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EMENDA ES31128-0
tJ CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO

~-- ---I'LIEN"~IO/COlllISS;'o/SIJ.COIlIIllÃl'------_--,

tJ PLENARIO (SUBSTITUTIVO)
= Ttlt,.o/~U'l1'I'IC"'lio- ___.

EMENDA DO ART. 1"'3

Inclua-se entre as palavras "fiscallzação lt e "ti.oanee Lr e"

a palavra "contábil".

JUSTIFICATIVA

o lastro do s i s t ema de tomada de contas é a contabilida
de. S~O seus registras os dados básicas de controle das finanças P-ª.

blicas.
O Projeto de Constituição discrimina contra a contabili

dade quandc emite a fiscalização contábil, que é o ponto de partida

e o lastro da fiscalização financeira, orçamentária t operac rona l e

patrimonial.
A discriminação, além de ilógica, é injusta. Afastá-la

o objetivo da emenda.

EMENDA ES31129-8
tJ CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
= '1.IENA~IO/COWlss;io/IUICOIlIU.io-- ----,

tJ PLENARIO (SUBSTITUTIVO)

~------------_TUTONUS1"lFICAÇio__-------_-_---,

EMENDA AO § 12 00 ART. 1116

Inclua-se entre a expressão "not ér i os conhecimentos" e a
palavra 11jurídicos 11 , a palavra Ucontábels ll •

JUSTIFICATIVA

o Tribunal de Contas, como o nome esclarece, destina-se,
basicamente, a tomar contas dos que gerem dinheiros públicos. O in~

trumento fundamental para realizar esse obje t avn é a contabilidade.
Os conhec.íment.os contábeis são a alma da tomada de contas ~

O que não se entende é a razão de ser de o anteprojeto

da Constituição não ter incluído "conhecimentos contábeis", no iní
cio da lista dos pré-requisitos cu!tutais do § 12 do art. 11l6.

Trata-se de imperdoável omissão, que a justiça impõe seja

suprida. Iô o que propõe esta emenda.

A discriminação contra a contabilidade configura "non
sensev , Sob o ângulo do mérito porque sem contabilidade não há com
petllncia para realização da importante tarefa constitucional. Com

vistas ~I classe dos profissionais da contabilidade a discriminação
agrava mais, tornando-se menos aceitável. Esses profissionais reali
zam função pública relevante, controlando e calculando os tributos
que a empresa paga aos três níveis de governo.

A aprovação da emenda será a reparação da discriminação,
de todo incompatível com o espínto de justiça, que deve ser a alma

da "Lex Legum".

EMENDA ES31130-1
tJ CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
=-- 'LtN.."lll/cllIol155.ill/llllclllllll.io-- ..,tJ PLENARICI (SUBSTITUTIVO)

=-- TlxTll/JlIlTlfIC4ÇÂIl'- -..,

EMENDA AO INCISO IV, DO ART. 1"'4

Inclua-se entre as palavras "natureza'' e "fina.nceira", a
palavra "contábil".

JUSTIFICATIVA

A auditoria está t ão vInculada à contabilidade. que quan-'

do a palavra »audí t oma» aparece em qualquer texto sem qualificati
vo, subentende-se, por elipse 16gica, que é a contábil. Essa a ver

dade que tem curso livre ,no quadro da realidade brasileira.
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Por razões que são sem razões, o Projeto da Constituição

marginalizando essa realidade, oru te do prec~i to ora emendado a au
ditoria contábil.

A omissão tem força e efeito de pecado , Logo, deve ser
afastada.

EMENDA ES31131-0
t: CONS;ITUINTE HUMBERTO SOUTO

r.P,,-P-L-E-N-A-R·I-O-(S-U-B-S-T-I-T~~~~~;ellll,ssiO/SUICllIIISlio---------'J tÇJ~~mJ

~------~------TEXTll/Junl~lc ..çio,-_-----------___.
EMENDA AO ARTIGO 62 - OISPOSIÇDES TRANSITORIAS~ULO~

Acrescente-se o Estado de São Francisco, com p Leb í sca tu

nos municípios constantes da proposta popular.

JUSTIFICATIVA

Apresentamos emenda na Comissão Temática, criando o Es

tado de São Francisco, conforme descrição anexa,
Ora, se vamos proceder a plebiscito nos Estados de Mi-

nas e da Bahia, não há porque não incluirmos na consulta ao povo
se deseja, ou não, a criação do Estado de São r ranc t sco ,

EMENDA ES31132-8
tJ CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO

=------__ l>LfIlAlIlll/.:ONIUÃll/sllICOIlIUio -,tJ PLENARIO (SUBSTITUTIVO)

r.r-------------TUTOIJlIlTlfU:..q.iIl --,

EMENDA AO § 30 DO ART. 248

Oê-se a segLinte redação:

"Se decisão judicial reconhecer que a propriedade
comprau sua função sucaa L, o proprietário poderá optar pelo recebi
mento em moeda corrente corrigida até a. data do e ret ivo pagamento".

EMENDA ES31133-6
LB
l_ CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO

~t.I[N.. IlI11/CCIolI.!l'i.ll/S'UClllllh.icl ..,

fi PI ENIlRIP (SUBSTITUTIVO)

r;r-------------UXTP/JuST,ftCI,ÇÃO -..,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso I do art.32

O Incisa I do art. 32 passa a ter a seguinte redação:

"Art.32 - Compete PFivativamente à União legislar sobre:
- direi to civil, comercial, per",3:1, processual,

eleitoral, agrário e do t rabaIno .

JUSTIFICATIVA

O Brasil, .sendo um Estado Federativo, não comporta legI~

lações específicas e regionais sobre temas e normas jurídicas que .!
fetam seu território de modo uni forme.

A se manter a redação preconizada no substitutivo, volta
mos à égide da legislação do início cln século, quando existiam no

Brasil os famosos e incompatíveis códigos processuars civis e penais
e mesmo normas de direito público, que, ao longo do tempo, não se
compatibilizam mais com a realidade nacional.

Ademais, não ficando sob a competência exclusiva da União

a legislação trabalhista e agrária, qual seria a realidade jurídlco_
administrat"iva de um País que caminha a passas largos para novas r e.,

Iações trabalhistas e fundiári.as como se pode antever no próprio te~

to do substitutiv"o constitucional.
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EMENDA ES31134-4
t: CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
r.r ~LI,.......IOJCO.. lllio/SIJ.c:a .. l..io ,

t: PELNARIO (SUBSTITUTIVO)
r.r TlltTO/~USTIFH:...Ç;;O ____,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO A SER MODIFICADO: Letra "a" da art.265

JUSTIFICATIVA

A proposta da Comissão impõe às empresas pesado e absur
do ônus, em virtude de base de cálculo cumulativa.

De outro lado, o conce i t o de faturamento abrange também,

a idéia de prejuizo.

A opção mais favorável em termas de valor ara sugerida é

a mais acertada e realista, remetendo a mat é r aa à lei ordinária.

O item "a" do art.265 passa a ter a segointe redação.

"a) após trinta e cinco anos de trabalho para o homem

trinta anos para a mulherv •

JUSTIFICATIVA

EMENDA ES31137-9
1

l!J CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO

tJ PLENttR Ia (SUBS TI r~~~~~;eelllu.o/SUICOlllSSio

t:=?~"~'""

[JOlU D9m
Pela redação proposta no substitutivo, cria-se verdadei

ros óbices para a absorção da mão-de-obra mais jovem do País, cuja
realidade mostra a necessidade de criação de mais de um milhão e s~

tecentos mil empregos anuais.
Tais óbices seriam originários da própria juventude, com

idade inferior a 18 anos, que, diante da premissa de somente poder

aposentar após os 53 anos de idade ou 48, se do sexo feminino, não
encontraria razões e nem benefícios para se empregar mais cedo.

Cama então falar-se em absorver a mão-de-obra ociosa dos
jovens brasileiros?

Coma- falar-se en extinguir ou minimizar as problemas da me

nor abandonado?
Como concretizar efetivamente recente programa da "Bom

Menino", lançado pelo Governo Federal e de alcande social sumamente

relevante?

=-------------TI"UoIJUST'f'e~io_------------__,

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao art. 260 do Substitutivo do Relator um
parágra fo úru co com a seguinte redação:

IINão integram o orçamento da seguridade so
cial outras ccnt r ibuições sociais instituídas pela União
com fundamento no art. 20 1, ainda que incidam sobre a f,E,

lha de salários ou o f a t.u.r amen t uv ,

JUSTIFICATIVA

As contribuições previdenciárias não são as únicas con
tribuições sociais incidentes sobre a folha de pagamento ou o fatg
ramento.

Ademais, criar-se limite de i.dade mfruma para apnsentadg

ria é causar injustiça aos que hoje jé trabalham no Pais, e que, se

começaram ainda jovens, f'a rãn jus aos mesmos firei tos de outros que

~aaram alauns anos cecot o;

Outras (PIS-PASEP. FGTS, salário-educação. INCRlI, SESI,

SESC, SENAI, SENAC) merecem ser preservadas no interesse das res

pectivas destinações, sem que os seus recursos possam ser confundi
dos com os da seguridade social.

=-------------Tu:TO/JlllTl~Il:.o.ç.o-------------____,

EMENDA ES31135-2
f1 CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 62

EMENDA ES31138-7
tJ CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO

tlní.co da Art. 32

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO:

r.r-------- ~I.EIl,"110/Co...,"io/.llKOlll..;io _,f? PLENARIO (SUBSTITUTIVO)

o § ünaco do Art. 32 passa a ter a seguinte redação:

"Lei complementar poderá autorizar os Estados a legisla

rem supletivamente sabre maténas de competência da União previstas

neste Artigo e no Artigo 34 11 •

o § 55 do art. 62 passa a ter a seguinte r etf aç ãu e

55 - As entidades associativas, quando expressamente B,!!

torizadas, na forma da lei, possuem legitimidade para representar
seus filiados em juízo ou fora dele.

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

A competência da União é a de legislar uni formemente pa-

ra o País.
Assim, não se justi fica que os Estados detenham o mesmo

grau de competêncía para estabelecer regras e normas ~abre determin!,
das matérias, as quais, por suas naturezas, se tornariam inócuas e
absurdas diante da realidade jurídico-social brasileira, a não ser
em caráter supletivo como agora proposto.

EMENDA ES31136·1
tJ CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO

r.r-------- ~LI....IMO/CONllsio/SI.laCOIlISsio ,tJ PLENARIO (SUBSTITUTIVO)

=-----------__ TE:ICTO/JUSf'fIC"Ç.O------ ____,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 25?

Em principia trata-se de matéria de lei ordinária e, por

tanto, imprópria como regra programática ..

Ademais, o texto do projeto não define quem dará a autorl
zação , podendo assim levar à presunção que qualquer um seria comp,!
tente para tal.

A fim de se evitar abusos, o ec réac rmc da expressão "na
forma da lei rt deixará ao legislador definir a forma, os 1im!tes e a
competência para a autorização.

EMENDA ES31139·5
tJ CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO

f:J PLENARIO (SUBSTIT~~'[~~/)~l)lll".io/.u'eolfl"ie

= TnTO/JtJsTl'IC~iO_------------____,

O Incisa I do § 12 da Art. 259 da projeta passa a ter a

seguinte redação:
EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 72

"I - Contribuição das empregadores, incident~ sabre a f~

lha de salários, ou sobre o. faturamento, ou sobre o Iucro", o "Caput" do art .. 72 passa -fi ter a seguinte r edação s
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ART. 72 - Além de outros, são dí re i tos dos empregados:

JUSTIFICATIVA
SENADOR JOÃO LOBO

o conceito de "trabalhadores" abrange as empregados, os
profissionais liberais e autônomos e até diretores de empresas. O
projeto de Constit.uição, em seus incisos, trata de "relação de em
prego", típIca e exclusiva dos empregados 11 •

Assim, a expressão "trabalhadores ll do caput do artigo 72
proposto pelo relator, concede "relação de emprego" aos proflssio:"

nais liberais, aos autônomos e aos diretores de empresa, o que é
uma aberração, sendo conveniente a substituição por "empregados".

PLENÁRIO
r.r TIIlfTO/JI.tSTlI'IC.lÇÃO ----,

Supr-ame.-ae , no item I do art. 70 9 do subs t t tuto.vo ,
a eguante expressão "in fine":

"aos titulares de mandato municipal";

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

Ocorre, entretanto, que ao estabelecer a referida
opção para os casos de mandato municipal discriminou-se a abrangê!!,
cia pretendida pela disposta no item r, quando se refere a mandato
federal, estadual ou municipal. A Constituição não pode discriminar
si tuações mesmo sabendo que opções na área federal e estadual seriam
mais raras, em virtude de salários mais at tos. A opção deve ser ge
neralizada. É privativa do servidor pub.Laco ,

O atendimento da emenda ora proposta virá corri
gir um erro facilmente visivel conforme exposto.

o artigo 70, do sub.9:1tutivo 9 refere-se à permis
são concedida ao servidor afastar-se, por opção de vencimentos, de
seu cargo para assumir mandato eletivo, na área federal, estadual
ou municipal, segundo o item I do citado artigo.

~""~041 09/87

EMENOA MODIFICATIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO Parágrafo 30 do ARTIGO 226 00 PROJETO DE CONS-

TITUIÇM / SUBSTITUTIVO 00 RELATOR.

§ 30 - NA AQUISIÇIlO OE BENS E SERVIÇOS O POOER pú-
BLICO OARÁ , EM IGUALOADE DE CONDIÇOES , TRATAMENTO PREFERENCIAL À

EMPRESA NACIONAL •

JUSTIFICAÇIlO

A preferência somente deve ser aplicada quando ho.l:!,
ver igualdade . A prevalecer o texto do substitutivo o ~Estado poderia
fazer aquisição danosas contra o interesse da coletividade .

A admissão da empresa estrangeira ,! pelo que dis
pile o Art.227 já está sujeita ao interesse nacional e!à disciplina -;
ser es t abeLecLda- em lei ordinária , além do mais o Caput do Art. 226
procura definir de forma rígida a Empresa Nacional o que certamente

servirá de base para que a proteção da lei ordinária procure dispen _

sar às empresas nacionais pelo critério do interesse nacional
Razão alguma há t assim , para conceder um proten

cionismo tão amplã como o estabelecido pelo relator •

,..,--------------TII:XTO/JUSTlfICAÇ'ÃO- ----,

EMENDA ES31143·3
(l Constituinte ANTONIO UENO

A emenda exclui do texto do substi tuti vo a palavra "grad~

tivamente lf
, por sua ampli tude e conotações puramente subjetivas. Com

a redação ora proposta, assegura-se à sociedade à. supressão dos im
postos extraordinários tão logo cessem as causas que lhes deram ori

gem, evitando-se que os mesmos se prolonguem no telll'lpo por largos pe
ríodos ou até mesmo indefinidamente, já que redução gradual pode re

presentar meses e até séculos.

o Inciso XI do art.72 do projeto passa a ter a seguinte
redação: "Duração diária do trabalha não superior a ai to horas, sal
vo exceçães previstas em lei ou em negociação co l et r va de trabalho".

O Artigo 208 passa a ter a seguinte redação:

Art. 208 - A União, na iminência ou no caso de guerra ex
t erna , poderá instituir impostos extraordinários, compreendidos ou
não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos, cessa
das as causas de sua criação.

EMENDA MOOII'lCAlIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 79

EMENOA MOOIFICATIVA

DISPOSI [IVO A SER MODIFICADO: ART.208

r.r-------------TUTO/JllilTlfIC.o.çIo- ----,

'--- ~] L'tI'F'L"~

'---'-=="'-'=;:..;.::.~:..;..:..: --'l tJõl0'Ó97ã7J
,..,---- TUTO!JI.tITIFIC.lÇÃO ----,

FMENDA ES31141·7
l: CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO'

P PLENARIO (SUBSTIT~~~~~;CONI$siO/Iu.eo"luio

EMENDA ES31140·9
I: CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO'

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Suprima-se o item I do art. 118

r.r-------------TIXTO!JI.tSTlfICAo;ia- ----,

~""~/D9fl7

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

o Conselho, reunido sob a presidência do Chefe de

Estado, j amaa.s poderá ser integrado peão mesmo Presidente da Repú

blica. t uma redQDdâncl.a inaceitável, mesmo por que se trata de um

órgão superior de consulta. O Presidente da República o convoca e

qiriqe seus trabalhos.., acatando, ou não, suas decisões. Por isso

mesmo, i uaa impropriedade técnica o enunciado d~sse item I do art.
lI8.

PLENARIO

E/'tlENDA ES31144·1
(l

o texto do projeto ao fixar as 8 horas diárias sem qual
quer exceção, inviabiliza o sistema vigente no pais de adoção da s~

mana inglesa.
De fato,na maioria das Empresas é tradicional o sistema

r de se trabalhar um pouco além das a horas de segunda a sexta-feira

para a supressão do trabalho aos sábados.

Isto é possível porque a legislação em vigor, amparada

no permissivo constitucional vigente, regula a matéria possibili

tando este tipo de compensação, com evidentes beneficios para empr~

gados e empregadores.

De outra parte, é importante lembrar que a legislação o.!:

dinária em vigor já prevê , para determinadas categorias, jornadas
de trabalho inferiores a 8 horas diárias.

De consequllncia ....é converlJ,ente que seja pe,rmi tido a le

gislação ordinária ou às entidades sindicais estabelecerem as condi

çiles mais favoráveis para ambas as partes, sem prejuizo do preceito

constitucional.
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PLENARIO

CONSTITUINTE NILSON GIBSON
CONSTITUINTE NILSON GIBSON

PLENARIO

r...- TUTC/JutTIFlt ..çill ----,

r...- fLU,l.1I11l/ t OlllI U ,i Il / Sll l t Il Il I U .iIl - - - - - - - - - ,

EMENDA ES31149·2
l!J

r.r--------I'~~U~Ill/ÇOflll"ioJSll.eOlll,..io--- ____,

r.r-------------rUTO/JUSTlfICAÇÃO-- ----,

EMENDA ES31145-0

tJ

Dê-se ao parágrafo único do art. 115 esta redação:

Art. l1S ......•

Parágrafo úm.co , O Presldente da RepiibLa.oa não pode

delegar ao Pr~mel.ro-M~nl.stroas suas a t r ibuaçôes ,

No parágrafo úru.co do art. 112, após a expressão

"salvo motn.vo de força meaoc" acrescente-se o seçuant;e ti comuna.cado

ao Congresso Naca.one.L'",

JUSTIFICATIVA

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

PLENARIO

CONsnTUINTE NILSON GIBSON

r.r-------------TUTIl/JUsTlflc4Ç,iIl- ----,

Deve sempre eXJ.st~r a comum.ceç ão ao Congresso Na

caone L, perante quem o Pz-ea rdentie da RepúbLa.ca ternará posse. Esse

pr-ocedarnentio , a.ncj.usuve , preserva o d i r ea.tio do e Leaeo e ev.i.tia pos

s Lve i.a arreer-pr-etiaçôea que lhe ser-a.am deaãavoxâvea s ,

Acrescente-se, no item II do art. 115, caput, a se

qu a.ntie expressão EanaL li e do Banco do Bxa aaL S.A. '",

r.T-------- ~ ..tNAIIIIIl'Ctlll'SS,iIl/SJ.COlllst,iO ~

EMENDA ES31150·6
l!J

PLENARIO

JUSTIFICATIVA

Em um sistema parlamentar de governo I o Prl.meiro-M~

na.s t ro Já dispõe de poderes quase totais para administrar o País. O

Presidente da RepiibLa.ca ocupa como que um lugar honorifico. Se ele

delegar suas e t.r í.buacôes , seu cargo flcará ainda maa.s vazio.

Esta emenda evat.ar-á , ancãueãve , pressões e spúr-a.as do

primeJ.ro-Ml.Dl.stro contra o Presidente.

= I'LJIlAlIllI!CIlWI!IÂO/luleol,uSli4 _,

EMENDA ES31146-8
li!,

JUSTIFICATIVA

supcama-ee o item XX do art. 115

PLENARIO

CONSTITUINTE NILSON GIBSON
"' ~Lt:NÁ!llll/tlllll'SI.io/Su.tlllll'lII.iítJ .

"' TEUO/JU'TIFlCAÇ,iIl _

Esta emenda cornplementa outra que foa, apresentanda

ex~glndo que o Senado da RepiibLa ca aprove os nomes dos ô.iretorea e

do presidente do Banco do Bras].l deva.do à siqnJ.ficatlva importância
da atuação por eles desenvolvida.

EMENDA ES31151·4
tJ
t:

JUSTIFICATIVA

Este norma, se mantida, seria permanente fonte de

crise po.Lf.ta.ca e de atrJ...to entre Executn.vo e Leg~slatJ.vo. :e sJ.mple~

mente Lnaceatável como mane i ra de enfranquecJ.Inento das Casas do COE.

gresso Nac a.ona L, O Pz-es a.derrte da zepúbl.a.ca daspôe do veto para for

çar o Legl.slativo ao reexame de matérl.as Já decididas. Quanto à E

menda Constitucional, resulta ela da delegação J.mp1ícJ.ta a cada Con

gress:t-sta. O Presidente da República não pode e não deve J.nterferJ.r

neste processo senão através de suas Ladexanças políticas.

JUSTIFICATIVA

aubsta tua-se , no caput do art. 113, a data de lo de

]aneJ.ro por 15 de Janeiro.

..IJT!lII----,--::-:c:--------,

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

PLENARIO

EMENDA ES31147·6
l:
r;;,--------- ~LI[N,I."IO/.:1l1ll1U.iill/sUICIl1llIUia _,

,.,.,- HXTIl/JIlSTlfIC,I,ÇÃ!I---------------,

supmma-ee o i tem XVIII do art. 115

JUSTIFICA~IVA

Esta tarefa Já está delegada ao Prunei.ro-Ministro,

Lncf.ue a.ve de forma bem mais abrantente, a teor do art. 130, a.tiem

A data proposta parece-me anedequada , por diversos

mot.avos , podendo c ater-cse , dentre outros, os amimeros transtornos

que edvaz-aem a todos os conva.dadoa , ao eleito e aos parlamentares

deva.do às Ee atiavLdadea do final de ano , quando as farnil~as sempre

,pretendem estar Juntas. Há neceasi.dade de inúmeros prrepar-et.avoa e

esse fato acabaea.a prejud~cando que anúmexos trabalhadores, encar

regados dessas tarefas, pudessem passar o OJ.a de Ano com seus farnJ.

liares.

XVII.

PLENARIO

CONSTITUINTE NILSON GIBSON
r.T ~Lt:N-.!Illl/tOlllln,iIl/Su.cIlIlISS,iIl ~

[!J PLENARIO

r.r rtXTIl/JI>STlFleAç,iIl--------------
r.T ~LENÁ"lO/tllllllts.iiIl/Sllttlllll"ÃIl---------_,

EMENDA ES31148·4
l:

,.,.,- TUTIl/JUSTlfltAÇ,iIl ----,

Dê-se ao parágrafo únaco do art. 250 este texto:

SubstJ.tua-se, no a.tiem XII do art. 115, a expresaãc

"referendado pelo concceeac Nacional" por "~ referendum do Congres

so Nac LonaL'",

AXt. 2S0 ••••••••

Parágrafo únaoo , O título de dominio, se for a hJ.p§

tese, será concedido ao homem e à esposa ou companhea r-a ,

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

corrige-se a técnica legislativa do a.tiem observando

se a praxe arrternecacnat e os antecedentes de nosso d~reito consti

trucd.crraL,

Emenda de redação, tendo em vista tornar mais claro.

o pensamento do Relator •
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EMENDA ES31153-1
t:NILSON GIBSON

"'''''"''''''''''-i

ãuprame.-ee o art. 140 do pr-oj e torSupruna-se o § 39 do art. 248

JUSTIFICATIVA

tJPLENARIO

r
JUSTIFICATIVA

Este d~Sp051.tJ.VO msc reuoa.onaj.aae a prát.l.ca do es

telionato estatal, a.ssegurando d Lxea.tioa obt a.doa por mea.oa na tia.da-.

merrt.e fraudulentos: é simplesmente anace.re ãve.r e sua aarnp.Les formu

lação traduz um desrespeito à ordem juridl.ca do País.

EMENDA ES31154-9
tJ NILSON GIBSON

ftJ PLENARIO

Não me parece oonven a.enbe transformar-se a Súmula

em texto legal. Ela nada rnaa s é do que a interpretação dada pelos

Tr~buna~s aos comandos das d r.f er-enties Lea.s , decretos e outros ins

trumentos j urIdacos ex.raeenties no Pais.

Devem as Súmulas continuar a exercer a sua relevan

te função dentro do âmbr.tio do .rud.rcu.ãr ão , valendo como J.mportante

auxa.Laax nos Julgamentos. Apenas e tão somente.

= TUTOIJOSTlfl~ ...Çi.O--------------

aupramam-ae os §§ 19 e 29 do art. 248.

rr=PUTICO--

PMDB .

PLtNJ.IIIO/COWIUiO/SU.COUIU;,O 'j ITíAT9~

JUSTIFICATIVA
r;-r-------------TUTO/JUSTl'ICAÇio--- _

supmma-ee o i tem XIV do art. 77

. Não tem o menor cabimento esse trapo de comando con~

titucl.onal: é ele pr-ôpr-ac de uma 1e1. processual. .xderne r s , a a.novação

pretenchda pelo prazo de noventa d i.as é i.necei.t.éver devi.do à aaba.da

demora na prestação j ur-a.sd í.caonaj.,

r.r------------- TUTO/JUSTlfle ...çlo----------------,

JUSTIFICATIVA

Cxe.ro que esta não deve ser uma tarefa cometida ao

t.eç i.s Latiavo d i.s cancaando-eae de sua nu.asâo Lna tn.tiuca.one.L, Por que a

pxetienda.da super-vasâo , pelo LegislatJ.vo, sobre os s i.s temas de pro

cessamento de dados? Que ob jet avoa são pez-s eçuadcs , que ]ustl.fJ.cas
sem essa e.ta.vrdade paralela?

A f i.scal í.aaçâo a ser exexcade pelo Legislativo há

de ser ob j e'tn.va e não pode , sob pena de um gJ.gantJ.smo a.naoe a.tráveL,
descer a tiaas questões.

PLENARIO

SubstJ.tua-se, no § 29 do art. 137, a menção a~
'ª-!!.Q.ê. por dol.s anos.

F-------------TUTOIJllSTI'ICilÇiO

r,r-------- PLtltAIIIO/COIl15sio/tuacOIlIUi.o -,

EMENDA ES31159-0
[1 NILSON GIBSON

Dê-se ao art. 247 este texto:

Art. 247. A desepxopxc.acâc será precedida de proces

50 admmi.at.r-atLvo , çer ant.ada a presença do propza.ejiâr-ao quanto à vJ.~

tor aa do amôvet ,

Esta emenda é des t anade a aper-âea coa.r a t.êcmce le

gislatJ!.va do daspcs Lt.Lvo citado.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Trata-se de matéria de LndcLe eminentemente regime!!.

JUSTIFICATIVA

13J;'
Supz-ama-cae o item VIII do art. ~4.

J'JSTIFICATIVA

PLENARIO

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

Não existe razão plaus1vel para que o eat-âç ao pro
batórJ.o do Juiz de pxameaxo grau ae j a de tres anos. O pr-oj eco es

tabelece a establ.ll.dade do servidor público após doa.a anos de efe

tn.vo exercdc.io ( art. 63, .i.tiem IV). Por que a dea xquaLdade de tr~
tarnento?

rr---------""'''"''''''..''
I

I tal, qúe não deve' hgurar em um texto constitucwnal.

~LI'NANIO/COUISl;,O/.Iuaco""aaio _,

Dê-se ao art. 142 esta redação:

Art. 142. A Justiça dos Estados poderá J.nstalar
j u.rzedos eepecaa.ís , provados por j ua.aes togados ou com a partJ.cJ.

pacâo de leigos, para o Julgamento e execução de pequenas causas
civeis e infrações penas, conforme se daspuaer- em Le a, federal,

medaerrt.e procedunento oral e sumar1.ss1.mo, perrru.tia.do o Julgamento

de turmas formadas por Juizes ôe primeJ.ro grau.

A lei federal deve f1.xar os limites de atuação des
se j ua aado eapecaa L para que não ha j a dJ.ferenCá entre a atuação den
tro da Federação. Por outro lado, a emenda aperfeiçoa a técnica le=
gislativa.

'---"="'--='==----------_~)er";;;;=]
'---'=-===---------__--!I fW!qJil
r,r-------------TEXTO!JUSTIfICAÇ;;O _

EMENDA ES31156-5
tJ NILSON GIBSON

[1 PLENARIO

r
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CONSTITUINTE NILSON GIBSO~

PLENARIO

CONSTITUINTE NI! SON GIBSON

ãupxama-eae o caput do art. 129

= TlltTO/JUJ1I1lCAÇio----------------,

= ,-_"LEN.RI(I/Colu..io/SU.COIlI..io ~

EMENDA ES31165-4
l!J

aubst i.euacse , no a.tiem VI do art. 134, Juizes Ml.lita

res por Juízos M;L.ll.tares

r-------------UXTOIJUUIFICAÇ.t.O--------------,

EMENDA ES31161-1
l:

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

Há, na j uatn.ça militar de prrLmea.r-a instância, as Au

d~torias Militares cuja composição abraqa nu.Lí.uare s de carreira. As

sim, deve-se falar em Juizos Ml.ll.tares e não em Juizes ma.Lat.ar-es ,

como, acertadamente, consta do art. 168.

Não creio que o PrJ.meiro-MinJ.stro, neces sar-aement.e ,

tenha de ser um parlamentar federal. Bxaatiem inúmeros políticos, de

proJeção suãacrerree para o exercIc rc desse ampozt.ant.e cargo, que- 'podem nao ser Senadores ou Deputados Federais. O que se deve exaqã r , I
no sistema parlamentar de governo, é a confiança do Legislativo pa-

ra quem vier a exenutaz essa função de Chefe de Governo. !

rr-!'AIITIOO--

PMOB ,CONSTITUINTE NILSON GIBSON

PLENARIOt::=__--.:..::==- ....--J

EMENDA ES31166-2

l:
= Pl.l"AIlIO/COIlIUÃO/llUICOIlIUÃo ,

EMENDA ES31162-0
l: CONSTITUINTIIE NILSON GIBSON

= TEXTO/JUSTIIlCAÇÃO---------------.,

JUSTIFICATIVA

subetn-tue-ue , no caput do art. 133, a menção a

v a.ntie e um anos por Vl.nte e Cl.nco anos.

Parece-me oportuno que um xaní.sero de Estado tenha,

ao menos, vinte e oxnco anos de ad ade .. Com vinte e um anos não e

xiste, ainda, aquela maturidade poj.Ltaoa que, a meu ver, o cargo

exige.

EMENDA ES31163-8
l: CONSTITUINTE NILSON GIBSON

~".lIITIOO--
4 PMD8

Dê-se ao caput do art. 128 esta redação:

Art. 128. O PresJ.dente da República, no caso de

dissolução da Câmara Federal, fJ.xará no ato de d i aso Lucâo a data

da eleição e a da posse dos novos Deputados Federais, observado

o prazo máximo de sessenta daes , competindo ao TrJ.bunal Superior

Eleitoral dispor sobre as meda.das necessárias.

JUSTIFICATIVA

:e importante que o ato de dissolução já contemple

a data da eleição e da posse dos novos Deputados Federa1.s. Assim,

todo o Pais Já se preparará para as futuras eleições e não se po

derá dizer que o Presidente da Repúbkaca uer í.a uma margem de mano

bra quanto à fixação da melhor data para esse teste de urnas.

CONSTITUINTE NILSON GIBSON
,.,.,- TElTO/JUSTIFICAÇAO _

substitua-se, no parágrafo único do art. 130, a

palavra mensalmente por ta-ame atrr-a Lmentie ,

pl ENI1RTO

,.,.,-------------_T~XTO/JU'TII'ICAÇio--- _

suprama-ese o art. 127 do pz oj e to

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

A presença mensal do PrJJneiro-MJ.nJ.stro no Parlamen

to parece-me desneces sâzua e sexae , até mesmo, desgastante. Nada

impede seu comparecimento voluntário mas exigir-se que, mensalmen

te, apresente um relatório parece-me a.nopoztruno ,

Este enunc z.ado é bastante confuso e leva a uma atJ.tude

ealmente ~nédita: basta o novo Prime~ro-Ministronão tomar posse para

e se perpetue, no poder, o que recebeu voto de censura ••• Essa atitu

e não é impossível de acontecer em um País corno o nosso.

PLENARIO

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

Suprima-se, no caput do art. 123, a aeçuant;e expressão

"ao submeter seu programa à câmara Federal ou em qualquer outra o

portunidade" •

PLENARIO

r-----------","'''''''''''''
= ~I.INAIIIll/IlO.I"llio/luacOllllllllio ~

= TIt:cTO/JlllJTIFICAÇÃO.-.. _

Suprima-se a parte fJ.nal do J. tem XIX do art. 13D: lI oul
que lhe forem delegadas pelo PresJ.dente da República".

EMENDA ES31164-6

tJ

JÚSTIFIcATIVA JUSTIFICATIVA

Esta emenda tertl correlação com outra que apresentei,.

vedando a delegação de poderes do Presidente da República ao Primei

ro-Ministro.

Esta expressão é totalmente aeaneceeaãxaa , Seria Vá_I
lida se cont1vesse apenas norma para uma certa e específica situação'

e não para abranger a todas elas.
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Dê-se ao art. 206 esta redação:

,,--- ,.ExTO/~llSTI'n::.Ç;.O----- ___,

Art. 206 A União poderá" atendendo a relevante in

teresse aocnôraaco cu sccJ.al, conceder 1sençáo de trJ.butos esceduaa.s

e munãca.pa aa , medn.antie Lea, complementar.

tJ PLENARIO

r

I.......:::=::....::::=:--. -!J cr';;oB~

~==-=-- ~) !:VJ'9f!jJ

EMENDA ES31173-5
~ NILSON GIBSON

PLENARIO

JUSTIFICATIVA

Suprima-se, no caput do art. 122( a expressão "após

onsulta às correntes partJ.dárias que compõem a mal.orJ.a da câmara Fe

eeat.",

rzr "..I:Ku.lo.rl;Ql'UsdO/lu.eoltlllio---------') rrõiiAT~;;;]

ret- TEllTO/~UST'~Il:AÇio-------------___,

EMENDA ES31169·7 '"".------~l fFM~~"o~
tJ CONSTI;;NTE NTI SON GIBSON J ~ -

Esta expressão é desnecessária e impediria, até mesmo,

e Levada ao eztremo rigor, a coneuj.ca do Presl.dente às eventuais mano

ias, impedl.ndo um governo de coalJ.são.

JUSTIFICATIVA

Tal como se encontra defi.í.nz.do pelo pxcj euo , este

I art. 206 leva ao absurdo de se condicionar a. execução de uma Le a,

federal à apcovacâo de uma Câmara Municipal.

f:PLENARIO

'-"'=::.:....:::=~ -!I cr'~~~~~

'--==:.:::-- ----.JJ fIr797!iJ

EMENDA ES31174-3
~ NILSON GIBSON

rrr---------- TEno/~llsTIFICAÇ;.O __,r.r rEXTO/JUSTlfIC.lÇÃO ___,

= 'Lr.NJ.1I10/eoIl1'sioJIUltO\lISlio----------,

Suprima-se o parágrafo únaco do art. 232.

JUSTIFICATIVA

A l.dél.i3. deste disposl.t:wo é excelente. Mas esbarra

na l.mpossJ.bJ.lidade Jurídica: os Indaos são incapazes de consentir I

a teor do Códl.go c~vil.

Dê-se ao § 19 do art. 237 a aequa'ntie redação:

Art. 237 .

§ 19 O direJ.to de usucapa.âo urbano será z-econhecado
ao mesmo poasuador- apenas uma vez.

JUSTIFICATIVA

Emenda de t.écnaca legJ.slatJ.va, que aperrEei.çoa a re

dação do da.epoaat.avo , enunca.ando-o de forma pos í.t.ava ,

'LIIIAIMO/CCloIlS.;.O/SUICOIlIUÃO ---,

EMENDA ES31171·9
~ NILSON GIBSON

t: PLENARIO

EMENDA ES31175-1
tJ NILSON GIBSON

JUSTIFICATIVA

Houve evidente empastelamento gráfico.

JUSTIFICATIVA

se, a teor do art. 217" J.tern V, haverá urna fiscali

zação das anaca-turcõea f~nanceiras náo há como xeaponaaba.Lã'aarc-se

a Unl.ão quando ela deixar de exercer, com exação, essa atr~buição.

Não se concebe que haja uma fiscalJ.zac;;ão e as J.nstituJ.ções fJ.nan

ocacas , assim mesmo, continuem a operar com gr:i.tantes falhas em

sua .estrutura financeira e poaberaormentia venham a ceusax enormes
pr-ej ufeos a seus c.t tenees , Inúmeros são os casos, ainda 'recentes,

de omissão ou cumplicidade do Banco Central em cr~es de colarJ.nho

branco.

r.T"-------------T(no/~IlJTIFIC..Ç.io ---,

Supzarna-eae o art. 219.Dê-se ao § 19 do art. 174 a seguinte redação:

Art. 174 .

§ 19 Ao advogado compete a defesa da ordem JU

rídica e da legalidade democz-âtia.ca ,

EMENDA ES31172·7
tJ NILSON GIBSON

r;r------- TIXTlI/~UITI'ICAÇ;.O ___,

r

r.r 'L[IIAJIIO/COIlIS!io/Sl*COIlI..io ~

r.r -Ell;TONUITI'll:AIlio ___, r.T--------'LENÁI'IIO/CO.. II.i.O/I~OllllJli.o ---,

Suprima-se o § 19 do art. 209

JUSTIFICATIVA

r---------"""""""""
JUSTIFICATIVA

No art. 246, caput, após a palavra em~ssão acrescen

te-se a seguJ.nte expressão 11 euceeaavae , anuais e iguais" ..

E preciso deixar bem claro que o resgate será anual,

sucessivo e de va.lor :LguaJ. para unpedlr-se que algum administrador

público venha a entender que poderia efetuar o pagamento substan

caaf da desapropriação, por exemplo, apenas nos últ~mos anos. A lei

deve ser precisa ao regular matéria de: tamanha .ímpcr-tâncde , A prop.§

sito, conf1.ra-se que esse' foi. o tratamento concedi.do ao tema da de

aapropz-Laçâo urbana' ( art. 236, § 39).

~ uma carga ~ibutãria por demais pesada perm~tir

se, como pretende esse artigo, que o Estado possa inst:.J.tuir um adi

cianal ao 2IDposto de renda~ Seria um bis 2n J.de~ d2f2C21rnente su=

portável pelo contribu~nte, sobretudo pelo fato de que a Lei Maio;

não estabelece um perctmtual mâxãrao Justo. Cinco por -cerrco é a.lguma

coisa bem elevada e não pode ser aceato , como, alIas, a própria i

déia desse adicional.
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TUTO/~1l'T1FICAÇ.iO I
aubetutua-cse , no parágrafo úm.co do art. 185, a ex

pressão~ de Cl.nCQ dias pela seguinte: no prazo de quarenta

e oito horas.

JUSTIFICATIVA

A convocação do Congresso deve ser a mai.s rápl.da

possivel, mormente quando as c í.rcunsuãnca.aa são tão graves que de

ram cz'a.qem ao Estado de sitio.

PI.UAIWO/COIlI.'MJ!SuecDlllhio, ,

r.r-------------TUTO/JUnl'reIoÇÃO --,

Q.ê-se ao art. 188 esta redação:

Art. 188. As Lmunn.dadee dos membros do Congresso N~

cional subsistirão durante o Estado de sít~o somente podendo ser
suspensas pelo voto de dois: terços da Casa r-eapec tia.va quando os a

tos,por eles pr-atucedca , fora do recinto do Congresso, se jem mana-,

festamente ancompatifve as com a execução do Estado de s Ltuo , após

sua aprovação.

JUSTIFICATIVA

Emenda de técn~ca leg~slativa, melhorando a reda-

cão do proJ eto.

r.r-------- 'LINAlIfO/COMlllio!IUICOllI..io ..,

re-r- TlltTO/JUITlfICJ.C
ÃO

--,

xccescente-ee , no art. 1.89, a seguinte expressão

final. 11 e de intervenção federal".

JUSTIFICATIVA

Não me parece nada oportuno, nem conveniente, que

se possa alterar a Constituição durante a vaqêncae. da intervenção

federal. E: fa.to político da maior qzrava.dade e que não recomenda

esse tipo de elaboração legislativa, de tão grande amplitude e
tamanha repercussão na. organização po1.itica e jurídica do pàís.

.L[IiAM)/CONlllÃoIIUICOMlltio----------,

= TUTO/JUtTlfICIÇÃO-------------,

suprima-se, no art. 190, a seguinte expressão: "atr~

vés de sua mesa, ouvidos os líderes par-mdâr-aoa n •

JUSTIFICATIVA

o Congresso Nacional, a teor do art. 89, § 49, tem

seus trabalhos dirigidos pela Mesa do Senado Federal.. Ademad.s , a

expressão suprimida é matéria nJ.t:Ldamente de ordem r-eqarnentie.L, não

devendo figurar no texto eenseaeucaonaã ,

r;-r-------------TiXW(JUllTlfICAl;ÃO ---,

Suprima-se, no art. 203, item lI, alínea "c ", a
expressão <f de tiz aba.Lhadozres ";

JUSTIFICATIVA

Deve-se dar tratamento ~gual às entidades Sl.nd1

caas , sejam elas laborais ou patronais.

EMENDA ES31182·4
[il
l NI! SON GIBSON

r;r------------- n:UO(JlJlITlfICJ.Çio, ~

Subst:Ltua.-se, no § 19 do art. 142, concl.ll.ares por
conc.i l.í.eeôr i es •

JUSTIFICATIVA

A conata.tuLçâo des tn.na-cs e a regular as relações do

Estado com a população. Por isso mesmo, qualquer do povo deve ser

capaz de entender sua linguagem. Embora não eatie j a vernaculamente

errada a utilização do termo conciliares, creio que a substituição

se faz neceeséirae para que atl.nja os objetivos maiores.

NI:taliOU GIBSON

PLENARIO

r.T------------- n:XTO/~ullTlfICIÇi:O----- _

Supnrna-se o § 39 do art. 142

JUSTIFICATIVA

Não pode um texto ccnst í.tiuca.ona L descer a tamanhas

nu.niicae.s , prôpraas de uma Lea processual. Ademais, corno i r aa o Au

tor forçar a presença do Reu na audiência inicial? aecaa um. texto

morto sobre ser desneceasâr-ao em. uma LeJ.. Maior.

Aprovar-se o texto do proJ eto seria erl.gir um monu

mento espetacular â burocxacaa •••

EMENDA ES31184-1
fJ NILSON GIBSON

r-------------TUTO/JUSTlfICaçÃO --,

Suprima-se, no § 19 do art. 146, a expressão "por

excessos cometidos".

JUSTIFICATIVA

Apenas por erros e excessos cometidos? E quanto às

OIn1SSões?

õr-eao que o mais sensato e prôpr-a.o de urna norma

constitucional. seria apenas enunciar o comando. No caso e apecEf Lco ,

Já existe a referência a UIna le.;i. complementar que disporá sobre ~

tema. Desnecessária, pois, a expressão acima indicada.
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~Lt:d"IO/CCW1Slio/IUICDIIISSÃO-- -, 'LlNAIIIO/COlllISlIÃo/sUICOMISsÃO -,

r.r-- TEXTO/JUI11'ICAÇÃO ----,
r;-r-------------TtllTO/JUlTlrll:.r.çÃO -,

Acrescente-se o sequant;e § 39 ao art. 174:

Art. H4 ••••••.•

§ 39 Entre os Juizes de qualquer J.nstância e os

advogados não há hae.re.rqu.La nem subordinação, devendo-se conaa.dq

ração e r-eapea,to recíprocos.

subetn.cue-ose , no § 39 do art. 146, a expressão

d~sporá sobre cr~térJ.os pela segumte:estabelecerá normas geraJ.s.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Esta norma, que Já consta da Lel. nç 4.215-- Estat.!:!

to da Ordem dos Advogados do Bras1-l, deve ser erLqada em mandamen

to eonsea.eueaonaã. quando a nova carta política ganha uma Subseção

dedicada exclusivamente à Advocacia.

A emenda apez'Eea.çoa a eêcmca Leq.a s.La ta.va do cita-
do parágrafo.

--....::==--'---"==-- ---'J pr--";~~;=]

'-- ---'J rrv79&
=-------------TtllTo/~U'TlI'IC..çÃO ___,

=- PLENAlIlO/CONllsÃfl!SUICOIlISlÃO -,

r.r-- U:UO/JUSTlflCAÇio ____,

Dê-se ao § 39 do art. 179 esta redação:

Art. 179•••••••

§ 39 O Procurador-Geral da ReptibLa.ca perceberá re

muneração J..dêntl.ca à dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

Dê-se ao § 39 do art. 149 esta redação:

Art. 149 ••••••••

§ 39 neeoecrac o prazo .aLud.i.dc no parágrafo ante

rao'r sem que se-re sanada a oaa.asâo , o Supremo TrJ..bunal Federal edi

tará resolução que, com força de lei, vigerá supletivamente.

JUSTIFICATIVA

Não se pode deixar esse comando constitucional no

condicional. Se a cma.aaâo não for sanada, deve o S.T.F. editar a

norma que, no seu entender, regerá a macéxaa , Se não houve essa

determinação expressa, o problema vaa ccneanuae insolúveL ••

I.-....::.==:....:==:.:.- --J) pr--pu;;:n;J
I

EMENDA ES31191-3
I: NILSON GIBSON

f:J PLENARIO

pelo que consta do pr'o je't.o , o Procurador podezu.a

receber vericamentioa maiores do que os dos M~n~stros do STF, o que,

evidentemente, não tem o menor aerrt.a.do , Ademais, é preferivel falar

se em remuneração, conforme tem sido a La.nha do próprio p:rojeto.

JUSTIFICATIVA

= TI:lCTO/Ju'TI'IC.çio ~

I'I...lILUIIO/COMul'lO!'UICOMJuio -,

Supr-arna-sse o § 59 do art. 149

r;T-------------Tr:xTO/~lISTI~IC~.i.O -,

No § 49 do art. 179 sup.rama-sse a expressão 11 de in.:!:.

ciativa de seus respectivo Procuradores-Geral.s".
JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

N10 TEM O MENOR SENTIDO DAR-SE LEGITIMIDADE AOS

PROCURADORES-GERAIS PARA O XN!CIO DA TRAMITAÇAo LEGISLATIVA.

Este texto canfIita com o da.aposeo anteriormente

no art. 83, a.trern X, que prevê pzonunc aament.o do Senado Federal so
bre esse mesmo tema.

= PLII:ICAIWO/COlllSdo/suacoMJssio----------.,

= TlI:llTO/~u.Tll'lC..I;.io ____,

r.T- TI:XTO/JuITII'ICAÇÃ~---_-------------,
suprima-se o § 19 do art. 162

Dê-se ao § 69 do art. 180 a remissão exata, eis

que não existe o a.trem II e suas aã fneaa no art. 188. JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVlI..

t preciso corrJ.gir-se o erro macez-aa L contn.do nesse

dispoS1tivo legaL

Ou a Justiça do Trabalho & Justiça ou é árbitro. O

impossivel é ser as duas coisas ao mes~o·tempo. O,}uizO arb:Ltral é
incompativel, conceitualmente, com o proceddmentio j~cial.
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r;r TI[JCTOIJunl'ICIoÇÃo' _

Dê-se ao § 39 do art. 162 este texto:

Art. 162 ••••••••

§ 39 Somente caberá recurso ao Supremo Tr~bunal Pe

deral quando as decisões do Tribunal Superior do Trabalho contrar~

arem esta Constituição.

JUSTIFICATIVA

Emenda de técnica legislativa, aprimorando a reda

ção do texto, que ê enunciado de forma direta.

r.T-- ~l.IJCÁ~IO/COlll'siol.u.cOIlI..io ____,

=-------------TlElITII/JUITI'ICAQla-------------_

Dê-se ao § 19 do art. 246 este texto:

Art. 246 •••••••

"LtdlllO/cONISSÃo/susCOIlIUio---------,

= Tll(TO/JUSTII'ICAÇÃO--------------

Acrescente-se, â alínea ~ do § \9 do art~ 169 a

aequ i.ntie expressão final " indicados pela Ordem dos Advogados do

Brasil, em lista aêxtupj.a'",

JUSTIFICATIVA

A tnda.cecâo deve, sempre, partl.r da O.A.B. que é o

órgão de representação da classe. Esta tem eado a tradição cons t a-,

tucional brasileira e não me parec.e oportuno modificá-la agora, pri!!

cipalmente no que diz respeito à Justiça mJ.l:1tar.

NILSON GIBSON

PLENARIO

=-------------TlXTO/JUSTII'ICACÃO -,

Suprima-se a Seção IX do Capí.tuloji2:do Titulo V, que

trata dos Conselhos Nacional e Estadual.s de JustJ..ça

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Por uma questão de elementar Justiça social, essas

benfeitorias devem ser pagas previamente.
·1

Nâo existe o menor aerrtn.do na criação desses órgãos ~

Adernais, o cpe se entende por controle externo do Poder Judicl.ário?

:e algo estranho â tradição constJ.tucional brasileiro e leva, inclu

sive, a um JUJ.zo apr-ãor-Lstiâco desfa.vorável. às instituições do Poder

JudicJ.ário.

= "...'''.m••''. _

EMENDA ES31195-6
I: NILSO~ GIBSON

=-------------"'''''"''"....,.-----------------,

EMENDA ES31199-9 '"ro.------_~
~Stituinte NARCISO MENDES

Substitua-se, no item II do art. 164, a expressão
"indicados pelo Supremo Tribunal Federal " por "indicados pela Or

dem dos Advogados do Brasil".

JUSTIFICATIVA

A Lnãacação deve, sempre, partir da O~A.B., que é

o órgão de representação da classe. Esta tem sido a tradJ.ção cons

titucional brasileira~ Nãcme parece oportuno modificá-la agora.

r;r- TllCTO/,HJSTII'IC.u;ÃO ---,

::Jll:
Substitua-se, no item fi do az-t; , 165, a expressão

M Lndacados pelo TrJ.bunal de Justiça 11 por " indicados pela Ordem

dos Advogados do Brasil".

JUSTIFICATIVA

A indicação deve, sempre, partir da O.A.B. que é o

órgão de representação da classe. Esta tem sido a tradição consti

tucional- mmS"ileira. Não me parece oportuno modifi.cá-Ia agora.

EMENDA SUPRESSIVA

Dispositivo emendado; Artigo 79, a.nc Lao XVII

TITULO II

DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS

CAPITULO II - DOS DIREITOS SOCIAIS

Suprima-se do iten XVII, do Artigo 79 a palavra SAODE.

JUSTIFICAÇJl.O

A Saúde é resultante da Segurança e Higiene razão pela qual

em sendo sua consequência se torna. desnecessária a palavra no texto

citado, mesmo porque o termo "Saúde" Já está inserido e comtemplado

no artigo 261, que diz: nA Saúde é direito de todos e dever do Esta

do", ora ae e"direito de todos, inclue obviamente a classe trabalha
dora, bem como as demais. Não se deve manter dois di;;positivos tr;

tando do mesmo assunto. Cumpre compatibilizá-los. Portanto é redu;

aneia, repetição e o tertno é inadequado no artigo 79, Lnc.rac XVII :

lém do' que o termo saúde na ár~a do trabalho não é tão abrangente

uanto o termo Higiene. Enquanto saúde retrata a nas o estado de

uma pessoa, a Higiene retrata os diversos meios de conservar a saúde.

A Segurança e Higiene do trabalho como está na Constituição

l
em vigor é muito mais abrangente, completa, evoluida, dinâmica e a}Sl5.!, •

gu:z::a ao trabalhador a ~liminação dos risc'os de acidentes e doenças do

trabalho•.
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Constituinte NARCISO I~ENOES

da e al.nda nos seus pr.:r..méJ.ros passos; "0 BrasJ.l é 1,1m grande hosp i.ce.L"

quando comparado com países desenvolv~dos.

A a:tT - Organ~zação rneernecacnaj, do Trabalho, s~

b.:r..amente chama "Segurança e HJ.gl.ene do TrabalhoU desconhecendo o

neoâoqa.smo "S a úde ocupacaonaL" que só trará confLa.tioa com a ONS -Or

gan~zação jêundz.a.L de Saúde, com outras a tia'va.dadea de Saúde públJ.ca~
com fl.ns da.vez-aoa e especif~cos.

Como pode a FJ..scalização Federal na área do trab~

lho, f a.cax davad a.da entre doz.s Mlnl.stérios, ou pertencer ao MJ.n~st,ª

ia da Saúde? E como fJ.carJ.am as Neqocr.açfiea CoLetia'vaa na área de S~

urança do trabalhador'?

a Minl.stério da Saúde cuida da s<;..úde Pública, ou

seja: prat~ca a medz.ca.na pzevent.ava , mas nos processos produtivos .. e

no s a.atieme de trabalho cabe ao MJ.nistério do Trabaln,o a ação fJ.scal!

zadora "e normatizadora, em todos os segmentos: Engenharia de Segura!!

ça, segurança do Trabalho, Hrqaene e stedacina do Trabalho, fér-a.as , s~

lário, J.dentJ.f.:r..cação e duração do trabalho.

Se a fiscal.:r..zação permanece no M~nisterio do Trab!!,

lho, de onde devem emanar as Normas Regulamentadoras de proteção e S~

gurança ao trabalhador, fica ôbvaa a neces az.dade de manut.onçâo desse

serviço naquele M~nistérl.ol e não passâ-Io para o MJ.n~stér~o da Saúde,

onde pz'ovooar-a.a ccrrfLa.tio de JurJ.~dl.cão, com z-eaas pxe juIaos ã :r.ntegr!

dade fisJ.ca do trabalhador.

Essa é a tradição do direito do trabalhador, co,!!.

quistada em 1944, com a cr-a.ação da CIPA - õcnu.s aâo Interna de Preve!!.

cão de Ac.:r..dentes e está registrada nos ana.i.s da HJ.stór.:r..a do trabalh.!

dor brasileiro. portanto, o artigo que se pretende aupzamar é J.nco!:,

rente, não tem Lôqaca , não atende ao interesse nac.:r..onal, nem se ajua

ta â atual Polít.:r..ca de segurança do trabalhador. As relações cap~tall

trabalho são universalmente per-tanenbes ao MJ.nJ.stérJ.o do Trabalho; é
a OlT - Organização Internacional do Trabalho o fórum dessa matéria e

não a Organização MundJ.al da Saúde.

Ao MJ..nJ.stérJ.o da Saúde ou S3-stema NacJ.onal ún:l.co de

Saúde jã cabe (ou ceber-ae I a tarefa hercúlea de erradl.car as endenu.aa

ue recrudescem a cada dia no pais. Há 3.000 MunJ.cípJ.os sem mêdxccs ,

á deaoato pragas que devastam o país. Há portanto um grande trabalho

e aaíide PúblJ.ca a ser executado. Entregar-lhe também a Segurança

1. iene do trabalho é aUlTlentar a car a, além da nela, realmente devi

o sxseema NacaonaI únacc de Saúde é voltado à Saúda

públJ.ca mas não deve intervJ.r nos rnea.ca pr-cdutavos ,' poa.a aí o fator

principal é a causa dos m.scos , as-co é, a prevenção de ac rdenees de

trabalho, que deve continuar sendo de z-eaponaaba.La.dade ânaca do l-IJ.nJ.E

térJ.o do Trabalho.

Entende o leg as Ladox que o direJ.to do trabalhador •

não pode fJ.car davd.do.dc entre dois MJ.nJ.stérJ.os, além do que o termo

"S aúde Ocupacional", não vem atender aos interesses do trabalhador br!!,

sileiro, poas o referJ.do art~go v.:r..ola a tradição nacional e unavcz-se L

de que as relações e condições no t.rabalho são e sempre foram, pert,!

nentes ao MJ.nistério do Trabalho e não ao l>lJ.nJ.stér~o da Saúde.

Saúde Ocupacional é um ançj.aci.smo que traduz mal a

realidade: O próprio Governo Arnez a.cano se refere a Safety Occupational

t and Helth, separando a Segurança do trabalho da Saúde OcupacJ.oni:ll. S~

úde ccupecaone I não é abrangente, é apenas parte de um todo denemin!:

do: "aeçurençe e Higl.ene do Trabalho", como está na const a.tu í.cão em

vJ.gor. As condições de trabalho é que vão detie.rmanaz- se há r-a.scos ou

não à integridade fí.s~ca do trabalhador. Quem cuada dessa matiêzz.a

Bz-aea.L sempre Eo a, o Min~stério do Trabalho que, além de outras atr.Lb~

ições, zela pela Segurança do trabalho e demais da re.i tios do trabalh!:

oro

Constituinte NARCISO I~ENOES

llMENpl> SUPRESSIVA

naspoaa.t.dvc emendado; Art. 263

TíTULO IX

DA ORDEM SOCIAr.

CApíTUr.O II

SEÇÃO I

DA SAODE

Suprima-se a expressão Me Saúde ocupacaoneL" do Art.

263 do aulasca.tiutiavo do Relator do proJeto da Constituição da coma s são

de aã.seemeca.aacâo ,

o inciso XVIII que da.z s "redução dos r ascos a.nez-entiea ao tr~

balho, por meac de normas de medxcana , hJ.gl.ene e aequxança" é redu~

dantie de vês que se trata de consequência natural no Já daapoabo no

inciso XV!I do mesmo Artigo 79, que reza: 11saúde, higLene e segura,!!

ca" do trabalho, mesmo porque este detalhamento é para ser tratado

em Lei ordinária. Entre as 29 Normas Regulamentadoras do xmaseêri.c

do Tr,abalho, referentes ã engenharia de segurança e med ac a.na do tr!!,

balho, apenas 1 (uma) Norma é exc Lua i.va à Med~cina, enquanto as c'.~

mais são de meda.daa de e Larrunacâc de r i.ecce aplicando Eecno.Lcqa.aa de

ençenher i.a , segurança e ha.qa.ene do trabalho como; proteção das mágui

nas ta equipamentos; redução e el~minação de r~scos nos processos de

produção, m",nutenção e beneficiamento de matér~a prl.ma. portanto a

prevenção de aCJ.dentes é ligada à engenharia, seg}liança e ha.ç í.ene do

trabalho, enquanto as consequências dos ac aderrtiea são ligadas ã tnedie!.

na do trabalho.

por isso mesmo se propõe a reunião de toda a matérJ.a em um só

da.aposLtrí.vo ( inciso XVII ) I enxugando portanto o texto constituci,2
na L,

JUS T' I F I C A ç Ã O

Suprima-se integralmente o Lnc.i.so XVIII do Artigo 79,do Sub.§.

titutJ.vo do Relator do ProJeto de conatn.t.ua.çâc da conu.ssâo de SJ.st,!

matl.zaçào.

DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAHENTAIS

CAPíTUr.O II - DOS DIREITOS SOCIAIS

TíTUr.O II

tu.sposa.c.í.vo emendado: Artigo 19,J..ncJ..so XVIII

EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA ES31201·4
tJ
= :-t.~I[NUtc/cc"lni:e"su'ec"'1~s;:c _____,

rer- U'XTolvt.Sfl'lC~çiO-------------_,

EMENDA ES31200-G
PJ

JUSTIFICAÇÃO

o sistema Nacional ünãec de Saúde tem como alvo o

ser humano (a saúde pública), enquanto o alvo da Saúde õcupaca.cne L é o

trabalhador.
No capítulo II, Dos Dire.:r..tos socaads , artigo 79 do

aubatia.Eutidvo do Relator do proJeto de const a tuação prescreve: "Além de

outros, são dire~tos dos trabalha.dores: ••••••••• ~.- ~aúde, Hl.giene

se urança do t.r-abaLho'",
~l' Portanto essa matéria já está inserl.da no contexto !.
ima, se tornando redundante, repetitiva e ~ndevida, além do que a J!:
isprudência nacional e internacional mantém essa matéria na "pasta do

rabalho" e não na liDe saúde" ou "Sistema Nacio~al 'On~co de Saúde".

Por essas e outras razões é. mais eecnacemenee d!:,

fensáveI manter no MJ.nJ.stérJ.o do Trabalho, a Segurança e Hl.gJ.ene do

Trabalho atividades, por s aneã , criadas por aquele 1>1.:r..nJ.stério e n!:,

le formado o pessoal que Já soma 1 lnJ.lhâo de capeaxcs (meIDbros da

CIPA), -20.000 Bnqenheaz-oa de Segurança do Trabalho e 50.000 Técn!

cos de Segurança do Trabalho conforme Lei Federal aancr.onada no ano

passado e ozaunda do Senado Federal. E, para ccncLua.r , no ano de

1986, conforme dJ.vulgaçáo dos dados oâãcc.eo.s da Previdêpcl.a sooaaâ ,

mais de 1 milhão de trabalhadores ficaram acndentados dcv~o às eon
dJ.ções inseguras das mâqu.:r..nas e equJ.pamentos, enquanto apenas 7. OOÕ

(sete mil) trabalhadores foram afastados temporarJ.amente por ~

a do txabalho, o que üemonstra que ó problema bãsJ.ca não é de rn~
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dicina, mas de engenharl.a de segurança, que va.se a e Lamí.na câo de

riscos nas máqua.nas e meao amb aerrta , através de processos tecnológ.!

os. Em 1972 o indice de ac a dentre s do trabalho no Br-es a L Eoa record

lcançando a cJ.fra de 18,47%; de lá para cá, tem caído pccqr-ess ava-.

ente e em 1986 f oa de 4%, apz'oxamadamerrte ,

A adman í.s t.raçâo das normas sobre Segurança e Hl.g2:.

ne do Trabalho, seJa sob o prJ.sma da histórl.a, ~()a sob o ângulo

do Dl.reito .rn cernecaonat e da Leç a.sLaçâo ccmpareôa , aeya , entxm ,

em razão de seus aspectos técnl.co.s-cl.entIfJ.cos ccnst i tu a , deve

contianue r- a cons tia uua.r-, encargo de relevo do MinJ.stêrJ.D do Trab~

lho.

Segurança e Haq a.ene do Trabalho é, de forma qua

se absoluta, objeto de Len s trabalhistas, cabendo aos M:l.nistér~os

do Trabalho ou a órgãos a eles subcxdanaôoa ou vancujados , a s~

pervisão, o estudo, a f LsceLa.zaçâo e as sanções das suas normas.~

xemplos:

- A Inglaterr'a é considerada pela OIT o melhor Sistema: Ccma.s aâo

Nacional de HJ.gJ.ene e Segurança, "integrante do M~nistél:J.o do

Trabalho, com 9 membros desJ.gnados pelo 5ecretárl.o de Estado do

Trabalho, o qual expede as narmas regulamentares e administra

o orçamento do órgão; Coml.tê Execut~vo, com 3 membros; aer-va ço

âmco de inspeção a cargo do MJ.n.lstérl.o do Trabalho (Le~ de 31
07.1974) •

falta de recursos crônica para cumprir as múl t ap Las necessidades de

seus municípios, r e Lv í nd i cam , Justamente, q re a Reforma t r ibut é r i a e~

tre em vigor a partir de 12 de j ane i r o de 1988, para que seja passível

alcançar metas administrativas importantes no ano flnal de suas ges

tões. Sem dúvida, para quem par c mco anos vem trabalhando com mlngu~

dos recursos, a v í qênc i a da nova distribuição de recursos a partir de

1º de Janeiro é o mínimo que deveria ser feito come r econnec íment o p.=.

la importância funda nanta I da participação das pre f'e i tos na ca ninhada

pela descentralização política adnu ní.s t r a t Iv a no Brasil, con esss ane[!,

da será ad i an t ada em um ano o Ln Icao da v Lqênc i a oa reforma 'tr t but é r-ae

qre pr'ev i s t a no artigo 22, das OJ.Sp3s1çBes TranSitórias para 19 de J!
neiro de 1989, passaria por essa emenda a v i qorar a p ar t í r de 12 de j~

eiro de 1988.

'I.EII.(R10/COIl.SS.i.o/sI1lICOIlI'sio ,

PLENARIO

=-------------TUTO/JUUIF'CAÇ.i;O------- ----,

EMEi'IlA AO SUBSTITUTITO 00 RELATOR AO PROJETO OE CON~

TITUIÇAO:

EEUU - "AdmJ.nistração da Segurança e HJ.gJ.ene do Trabalho" - óE
gão federal aubozrd a.nado ao secr-et ãrao de Estado do Trabalho
(Lei de 1970).

Dê-se ao § úruco do art. 4Q das Disposições TransitÉ.

rias a seguinte redação:

.JJSTIFICATIVA

Inclua-se, no Art. 157 do Projeto de Ccnetrtuição, os seguintes

r.r- TEXTO/JLln'FICAelo ----,

p:r;;;'''''''~PDS{CE

11Parágrafo único. Promulgada a Constituição do Est!

do, caberá à Câmara Mun~cipa1, eleita em 15 de novembro de 1988, no prazo de

seis meses, vetar a ter Orgânica respectiva, em dois turnos de discussão e

votação, respeitado o disposto nesta Constltuição e na ConstItuição Estad~

alo

EMENDA ADlTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 157

Pretende-se, com esta emenda, que as novas Leis 0E.
qâní.cas mmãcdpaas sejam elaboradas pelas Câmaras Munlcipais eleitas em n,2,
vembro de 1988.

EMENDA ES31204-9
t' Senador VIRGfUO TÁVORA

t'PLENÁRIO

- França - "Conselho Superior de Prevenção dos Ra.scos pror i ssao

nac.s v , integrando o M.lnl.stérl.o do Trabalho e pr-es s ô aôo pelo M!
nistro do Trabalho. Composto de representantes dos poderes p~

bl~cos, dos empregadores e dos trabalhadores, além de espec~a

listas IDec s de 11.08.77).

- Espanha _ "Instituto Nacional de Segurança e HJ..g~ene do Trab~

lho11 I v meuLado ao M~nlstérlo do Trabalho (Real Dec , de 1982).

- Japão Ordenança do Ministérlo do Trabalho n9 32/72 sobre Seg~

rança ~ haç aene a.nduatcrae L, Delega ampoxtiarrces e t.rabu i cõe s aos

empregadores.

- URSS - Tema regulado na Lei de 1970, do sovaet.e Supremo, que f!
xou as pxancfpaos fundamenta1s da Legislação tiz aba Lhn s tia da

URSS e das RepúbLa caa Federadas. Regulamentação: Código do Trab,!

lho da URSS (1971) e CÓdlgOS do Trabalho das demais nepãbLr.cas ,

Seja em razão da t xadacão a rrt.exnacLona I e bras~

Lear-a , se j a em face das normas do Dl.reJ.to rneernec rcne i e da Leg~~

laçâo comparada, ae j a , enfam , em v a.z-t.ude da natureza das normas e

das med a.de s que v raarn â prevenção dos acidentes do trabalho e das

doenças pr-oja.se aona ã s , parece ev.i.dentie que o sistema de segurança

e haç.í.ene do trabalho deve ccnemuar a lntegrar o corpo de 1e15 de

proteção do trabalho e ser adrru.na.s tiz ado pelo MJ.n~stér1o do Trab~

lho.
. Parárafos 39 e 49 :

'LItNARKl/CO",lS';.O/sLlICON1U.iO -,

r;o--- TItXTOfJUSTlf'CAÇ.i.O -,

EMENOA MOOIFICATIVA

Art. 157 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 1 9 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 29 - •••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••

§ 3 Q - O Tribunal desdobrar-se-á em Turmas, sendo uma no.!.

matwa, com a composição que lhes for determinada em regimento rnterrtc,

§ 49 - O número de delegados eleitores das entidades será sem-

pre Igual entre eles.

o artigo 22 das Daspns i ções Transitórias do Substitutivo do Relator
da Comissão de Sistematização passa a ter a redação aba i xo proposta:

Arti~o 22: O Sistema t r ibut ãr í o de que tf'ata esta Cuns t i t ul ção entrará

em vigor em 10 de janeiro de 1~88.

JUSTIFiCATIVA

A luta pela reforma trJ.butária vem sendo tra

vada há anos pelas lideranças municipalistas e agora com a Assemb Léa a
Nacional Constituinte esse objetiva será finalmente concre t i aedc . Os
chefes de executivos muru c Ipa í s q.Je eDm sacrifício tem adminlstrado a

3USTIFICAÇAO

As três Turmas que compõem o Tribunal Superior do Trabalho !.
tualmente estão rigorosamente em dia.

DIVidindo-se o Pleno em duas partes, uma para dtssldma mdrvrduars

e outra para os cofetivoe, ·0 Tribunal Superior do Trabalho terá condrçêes de apreciar

em curto prazo os recursos interpostos nos diseldros cclenvos, enquanto que o atual

Pleno dará vazão 31\5 dresldroa mdtvrduars, mantendo sua Jurisprudência Iterativa e sum....!:!.

lada,

O Regimento Interno do Tribunal disporá sobre B composição e o

SIstema de rudlzto dentre os Ministros.
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EMENDA ES31205·7
tJ Seoador VIRGn TO TÁVORA

f:PI ENÁRIO

Art. 157, Parágrafo 1º e allneaa a e b

o Parágrafo 12 e suas allneas "a" e "b" do Art. 157, do Projeto

de Constrttnçãc, passam a ter a seguinte redação.

Art. 157 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 1º - O Tribunal Super-ror- do Trabalho será constrtuldo de 23 (Vl~

te e três) Ministros, nomeados pelo Presidente da República, depore de aprovados pelo

Senado Federal, sendo:

a) 15 (qumze) togados e vrtaljcios, 09 (nove) escolhidos entre magls

trados da carreira, 03 (três) entre advogados de nctõrro saber jurldrco e no exerclcro a

tual da profissão e 03 (três) entre representantes do Mrrustérto Público com, pejo me 

nos, 10 (dez) anos de carreira, e

b) 08 (oito) classistas, com representação parttârta de empregados

~ catastrófico, pOIS aumeotará a quantidade de processos aguardando pauta 00 Pleno (ho

je sã 2000, aproximadamente).

As três Turmas que compõem o Tribunal S!Jpcrlor do Trabalho a

tualmente estão rigorosamente- em dia.

DIVidindo-se o Pleno em duas partes, uma para dissldioe mdtvrduars

e outra para os coletivos, o Tribunal Superior do Trabalho terá conechçõea de apreciar

em curto prazo os recursos Interpostos nos dresldroa coletivos, enquanto que o atual PI.E.

no dará vazão aos dtasldros mdrviduars, mantendo sua JUrisprudência Iterativa e sumula

da.

a Regimento Interno do Tribunal disporá sobre a composição e o

sistema de rcdlzrc dentre os Ministros.

Quanto ao Conselho Superior, é o drqão drscrphnar que está falta.,!!

do na atual estrutura da Justiça do Trabalho, peta aumentam os casos de reelpsre e de

msubordmação dos Jufzes togados e ctessrstes, sem que se possa punl-los de forma e'(~

piar.

õccreethc Nacional da Maqrstratura, órgão do Supremo Tribunal

Federal, está muito distante da realidade dos fatos e dtfrctlmente pode agir de forma

encea. a atual Conselho Nacional da Magistratura deveria ser extmtc ou se restringir

aos Trtbunars Superiores.

e empregadores.

§ 29 - (mantenha-se a redação daoa)

PLENARID

DEPUTADO CARLOS VIRGILIO

JUSTIFICAÇAO

I:: necessário e s t e número de MInistros do Tribunal Supe

rrro do Trabalho para que se POSSibilite a drvreão de sua cornpetêncra, formando-se uma

Turma Normativa exclusivamente para Julgar os Disstdios Coletivos or-rqmérms e em

grau recursal.

A Turma Normativa constará de artigo prõpno, na parte da defIn..!.

ção da cornpetêncra da Justiça do Trabalho.

a aumento puro e Simples, dentro da Sistemática atual de os mes-

EMENDA ES31207·3
tJ

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artlgo 209, parágrafos 50 e 69

PLENARID

DEPUTADO CARLOS VIRGILID

EMENDA ES31206·5
f!J

.!J EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Título X - nispos rções TransitórJ:as

Os parágrafos 5º, "c apu t v, e 62 do artigo 209 do

Projeto de Constituição passam a ter a seguinte redação:

Art. 209 - •••••••••••.•.••••••••...•••

§ 52 - Em relação ao imposto de que trata o item

lI!, resolução do Senado da República, aprovada por maLor i a absol~

ta de seus memb-ros, estabelecerá:

JUS T I F I C A ç A O

I 

II -

A aa i or í a quali f i cada de. d01S terços poder i a tor

nar a correção de distorções algo muat o d~ficil e sem qualquer fle-

§ 6Q - E: facultado ao Senado da Repúb I ica, também

por resolução aprovada por maioria absoluta de seus membros, es i abe

lecer alíquotas mínimas nas operações lnternas, não compreendidas

no ltem 11 do parágrafo anterior.

nemx íb í Ladade , Exigir-se' ma í nr i a absoluta é mais prudente, pois

se terá uma facilidade exc~ssiva nem uma d i f'Lcu Ldade lmobilizadora.
sarv i dcr es de mesma formação profissional, com idênticas at r í bui :.

ções, no mesmo local de trabalho, com vínculo emprégatício e regi

me jurídico diferentes, percebendo por essa razão I uma remuneração

extremamenr.e di ferenciada.

Convém, ainda, ressaltar que o aproveitamento f 0.!2,

jeto da pre-sente proposta, é ,restrito àqueles que têm no mínimo

(cinco) anos de efetivo exercí,ci,C! em cargo em comissão ou função de

confiança criados' por lei.

mulgação desta CosntJ.tução, tenha ocupado por mais de 5 (cinco) a

nos Cargo em Comissão ou Função de con r rança , com ou sem vínculo

com O Quadro ou Tabela das Administrações ui ret a ou Indireta, é a~

segurado o Direito a ocupar cargo ou função de natureza t écruca ,

correspondente à sua formação pro f i ss í ona l .

JUS T I F I C A ç A D

Art. - Ao serv i do r púb l rco que, à data da pro -

Inclua-se no Título X - Disposições r ranaí t õr ras

do Projeto de ccos t i t uí.ção , onde couber, o seguinte artigo:

ma crande d í s t orcão ho e existente seounda a oual são encontrado

Por outro lado, a presente emenda vem cor r aq í r

o aproveitamento dos servidores que se encontram

na situação ora proposta constitui medida de absoluta justiça, vez

que vêm prestando s er vrço s relevantes, há vár ios anos, sem nenhuma

segurança para o seu emprego, e mesmo com O risco de serem d i spen ,

sados de suas funções, sem o direi to à percepção de qualquer retri

buição pelo que vêem desempenhando.
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mental'.

Art1go 197 do PROJETO DE CONSTITUIÇÃO. passa a
ter a seguinte redação'

JUSTIFICATIVA

Artigo 197 - Cabe exc Lus a vamente à Len, comple-

EMENDA E531208-1
tJ CONSTITUI NTE PAULO ROBERTO CUNHA

tJ PLENIiRIO
re-r- TtxTP/~lISl'ltll:.lo;i,O __,

J r=';~;~
L-.!;QJJ..;;;n.nWill'-f.8.l!!JLJiJJ..Ilj;JWLJ;J!J!j:!1l.-----~

,.L[HA~/cO"'I"AO/I~CO"'IIS;;CI--_- , ~OAT.I.~

l-L'.-!;1!I!Ji1..!jl- --'J êo4I 09J.B:L-J

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVD EMENDADO: Artigo 195

O Parâgrafo üm co do Art. 195, do PROJ"ETO DE CONS

TITUIÇIiO,;yassa a ser Parâgrafo 19, com a seguinte redação:

Art. 195 •••••••••••••.•• · •.• ·•••·••··••• •••.••..•

A mecr-açâc do nadvérblo "exeLus avament e " v i sa
a enf'a t-Lzar' o nível necessariamente complementar à Constitu!,
ção de toda regulação das mat er-a aa pr-ev i s t.a s nos 1nc1505, tais
como conf'Li.tca de compe t eno aa , entre a União, Estados, Munl
c Lpf.os , etc, Lama t açêes cons t.a t.uo Lona Ls ao poder de t.r-a bu t ar'
e normas ger-aa s de sorte que a Le a cr-daná r a a não possa tra 
tiar- destes assuntos, a não ser de modo aubor-d a nado à lei com
p í.ement.ar-, -

Parâgrafo 10 .. Os unpo s t os serão e x t q t düs de acor
do com a capacidade contributiva do suj e í t o pa s s i vo e não prejudlca
rão a possibilidade de i nve s t tmqn t.os do co nt r-r bu r nt e • A adrnlnlstra.
ção tr-tbutãr i e e spe c i a l mente para con re r i r efetlvldade a esses obJ~
ti vos poderã 1dentlflcar r-es pe t t aduâ os d r r-et to s t ndr v t due t s e nos
termo~ da lei o patrlmõn10, os rendimentos e as a t t vf da de s econôml
cas do contnbui nte.

JUS T I F I C A T I V A
CONSTITUINTE pAIJI ° ROBERTO CUNHA

Sustentamos que não serã po~sivel gerar-se novos
empregos, aumentar o nível geral de t nve s t tme nto j e, portanto,a pr2.
dut í v i da de Nacional se os tr-rbu t os se tornarem tao onerosos_à ponto
de el1mlnar ou r e duz t r sensivelmente a.capacidade ...de expansao das
empresas via investlmentos ou relnvestlmentos. Dal a proposta _ que
afirma o p r-t ncf p'm de que, com uma a t-rv-i dace e xp an d i da , a p'~oprla
arrecadação tnbutãr1a c r-es ce , Junto e em termos_reals. Por outro
lado e contrâr i o ao próprio Estado a cons t i tui çao a f t rma r qu~ os
tmpo~tos terão carater pessoal. Há tributos que, por sua lntrlseca
natureza, ou pela natureza da m~tér1a lmp~nivel que atlngem,~ao tr,!.
butos gerals e não pe s s oa t s • Dal a_sugestao de o.texto cons t t tuc i o
na l não menc i onar qualquer d í s t t nça o , A pe r-sona l t za çao dos, rmp os t os
é pr-t nc Ip í o Já con t i do na af t r-maçac de que "se r ao e x i q t dcs de acor
do com a capa c t dade contr'ibutiva 11.

PLENÁRIO

r.T-------------TlXTO/JlISTIFICAÇÃO---- ---,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artlgo 199 e seu pará,gra.fo 1 º e pará
grafo 2º

° art~go 199 e os parágrafos 1Q d 22 do r-eapec-,
t1VO artigo, do PROJETO DE CONSTITUIÇÃO, passam a ter a se_
guinte redação:

~I.IH;'II«l/ÇDNIIS.i.D/IU'COllIUl.io--------~

EMENDA E531209-0
[!J CONSTITUINTE PAULO ROBERTO CUNHA

fl Plenãrio

Art. 199 - A umâo poderá msti.tuír-, além dos que lhes
são nominalmente atrubuídoe J outros impostos, desde que não tenham fato
gerador ou base de cálculo própr10s de impostos daecr-amí.nados nesta
Constituàçjio, !,.

§ 1º - Imposto ane t a t u i do com base neste ar-t.Lgo
não poderá ser cumulativo e dependerá de Le a aprovada por I
eas.or-aa absoluta dos membros do Congresso NaC10l1al.

r.T TEXTONUSTlFIC.lQio--------------,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 195

§ 22 - A Unlão poderá t r-ans rer-a-r o exero Ic ro da
competencia r-e s adua l, em r-eLaçjio a ampcs t c , cu j a Lnc a denc.í.a t

seJ~ deramda em Lei Federal, aos Estados, ao Daatr-i to Federal e aos Mg
nacapaca,

Acrescente-se ao Art9 195, In.i50 IH do ProJeto de

cons t r tut çâo , o seguinte ParágrafO) l'Ii.v..Ltl.Nl..t.'\.a. k . .J.c.. L.Q..1-'vO 1-: o

0]:..,.J... ,/?<lA.<1tr 19~~:~ .: .
Parâgrafo 2: As taxas não terão como base de câ l cu l o

ou fato gerador os próprios dos impostos ou de con tr-í bu i çêe s prevl~

tas nesta Constltulão, nem serão calculadas em função do Capltal
das empresas, tia valor do patrimônlo do contrlbuinte,dos seus bens

ou direitos.

JUSTIFICATIVA

A outorga de competencaa residual aos Estados e Da.sbr'Lto
Federal pode provocar uma ver-dadear-a cor-r-er-ia destes, a novas fontes de
rendas tr1butárias, com sérias ccnaequencaas aos contr-r.buíntes , advin _
das de uma pluru.trubutaçào , A crrer-encaacâo tr-abutér-ra entre os Estados,
que pode ser ccasaonada pela ccmpetencaa resadual , pode provocar daver-
eoe conflitos entre os Estados Federados na medada em que poda estnmu
lar ou desest.amujer- certas atavidades , provocando, pcssíveas rotst ivioa
des popul.acaonal, e eoonomica, -

r da Historia a relterada e abusiva prâtlca do go

vernos instituirem taxas semelhantes, na sua e ssânc i e , aos impostos

mesmo que, em certos casos, os t.r f b una r s tenham coibido a e f t câc i a
dessas pr-é t-r ca s • Por outro lado, o conceito de taxa deve e xc'l ur r- e!.

pressamente a sua tnc t dânc t a sobre o pe tr imôm o , pois, em tal caso

s er t a imposto e não taxa. Dal a sugestão da emenda.

PLENÁRIO

CONSTITUINTE PAIJI O ROBERTO CUNHA

EMENDA M1DIFICATIVA

EMENDA E83'1212-0
t:

r;-r-------------TtxTD/~lI'TIFIC.lo;io ---,

r.r-------- PLENAIIIQ/COr.rI"ÃC/llI.COr.rIUi(l-- _

A ç /{ OU S T I F I

PLENÁRIO

CONSTITUINTE PAULO ROBERTO CUNHA

EMENDA E531210-3

tJ
r.r--------'U:JÚ,1lJ01CCiulnjD/sWCollJujo------ 1

r.T-------------TUTD/../UlTlrICAçio--- _

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 197.

DISPOSITIVO EMENDADO: O ar-t r.go 200 e seu pa':ágrafo únacc •

O artigo 200 e seu parágrafo único do PROJETO DE
CONSTITUIÇÃO, passam a ter a. seguinte r-edaçâo ,

firtigo 200 - A União poderá ans t r tu ir emprésti _
mos compulsorios para atender as despesas extraordinárias /
provocadas por calamidade pública , mediante LeJ. aprovada I

por maioria absoluta dos membros do Congresso Naclonal.

Pará~rafo Único - A L..e i fJ.xará obrigatoriamente I
o prazo d~ empr-eab amo , as conc i.çoea de su r-eaga te, que se"á • I

sem~re em dinhelI'O, e as nOrmas a serem observadas na apli
caçao dos recursos.



PLENÁRIO

CONSTITUINTE PAULO ROBERTO CUNHA

JUSTIFICATIVA

Embora s e.ja louvável r-es t r-cng í r a a ns t.r t ua çâo de
empr'é s t.amos compu Ls ór-aoa apenas aos casos de ca Lama dade pú
b í aca I entendemos não ser va áve I a extensão dessa competen
ela aos Estados e Dns t.r'n t.o Federal, po as , eapec a.aLment.e , em
casos de ca Lama dade pub La ca toda a Nação deve ser chamada'
a se so Laoa r-a aar- e cont.r-a bua r- pat-a a solução dos problemas.
Com a compe t enc i a a nível Estadual, a soLa dar-aedade passa a
ser de caráter local, não sendo Justo que os dema i.s br-as a 
leiros não con t.r-a buam para com os i r-màos que enfrentam pro
blemas graves, mesmo que e s t abeLee i.dos em outras r-eg i.Ses do
País. nssam, entendemos que o empres t.amo compu Ls cr-Lc deve
continuar centralizado úna ca e exc Lus i.vamen t.e no Poder Cen
t r-a L, que deverá ca ne La z a r' os recursos ob t a doa com sua arr~

cadaçâo aos 10caJ..5 necess r tados.

Além do maa s , se considerarmos, eapec aa Lment.e , o daa
posto no art. 224 do PROJETO DE CONSTITUIÇÃO qúe estabelece /
que a despesa com pessoal, a t i vo e ana t i.vo , não poderá exceder
ao Lí.ma t e a ser es t abe Lec a do em Le a Complementar, é de supor '
que a ccmpe t encn a r-e s a.dua L possa se cona t a t.u a r- numa ver-dade a r-a
válvula de escape, para que os adma na s t.r-ador-e s pub La coa possam
continuar a ncr-emen t ando , até de forma r.r-r-espcneàve Lçoa quadros
de pessoal, valendo-se da a Lt.e r-na t ava de aumentar o campo de /
ampoe açjio t.r-a.bu t.ár-La ,

Por outro lado, na med a da em que os Estados e DlS
trlto Federal passam a contar com a po as í.b a La dade de obter r~

cursos de outros ampos t oa que não os previamente es t abe Lec a 
dos na Cons t a t.ua çâo , a ef'ao aenc a a dessas esferas de governo,
em termos de arrecadação e r i ecat aaaçâo , tende a ser menor ,
p01S, a evasão ver-a.f'a cada nos ampos t.os a t m.bu Ldoa nomi.na Lmen
te pela cons t a t u i.çâo , pode, sempre ser eupr-a da pela arrecada
ção de outros rmpos t os • Dessa forma, há o rl.SCO de uma super
carga t r abut ár-i a em poucos cont r-abuant.es regulares, com elevª,
da evasão de r-ec e a tas, por parte de outros contr-abu mt.es • A

-anp Lí.açào do leque po t.enc a.aI de tributação faz com que a e ra-.
c i enc i a do aparelho r i.aca t do poder t r-abubante torne-se de
qua La dade ques t a onáve L, po i s , provavelmente, será maa s fácJ.l
arrecadar mU1tos i.mpoa t.o s de poucos, do que arrecadar poucos
impostos de mua t cs ,

Da.ant.e do exposto, entendemos que a competencia r-e
sidual, em termos de anpoat.o s , deve contmuar- restrita ao PO'=
der Central, a ram de que per-mat i r- certa f'Lexa b a Lidade ao SlS
tema t.r-abut.ár-i o ,em relação a futuros fatos :conom1.l:os que po~
sam advar' do pr-ópr-Lo de aenvoLv i.men t.o e de nao dar a ccns tu tuj,
çâo , uma re i câc de auto sustentação do Poder Pub La co , em rel.ê,
ção aos tributos r-a.gi damenb e de r.rn i do e ,
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EMENDA ES31214·6
CONSTITUINTE PAULO ROBERTO CUNHA

r:r-------- rLtHalllo/çONIS'ÃO/SUBCOIlISSio-------__~

PLENÁRIO

r.r-------------TU.TOIJ.. 5TIFlcaçÃO --,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: TíTULO V~I - CAPíTULO I, SECÇÃO Ir.
<""~,,,b-,

Acrescente-sEVa secção 11 do capitulo I do ti
tulo VII, o seguinte ar-t a.go , no PROJETO DE CONSTITUIÇÃO.

_ âr-ba.go ••••.••••• " Toda p'restaçào compu Ls ór-a.a ,
que nao ..s e ja ~esultante de sanção penal ou adma n a e t.r-a t t-.

va, aer-a ex.i.gLve L pelo Poder Pub La cc somente se a.ns t a tu I
da por Lea que observe, na sua es senc i a e no seu proce:
dlmen~o de elaboração, todas as Lama t açoea es tabe t ec adas
para os tir-a bu t.oa nesta Ccns t i tuiçãoll.

JUSTIFICATIVA

.. O trlbuto_ é legal e au t or-a.zado , A prestação
compuLsor-a.a , pois, nao sendo t.r-a buto , é antes de tudo, 1

legal, afrontosa, esdruxula, i.neceauáve L. Razão d a.r-et.a
da emenda proposta.

EMENDA ES31215·4
f:J

r.r-------------TtXTO/,IlJSTlfleaçÃO --,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art1go 202.

Acrescenta-se ao art. 202, do PROJETO DE CONSTITUI
CÃO, o s egui.nbe item:

Item •••••••••••• - cobrar taxas que tenham fato ge
rador ou base de cálculo pr-ópr-a.os de .i.mpos t.os ,

JUSTIFICATIVA

PLENÁRIO

= rLtNA~IO/ÇONI'5ÃO/IIUBCONI!IÃO-_~ ~

r.r TtxTO/~'"'5TlflcaçÃO-------------___,

CONSTIWINTE PAULO ROBERTO CUNHA

]f: ha.ator-Lca a r-ea t.er-ada e abusiva p r-at r ca dos go 
ver-nos ane t z.t.ua r-em taxas semelhantes, na sua e s senc i a , aos a.m
postos, mesmo que, em certos casos, os t.r-a buna a s tenham cOl.b1:'
do a e racéca.a dessas pr-at acas • ASSlm, é fundamental que alé;;
de ser def'a m.do conabd t.uc r.ona Lment.e que as taxas devem ser co
bradas, em razão do exercíc1.o de atos do poder de polícla o;
pela uta.Li aaçâo , ef'e t a va ou potencial, de serviços púb La co s /
espeoI raccs e d i.ví.s Iveã e , prestados ao ccrrt r-xbu i.n t e ou postos
a sua d í spos i.çào , que s e ja ea t.abe Lec a.do , também, .a Lrma t acôo '
das taxas terem fato gerador ou base de cálculo pr-ópr-a.o s de
impostos, poa s em caso cont ár-ao , estar-se-la po aa rb a La t ando a
dupLa.ca dade de tributação, com a ns t a t utcs da f'er-enc i ados - im
posto e taxa.

BmlA. MlDIFlCATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO - .ARTIGO 201

o Ar-tago 201 passa a ter a seguinte redação

"Compete exclusivamente ã União Instaturr constnbuições

socaaâs I de 'intervenção no dominao econônuco e de mteresse e representação das
categoraas econômicas e profí.ss ionars , como anstrrumento de sua atuação nas res

pectivas áreas, observado o disposto nos itens I e II do Artigo 202."

"LtHA"IO/CONIS5ÃO/IU.COIlISSÃO ~

r.r-------------TUTO/JU5TI~I~açio-- ~

EMENDA MJDIFlCATIVA

DISPOSITIVO FlolENDADO - ARfIGO 203 - Incaso II - Alínea C

A alínea C. inciso lI. do Ar-tago 203, passa a ter a se

guinte redação.

JUSTIFICAÇÃO - Algumas das atividades que sofrem intervenção do poder

puôlico e que respaldam a ccepetêncre da Um.ão em 1n2

titU1T a "contribuição". não facam restritos as atavadades profí.ss ionaí.s , al

cançando também as at ivadades eccnômícas cu')o exercfcao se submete ao contro

le da UIllão.

A redação modafacada não contempl.arra de competência a

Umão I mesmo sabendo-se de sua constante mtervenção nestes casos.

ARTIGO 203 -

II-

.................... ~ .
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c) - patrimônio. renda ou serviços de par-tndos~

lrtJ.cos. mctusave suas fundações. das ent,!
dades s índâcaas e das inst.rtutções de educg

ção e de assí.stêncaa socaat sem fins lucra
tivos. observados os requí.aí tos da Le1 Com

plementar.

re.t;da, se os atos cooperatavoe fossem trJ.1::utaveJ.s baater-ra a cocperatava ~
cuarae aumentar o valor a ser paqc ao produtor, eva'tendc o retorno sobre o qual
poãerae ancadrr o ampoato, Na da conSUII'O, seraa sufacaerrte daatz-abuar- os tens por
preço menor, supr-mundc o retorno. Quanto ao IQ1, a :ururu.dade não ctnmmuré o rron
tan~e a ser ar:;ecadado pelo Estado, poaa a ccccecetava ao vender a produção do ~
saciado, pagara o valo:: anteqra'l, do ampoato, ancl.uaave o cor-respondente ao agr~

~ peje cooperatnva , Nao ancadando o TeM sobre 05 atos cooperativos, a svtuaçâo
fJ.cara caro se acha atualmente, conforme d1.5PJSto na LeJ. ccnplementar 02 24, ele
7 de jenaaro de 1975.

JUSTIFlc;AQíO - O d1SPOSJ.tivo emendado contemplava a imunidade tr íbutârm tão

somente aos smdacatos de empregados. o que colocaria as enti
dades stndícais de categoria econômica na coruhção de corrtr-ibumte , o que seria

dar tratamento desigual a entndades da mesma natureza.
CONSTITUINTE PAULO ROBERTO CUNHA

r.;--------- I'Lt"..."lo/eolllssAo/suleollllUÃo -,

PLENÁRIO

EMENDA ES31217.1
t: CONSTITUINTE PAULO ROBERTO CUlllHA

I'tENAlll0/COl,hISio/SUICOIllIUÃO -,

r.T TtXTO/Jl1STlfl' ...;ÃO ---,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 209, parágrafo 1Q

r.T-------------TF:UOIJunrFlcAçÃO----- ---,

EMENDA SUBSTITUTIVA
Suprima-se do PROJETO DE CONSTITUIÇÃO:

DISPOSITIVO EMENDADO: Art.. 203 a) o Parágrafo 12, do ar-t.a.go 209.

SllbstJ.tua-se a alínea c do J.DCJ.SO Il do Art. 203, do Pro]-ª
to de Cônst:t. t.uacâo , por cutixo ;LnC1SO com a eequa.nt;e redação:

JUSTIFICÁTIV A

Art. 203 -

I - 2 ..

fncaac ........ '=' InstJ.tu~r ampoat.oa e taxas sQ.

bre o patrr i.mônao , renda ou aexvaços das J.nl!

tJ.tuJ.ções de educação e de assceeêncae SQ

cial sem fim âucr-a t avos , observados os requ),.

sitos da Lea, complementar ..

lI-

a -
b -

......... ~ ......

Entendemos não ser salutar o r-es sur-g i ment;o da f~

gur-a da compe t.encr.a t r-abut.ár-aa concorrente, poa s , além de gé
r-ar- uma ba, t.r-a bu t açjio , pode provocar conflitos entre os Esta:
dos da Federação, p01S, sendo o ao i c i ona I não una I'cr-me , este
provocará uma d i eo r í.manaçjio Lndes e j àve L entre os cont.r-a bua n
t.es , de acordo com o espaço físico de sua r-es adencã a ou doma
cd La o , É um a.net.r-umen t.o que pode ocasionar, J.nclusive,sérJ.o;
problemas de ordem política, com resultados ãmpr-evas Ive i s pa
ra o pr-ópr-ao sistema federativo. Se, por outro lado, o ad a :
c a.one L ao imposto de renda for uniforme não vemos a necesea-.
dade desse d a spos a t.í.vo , pala, maa or- volume de arrecadação po
de ser alcançado pela ma jor-açâc das alíquotas do ampoe t o da
Unlão e, pela consequente, t r ans rer-enc i a a maa or- de recursos
aos Estados e Das t.r-Lt.o Federal. .

JUSTIFICATIVA

,EMENDA ES31220·1
t: CONSTITUINTE PAULO ROBERTO CUNHA

Tem em vast;e a presente emenda tornar as a.ns t ã t.unçêes de

Educação e Ass.1.stêncJ.a SOBJ.al sem fJ.ns Lucre t a.voa , amunea do p,,ª

gamento de impostos e taxas, a-ne t.a t.ua.doa pela União, Estados, DJ.-ª

trr a.tic Federal e xunacIpaoe , são anques t aonéveaa os resultados e

bene f Ica.os cuj.turme e soeaea.s da ação de senvotvada , e dos ob]!!

tJ.VOS a que se propÕe essas anat.Lt.ua.çêea , [!J PLENÁRIO

I'Lt......"lo/eeNlu~O/SU.'OMI.n.io--~_-----..,

p;;""'''~P C/GQ

=- rclt.rO(.rusTlF1f:A"i.a -..,

EMENDA MODIFICATIVA

r:r------------- TUTOJ~UnIFIC.lçÃO----------------,

Acrescente-se ao Projeto de ccnatatuaçâo, a segw.nte alÍnea ao
ítem II elo Art. 203:

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 203. ítem II - o imposto de que trata o ítem III:
II - nãohíncidl.rá:

- sobre o transporte urbano e met ropoj a.t.anc de
passageiros.

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

!leU

I
II
III
IV

§ 8"

DISPOSITIVO EMENDADO· Art. 209, § 8 2 , ancaeo II, letra. "c"

A letra c, do Art. 209, § ag , l.nC1.50 lI, do ProJeto
de conatu.t-uaçâo passa a ter a seguinte redação:

cr;'''lI:T10D~
PDC/GO

EMENDA ES31218·9 ""' ---,
f1 CONSTITUINTE PAULO ROBERTO CUNHA

r;;-r PLl'd"lO/tOllllsdol.\,IIIeOJllIISÀO -,

I - •••..........•.•••...........•..•.•••••..•............
II _ Instituir Irrçostos sobre:
a) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
b) - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
c) .,.--:..•••••••••••••••••••••••••••
d) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
AJ.í.nea _ O ato cooperativo, assam consadera aquele praticado

entre o asaocaedo e a coopezatava ou entre cccceretj,
vas assocaadas, na realuação de serviços, operações
ou auvidades que constJ.tuam seu objeto social.

JUSTIFICATIVA

Os atos pratJ.cados entre .cooperet.avas e seus associados ou en
tre cccceretavas associadas são denaru.dos atos cccceretavcs, A sua J.ItUrU.dade
constando do texto ccnstatucacoaí., apenas JIá rrenter o que acontece atualmente,
de ucõc que as cocperatavae não precisarão repetaz-, peracdacerente seus esforços
jlUlto a novos utulares da Pasta da Fazencia ou recorrermn ao Ju1icrnrl.O para dg
~~ a.JJJtrJl::utab.:LJ.idade técru.ca de ta.1S .atos. Assim, qucmto ao imp:Jsto de

JUSTIFICATIVA

o prq:Ósl.to do Projeto é de benefdcaez- os trrenspor-tea de nessa,
que são apenas urbanos, mas também metro:çolJ.tanos.

crcrreqaêea fossemMaa: :e~~~~~ que sa:nente os passagelIOs das RR M1 e J11!.
I

O problema dos trranspcrties urbanos é nacl.onal e diz respeito a
toãas as can.nudades de trabalhadores para quem o tzanspcrt;e urbano e rnetro:çoll.ta
nc ccnetntau, um mstrumento andaepeneeive'l, peza o exercício do trab!ü.ho e a so'b:ri
vivêncJ..a do trabalhador. -

Tal cerro está no ProJeto, ficarJ.am fora cepataaa caro Flon.ar:é
IX'lis, Brasí1J.a e Vitárl.a, que não são regJ.âo rretxopoãatana,

e- E caro a defJ.nJ.Ção de microrregJ.âo depende de lel., ficaruun f.Q
ra da l.senção lIIIp:)rtantes cadades do Paí.s, caro Pelotas, Canoas, cedas e Passo
FQrxlo, no R10 Grarx:le do Sul, JOl11vJ.lle e Blumenau, em se; Lonc1rJ.na e Macingá, no
m; empinas, Ril;emo Preto e dezenas de cJ.dades de são Paulo e aS.!'lm p'r diante
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supr-rma-s« do Projeto de tons t rturção:

O § 59 do Artlgo 210

tJ PLENMIO

EMENDA ES31221·9 _""---------,
CONSTITUINTE PAULO ROBERTO CUNHA

r.r-------- 'L(""~lO/eollll'tlo/su.COMlss.io ,

r:r TlllTO/~uSflfrc.;.io-------------_,

~~
DISPOSITIVO EMENDADO. Artlgo 210

JUSTlFICAÇAO: Suprlmldo o lOe1SO 111 do Artigo 210, não Justif1ea a permanên
ct a do § 50 do mesmo ar-tiqo , no Projeto de const.t tmçâo ,

Suprima-se do Projeto de Constituição·

a) o tnciso lIl, do Art. 210

CONSTITUINTE PAULO ROBERTO CUNHA

PLENÁRIO

EMENDA ES31222·7.
[=1 CONSTItUINTE PAULO ROBERTO CUNHA

JUSTIFICAÇM· O imposto de vendas a varejo de mercadorias, outorgado ã comp~

têncià municipal, na verdade e um adicional ao imposto estad.,!;!

a1 sobre circulação de mercadorres , Assim, ocorre a eXlstêncla
do que se chama competência trlbutãna comum, entre os Estados
e os Mumciplos, que podem; dessa forma, criar mpostos com "!
tureza Jurídica idênth:a.
Entendemos ser essa mode'l idade de competência tr-ibutâr-ra comum
em desfavor do contr-ibuintê , que passa a essurnr obr-rçações ,

pr-incipal e acessêr-ias , com duas errtj dades tributantes, provE.
cando, com isso, uma maior burocratlzação de encargos, com r!.

sultados que poderiam ser ohtrdos de forma mais ef'rcrente ••

Dessa forma, entendemos não Ser viãvel a outorga de competê!!.

cia tnbutãria para que os Municípios possam cr-tar- o refendo

imposto sobre vendas a varejo Para recompensá-los, e pl"efer.!.

vel que seja elevado o Indtce de participação dos r~unicíplos

na arrecadação do rmposto estadual equtva'lente , o que de ce.!:,

to, alem de propriciar um encargo ti menos aos ccntt-tbut ntes ,

propr-Ictarâ uma naior ef1ciência na arrecadação do tributo,po

1S, ass un os Mumclpios, também, estarão embuldo5 em contrlb;;

ir para que a arrecadação do tributo estadual ocorra de forro;
plena.

(!J PLEN~RIO
PI,INÁ"IO/CON1SSiio/SuICONlasÃO---,.. -,

TEHO/JuSn'ICAçiO- __,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artlgo 212, parágrafo',2

Suprima-se do PROJETO DE CONSTITUIÇlio:

a) o § 12 do artlgo 212.

JUSTIFICATIVA

A r-epar-taçâo da r-ece i t.a do i.npos t o Estadual aos
Nuntc Ip tca na forma do das po s t,o no § 12 do ar-t i.gc 212 ra _
talmente provocará sér-i.as d i.f'a cu Ldade a oper-ac í ona i s para /
sua execução. Como se sabe 03 fatos geradores são documenta
doe através de documentos r i ece i s (notas r a s ca a.s ) , que müi
to embora possam Lden t a f t car- se o s er-v i.ço f 01 ou não pres
tado a COnSUm1QOr .rz na j , da f'a cu Ltarn a apuração do r.mpoa t o
a pagar, po.i s em geral esse t.r-a bu t c é r-ecoLha de por per-Lo
dos de forma globolizante das operações r-eaâ a aadas . Haver~a

neceeeadade de separação das operações, da documentação /
r.raoaj , da e i.s t emát.a ca de apuração e das pr-ópru.aa gu r aa de
r-ecoLhame ntc do ampos t o , A d Lf'acu Ldade torna-se, a i nda runs
acentuada se ana l aear-mo s a sistemática de d i e t r-rbuaçào do
arrecadado aos eunac ípaos , P01.S em outros casos de cobran
ça, que não or-aunda 'de ser-vrçcs prestados ao coneumdor- f1
na~, esse montante é r-e!:art1do em doa s cr-a t é r-aos , ou seJa-;
tir-es quartos de pr-opor-çao do valor ad í.ca.onado nas presta _
Qões de aer-va çcs e um quarto de acordo com o que d i.apus er- I

lei estadual.

Dz.an t e da dJ.f1.culdade operacional a cama relata-
r.r-------------TtltTO/JUSTI~IC...çio __,

PLENÃRIO

CONSTITUINTE PAULO ROBERTO CU~HA
EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO'210 § 49

suprma-se do Projeto de Constituição:

O § 49 do Art. 210

EMENDA ES31225-1 I

~
r.r PL~HAl'll0/COIlISS..o/.lU.COJ,lI~sio ,

rer- Tr:~TO/Jl.>~TI'ICAÇÃO----------_--_,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EME~DADO : Ar t t go 2.17

JUSTIFICAÇM: Supr-ím dc o mcíso 111 do Artigo 210, não justlflea a permanê!'.

eia do § 49 do mesmo artigo. no Projeto de ConstltulÇão.

Inclua-se no Art. 217, do PROJETO DE CON~

TITUIÇÃO • o seguinte incíso:

Art. 217 -

EMENDA J;S.31223·5 '"''' -----,
tJ CONSTIT1llNTE PAULO ROBERTO CUNHA
= ~_PLIH ...1l10/CONlSsio/.U.COllllUio _,

fi ENp;Rro
r:r TUTOf,lUSTI'ICAÇio-------------__,

EMENDA SUPRESSIVA

Il!SPOSlTlVO EMENDADO: ARTIGO 210 § 59

Inca.so - Independem de autorização o!.

çaaen t âr i a as liquidações e pagamentos de va Lc.ces dev;dos pelo

Poder Públ1.~o em virtude de decisão judicial 't r-an s t t ada em JU.!

gado • que cons t atu í râ título hábil e su Ei c ien t e para abertura
au tomà't aca de crédito suplementar.

JUSTIFICATIVA

A proposta visa sc Luc i.cnar an t ago ampas s e

do sistema VIgente, 'apenas a dano dos credores do Erárl.o.
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EMENDA ES3122B-6da, entendemos ser de todo viável que o § 1º ee ja abo l a do I

poa s , andn r-e t.amen t e pela. ~lstemá~lca d: rep~rtlção pre~l.s
ta para o geral, os mum o i.p acs nao t er-ao ma i or-e s pr-e ju í.z os ,
p01S sua pa r-t.ac.i.paçjio será pr-opor-c aona I ao valor acr-es cado
em ~ftu t.e r-r-at ór i o .

CONSTITUINTE

P PLENARIO

PAULO ROBERTO CUNHA

PLENÁRIO

CONSTITUINTE PAULO ROBERTO CUNHA

EMENDA ES31226-0
[=1

_______ I'~lll~l\lo/COW'55.io/s(J.eOlolls5.io ____.rr=

r:r TUfO/JlJsTlF'eAç"'o

~ MODIFICATIVA'

DISPOSITIVO EMENDADD: ARTIGO 237

r:r TtUO/~UST'rle~çÂo--------------__,1

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 219.

O artigo 219 do PROJETO DE CONSTITUIÇÃO .passa
a ter a seguinte redação:

o Art1go 273 do ProJeto de Constltuição, passa a ter a segu1!!

te redação:
Art. 237 - Aquele que possuir como seu Imóvel urbano, por dez

anos, imnterruptamente e sem oposiçãc, utr l izando-o para sua

moradia ou de sua famí"a, adqurr-r-Ibe-ã o domlnio, desde que

não sej a propr-ietârto de outro imõvet urbano ou rural.

" ArtJ.go 219 - A União não se r-espon se oaLr z.ar-á
pelos depés i t.o s ou pelas a pLa caçêes nas a ns t a tu i.çôe s fl 
nance i.r-as I exceto nas e rnc i e i s

JUSTIFICATIVA

f: louvável que a umâc venha a ser r-esponaaba-.
Laaada pelos depósitos ou pelas apâ a caçôea nas Lna t.Luu a 
ções f'a nance Lr-as , Entretanto, não se pode conceber a ex 
tensão dessa não r-esponsab í.Li.dade às anst.a t.ur côes flnan 
ce.í r-ae or.i o r e a s , pois essas são mantidas pelo próprio po
der púb Lr co , que deve zelar pela f'a e L a dmí m s t r-açâo dos /
r-ecur-sos que forem canaLí.z adcs a essas a.ns t i t.u i.çôe s of~ 
c i.aa e e como tal deve ser r-eaponsab i La aado por qualquer
i r-r-egu l ar-a dades que venham ocorrer.

JUSTIFICAÇ~O' O dispositivo ora emendado, no seu todo e Justo e mater1a con!

t.rtucronal , o que não e Justo e o prazo nele contido, de ap!.

nas cinco anos, para aquisição do domfrno do 1môvel, o que d!

verã ser es tendrdo para dez anos.
Dependendo da s rtuação do imóvel e de seu proprietãrio, torna
se dif;c1l ca-acter-iaar se houve ou não, sua oposição ã posse

de alguém em sua propriedade, pr-mctpalnente quando se trata

de lotes urbanos adquu-rdos para futuras construções Alem do

mars , não deverã usar de um dispositivo constitucional, aSS1m

tão f'ac'i lmente , para alguém perder seu dt re i to de propr-tedade ,

o que acabam a sendo uma í njus ttça soct al .

Eliminar a r-es ponaab a Lí da de da un í.âc em rela
ção as en t.a dades r í nance i r-ae o ra o rar s é pr-o pa c Lar- descr~

da t o das pr-épr-aas í.ns t í tua çêes mant i das pelo poder públ!
co, mormente, porque essas organizações estão da r-e t.amen-.
te atreladas às d a r-e t.r-a z ea e po Id t.z ca do governo.

EMENDA ADITIVA

- O transp:>rte co'letuvo urbano e metrop:::l1Itano ,
constJ.tw. um servaçc de utJ.1.J.dade púbkaca esen
caat., planejado e fl.scsllzado_ pelo Estado, Ba
derxlo ser operado por concessac 0t1 peDIlJ.59aO

a operadoras pravadae,

_ A Lea, d:tsp:Jrá sobre a craaçâc de un Fundo de
Transporteeõ Urbanos, adrrunistrado pela união,
Estados e Mun:tc!pJ.os, para eubeadaer' a difere!!
ça entre o custo do nranspor-te e o valor da ts.
rifa paga pelo usuérao, podendo, para esse efe~

to, instJ.tUJX taxas sobre tacercaeeemc de ve2,
culos anddvaduaaa, propriedes que geram dernan
da de ta-anepcr-te e atuvadedes cceercdaae e JJ1
duetrraeda benefacrédes , além de outras fontes
de cuateao,

Pl.EN"'"IO/CO"l'UÃO/SUlCDW1SlÃD----------,

§ thuco

Art. 239

JUSTIFICATIVA

O Pz'o j e t.c punha a .rmci.atava pz-a.vade como executora
subs1ih.án.a dos -tzanepor-tes ur1:anos, quando, na verõeõe, o que ocor-re é exatA
mente o anverso, Não terna sentado que a ConstJ.tw.ção consagrasse urre prétaca
ccntrréxae à reaLtdade, o que só pede desrrora.Iazez- o texto da Carta e craer dl:Q.
culdades de sua aptacação, Deaxa-ee claro, assum, que os servaçcs podem ser exg
cutados por concessão ou pernussâc, caro ocorre hoje, sem estabelecer qua.lquer
regra sobre ação subeadaziraa ou não da rrucaatava pravada no setor. Quanto ao
E'urrlo, lerfrJra-se, na errerda, que o Estado t.anbém deve pertacapar de sua admi.ru4i
tração, por ser responsável pelos trrenapot-tes de nessa, que têm ceracter-íetacae
urbanas. Entre as fontes de custeao do Fundo, preccruza-ae a taxação de. veícy
los pravados, e de propraedadee e etavadedea que geram derrenda de transporte ou
dele se benefJ.cliU11, tal caro ocorre em várJ.os países estrangelros. Can isso,
carpart'..i1ha-se o custo dos transp:>rtes entre o usuário e a socledade caro um tQ
do, nun processo de redistrJ.b.nçào de rerrla e )UStl..Ça SOCl.al.

EMENDA WJDIFICATIVA

DISroSITIVO EMENDAOO: Art. 239 e § único

O Art.. 239 e o § énacc do Projeto de Consutuição, passam a
ter a seguinte redação:

= TEltTONlJHIFIC"'Ç;;O-------------__,

EMENDA ES31229-4
tJ COOSTI'IUTh"TE PP= RQBER'IO aJNHA

~""-----:--l~09/87 J

CONSTITUINTE PAULO ROBERTO CUNHA

PLENÁRIO

Inclua-se no ar-t.a.go 219, do PROJETO DE CONSTI
TUIÇÃO, o seguinte parágrafO únICO:

Art. 219 .

Parágrafo unICO: - Lei complementar a ser pro
mulgada no prazo de um ano, criará o Plano de Segu r-adade sobre
cr-é â i t oe nas ans t a t.u i.çôes r i nance i r-as •

Dar cont'Lab Lã i dade ao e i st.ema r i nence í r-o , a t.r'a
vés da cr-aaeâo deste Plano, Lmped a r-á o s ur-g amen t.c de uma gene:
r'a Laz ada insegurança, pru.nc a pa Lment,e do pequeno e médio anve s -.
t a.dor-e s e aplicadores.

A ;·egur-idacte sobre crédltos, fortalecerá a to
das ãns t a tuã çôas f'a nance í r-aa , vez que o anua r-ecaa r-a sobre a
í.ns t r tuíção f'a nancea r-a e não sobre o Lnve s t i.dor- e a unaáo , a 
lém de que a concorrenCla entre as lnstltulções, premlará a
competencia e a credlbiliçlade das que obtlverem melhor desempe
nho. • -

JUSTIFICATIVA

A e xa s t.enc a a de mecan a emos de aegurudade que
garantam os cr~d1tos nas Inst1tuI95es financelras, lmpedlri
que se pena La z e a eoca edade , nos casos de intervenção ou Li.qu g,
dações ext.r-a-cjuo i c fa Ls , Imperativo se faz, aprovado o art. 219
que se pr-o t e ja , pr-anci.pa Lmente o pequeno e méd~o anves t i dor-e s ,
com eva.den t ee obJetIVOS socãaas ,

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 219

r.r TUTO/JUSTIF'eAçÃO __,

EMENDA ES31227-B
[!J
r.r-------- "1.1MA1'l'D/ecllluii.D/l~eDlml:l;;O-----------,
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P;;""""~PDCjGO

JUSTIFICAÇAO: Não e possivel que venha constar da Const t ttn çâo , um dlSPOSlt!.

vo que impeça a1guem de se defender contra a desapropn ação de

seus bens, num ordenamento jur'[dt co UNI-LATERAL, mesmo com

JustiflcatlVa de interesse soc'iel .
A propr-iedade das terras de fazenda se faz, na maior-te da vezes,

ao longo do tempo, com a dedicação e sacr i f fc io de pars para f]..

lhos, com o pensamento voltado para a segurança da f'anfl t a , e
não e possível. que de um momento para outro, tenha sua procr re

dade desapropri ada sem nenhum di rel to de defesa, o que não e
Justo, pr-mcrpe lmente quando se estã pensando em fazer Just.,!

çasocial.

tJ PLENÁRIO

, EMENDA ES31233·2j
f:CONSTITUINTE PAULO ROBERTO CUNHA

r.T-------- P~[N,l,..IC/COr.lISSÃc/suSCCr.llSS;.O---------_,

EMENOA MODIFICATIVA_

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 246

O Art. 246 do Projeto de Constituição, passa a ter a seçumte r!
dação:

Art. 246 - Compete a União desapropr-iar por interesse soci al para

f'ms de reforma agrãri a o lmõve1 que não esteJ a cumpr-i ndo a sua

função soctal , em ãreas pr-icr'rtâr i es , mediante a mdemzação em
dmhe'irn , perrmt mdo ao desapropr-iado ampla defesa.

PLrNA~IO/co"'15Si.o/Su.CO"'ISS;;O _,

r,r--------------TEXTD/JI.STlfCAÇÃO----------

i

EMENDA ES31230.8
P CONSTITUINTE PAULO ROBERTO CUNHA

Art. 254 - A Lea, estabelecerá p:llítJ.ca heba'tecaonaj, para o tr.ª

bejhadcr rural com o objetnvc de çarantaz-jhe d1.gn1:,

dade de VJ.da e propacaar-dhe a f:umçâo no meac onde

vave, bem cerro po'rftnca de par-tacapeçâc das cooparatj,

vas desde os assentamentos, eesaatêncxe técruca, t::rg

drtfcaa, orgam.zação da produção, ccmermaãdzaçâo,

cb.strl.b.ti.ção e ãndustrraat.í.zaçâo,

JUSTIFICATIVA

Em 1986, a cx:B - Orgaruzação das Cooperatavaa Brasa.Le.rrea, ao
encammhar ao DJ.gníSSlIDJ MJ.ru.stro de Estado da Reforma e do Desenvo'Ivtmerrto
Agrár1.0, Protocolo de Intenção, argwnentou da segw.nte forma:

" ••• A cooperatnva encontra-se por sua natureza, antamarrerrte rg
Lacaonada ao objetivos de uma refonna agrár1.a. Por se tratar de urra organJ.z,ª
çêc composta, na naacrda, por pequenos produtores, a cooperatava está afeJ.ta
ao trato de problemas que, cotndaenemerrte , 05 atanqem, Reune condaçôes, p:>~
tanto, de serecioner e tremar famíl~as de trabalhadores em terra que !X>.§.
suem elevado potencaaâ, para anteçrar-se aos projetoar de acompanhar o seu à,g,
sempenho, ajimtendo-as nos aspectos 'técnacoe e social; de adnuJustrar o uso
dos anveetamentos sccaeae de uso comum; de prarover o beneâacaerrerrto dos J.!!.
StJn'DS e eervaçcs de mteresse comum,

/J,D real1.ZBr teo.e funções, a cooperativa reduz draetncerrerrte os
custos eccieas envofvrdos no processo de z'efcrma agrárl.a, a par de aumentar
a sua eracaêncie, Ao mesmo 'tempo, dmunui, o prazo para emencipaçâo dos ben~
f1.cJ.án..os, integrando-os a tara atrívadade econônuca J;X>r seus própr-ios meios.

Acresce a estas vantagens, o fato de véraas ccoperatavas haverem
recentemente, desenvofvado, com sucesso, urçcrtentes trabalhos de assentamen
to em regiões tradJ.c1.onal.s e de fronteJIa, acumulando uma. exper-iência que

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 254

o Art. 254 do pr-o jet.c de cons't i t.uaçâo , passa a ter a

seguinte redação:

r.T------ TuTo/~unl'c.çio _,

JUSTIFICAÇM: Não é Justo e nem tampouco const rtucronal , alguém perder o diret
to em sua propr-iedade , mchus ive quando a mesma e sua ümca pr-;;

pr tedade , muitas vezes conseçurda com muitos sacr-t f'[ctcs , alnd;

sem o dire1to de poder contar com sua indemzação em dinheiro,

inclusive, para poder começar uma nova atividade. que venha a pro

priciar-lhe renda para subs tatêncre pessoal e f'aonl rar , sem dnel

to a nenhuma defesa.

Alem do mars , os titulas da dfvrda agrãrla, na verdade, não repre

sentam uma garantla real, jã pela sua ut i l rzaçâo e o tempo de
resgate dos mesmos previstos em vinte anos.

EMENDA MODIFICATIVA:

DISPOSITIVO EMENDADO: § 20 do ARTIGO 246

o § 29 do Art. 246 do Projeto de Const í tin ção , passa a ter a s~

guinte redação:

§ 20 - O orçamento flxarã anualmente, o montante de recursos em

moeda para atender ao programa de reforma agrária no exerciclo.

P plENMJD

EMENDA ES312 1·6
• CONSTITUINTE PAULO ROBEii:i~à'" CUNHA

,.,....-------------TuTo/~llnlrlC,l,çÂO-------------_,

r.T-------- Pl[NJ,II.IO/coI.lISSÃO/SUBCOr.U3Sio---------_,

JUSTIFICAÇM: Com a Emenda Mod,f,catlVa do Artigo 246, do Projeto de Constl
turção , tambem Já pedida, e'l tmfnendo do mesmo a mdemzaçâo das
terras desapropr-iedas para efelto de reforma agrãria,em titulas

da dívida agrarla, não justn f t ca constar no presente dlSPOSlti

YO emendado, f ixação orçanentâr-ra do volume total de titulas da

divida agraria para pagamento de mderrizaçiies ,

EMENDA ES31234·1
t: CONSTITUINTE PAULO ROBERTO CUNHA

rLEN."lo/COr.llnio/'UJCCr.lISSic- --'-__~_,

r;-r-------------,.uTO/JUn'r'CAcio _,

E/VIENDA ES31232·4
CONSTITUINTE PAULO ROBERTO CUNHA

r:-r PL[N,l,II.IO/COllISSÃo/sUICOllISSÃO---------,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO~ .Art. 255, J.nc1.SO I

o anca.se I do Art. 255, do Pxo j e't.c de cons t a.t.ui.çâc

passa a. ter a s equa.nt;e redação:

r:-r TUTO/JUSTlfICJ,Ç;i,o-------------_, Art. 25~ -

EMENDA MODIFICATIVA:

DISPOSITIVO EMENDADO: § 29 do ARTIGO 248

- A -autorização para o func1.onamento· àas
instl.tuJ.ções, fJ.nance1.ras l.nC1U5~Ve coop~

rat1.vas de créõ1.to bem como, dos estabel~

camerrtoa de seguro, prevaôênc í a e cepatj;

aa.eecão •

O § 29 do Art. 248 do Projeto de Cnnstj turçâo , passa a ter a s!,

guinte redação:
§ 29 .. Receb-ido o pedido, o Juiz lntimara o desapropr-i ado a se
mamfesta r sobre o mesmo, e não o fazendo no prazo de noventa
dias, a trmssâo opera-se automaticamente com as consequêncres

previstas nq parãgrafo anterior.

JUSTIFICATIVA

É anexapensãve t. J.ncluJ.r as cooperec.i.vae de crédJ.to
no aa.s t ema financeJ.ro neca.qne L, tendo em vista suas pecuJ.J.ar.i

dades.
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rç41 09(87J
'--~~~~~~~~-----)

I'LrN...~c1ceu'nj.tl/;UeCPllluiO_--- J
EMENDA ES31237·5
I: CONSTITUINTE PAULO ROBERTO CUNHA

mC PLENÁRIO

não pede deaxex de ser eprovea.teda no rrornento em que se pretende, s.urrultane.f!.
mente enae jar lMl.10r acesso à terra fortalecer as estruturas de part1.C:lpação
aocaal.,

r.r------------- ..EXTtl/"J~T'F'CA<;A"------__------.

EMENDA ADITIVA

EMENDA ES31235·9
CONSTITUINTE PAULO ROBERTO CUNHA

~__-_-_-_ 'LIIIAl'Ilo/eOlol,sdo/IIlICOIllISdo---------'

PLENÁRIO

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 259

Acrescente-se ao Art. 259 do pro je t o de conat a.t.ui.êac

o aequa.rrt e parágrafo:

r.r------------- TEX,.ol.unlrl~A~"O----------
Art. 259 -

EMENDA ADITXVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artlgo 458, INCISO VI, do Parágrafo 10.

Acrescente-se ao 1no150 VI DO PARÁGRAFO 1º do
Art. 258 do PROJETO DA CONSTITUIÇaO:

§ •••••• - O da.apoa t o no § 12,ítem I, deste a r-t r.qo

não se e pã aca às r.ns t a.t.u r.çôes de educação

e de ass ã s t êncae aoc a.aL sem f r.na f.uc re tij,

vos.

JUSTIFICATIVA

PLENÁRIO

CONSTITUINTE PAULO ROBERTO CUNHA

Art. 258 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ , 0_ •••••••• ,. • • ••• • •••••••••••••••••

rnc . VI - ••••••••••••••• com reajustes Lega a e ,

JUSTIFICATIVA

Da ~orma com~ está r-adaga.do , parece qUE! o r va
lor real permanecera lrredut1vel durante todo o tempo. Dal a
razão por que colocamos os r-ea jus t.e s Lega a s , que não poderão I

ser r-eduai.dcs por normas. É no t.ór-a c que a Pr-ev a.denc a a adota
sempre os chamados ea i.ár-r ca-j-e rer-enc i a , dJ.m:LnUJ..rido em 501 o

valor real dos r-ea jus t.e s ,

Cons a der-a-cse a i nda , que esta emenda segundo I

dados do Pr-cda s en , roa cons ader-ada "aprovada." , não constando
contudo, do texto do aube t Lt-u t a.vo do relator, ao Projeto de
cons t í t.u rçjio ,

A presente emenda va.se tornar as a.ns t a.t uaçôe s de edQ

cação e de e s sa.s t êncc.a eccae í., sem t ans Luc're tia vos , rmunes do

pagamento da cont.r-abuaçâo sccae i , deva.da pelo empregador, que

a.nc i.da.z- sobre a folha de salárJ.os, em face da s Lqn a.f a.ca t ave

ação cultural, social e e s s Ls t.enc r.e I exezc r da por essas l.nst,!.

t.uaçôea ,

~ no t óro.c que e xa s t em processos que f a cam até 05 (o i nco ) anos
nos Conselhos da Pr-ev a denc a.a soc i at sem sererq Julgados.

A cr-a aç ào do referido Con t ec ã oso não acarreta
rá,onus para os cofres da Pr-ev a denc i a , Bastará transformar ne
le os órgãos r ecursa i s vagen t.e s , como sejam: Juntas de. Recur=
sos é 'Conselhos de Recursos da Pr-ev a denc r a 30c1a1.

EMENDA ES31238-3
f:J
~--_--_-_,.L[N ..."ltI'CCUISSÃtl/llll.CC),lISS4C---------,

DISPOSITIVO EMENDADO: Artlgo 260

EMENDA ADITIVA

~-. -_-__----tUtc/JU'nFI~A~ÃO----_--------_,

_______ nlll,UllolcOIolISSj.O/SllIlCC),lIUÃc ,

EMENDA ES31236-7 ' """ --,
, CONSTITUINTE PAULO ROBERTO CUNHA

r PLENÃRIO

~--__-----_--_TnTO/JUnl;lc...~.io-----------

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao (caput ) do art. 260, do PRO
JETO DE CONSTITUIÇÃO, os s egu i nt.e s termos:

DISPOSITIVO EMENDADO: Art1go 258, Ioe1SO VII, do parágrafo 12.

Acrescente-se ao Inc~so VIr, do parágrafo 1 Q

do artigo 25B do PROJETO DE CONS'II'IUIÇKO, 05 segulutes termos:

Artlgo 260 - ••••••••••• , f1cando vedados em 
préstJ.mos e a pLa caçóes de sua renda a r ms estranhos à Segur.!.
dade sccra í •

ArUgo 258 .••••....•...•.......•.. ··•···•···•
§ 12 ••••••.••••.••••••••••••••.••.•••••

Ine. VII - ',.' ...••..•. cr~ando-se Cont.e nc lOSOS
Adrninlstra t~vos, Eed er-a i s e Es t.ad ua as , sem poder jur-i s d i.o a o 
na j , para a s dec as ôe s r i ece í s e pr-ev i.denc a.ár'd a s ,

JUSTIFICATIVA

Tal dlSPOSltlVO colocará um ponto flnal nos
desvaos de verbas que va nham ocorrendo com a Pr-ev a denc t a So 
c aa L, c a t.ando-cs e como exemplos os etnpr-é s t amos fe_tos à Vale do
Rao Doce e à USIna de Ltaa.pú , A Lns t.a t.u i çáo tem o seu orçamen
to compr-ome t i do com as f1nalI.dades d i.r-ec Ionada s para o comple
xo a s s a s t enc í.a L dos seus segurados, os qua a a a mantém.

CONSTITUINTE PAULO ROBERTO CUNHA

PLENÁRIO

E~IENDA ~IODIFICATIVA

DISPOSITIVO E~IENDADO Artigo Z6Z. § Z9

....: .Art. Z62 -

O § 29 • de Art. Z6Z. do PROJETO DE CONSTl

TUIÇÃO. pas s a a ter a seguinte redação

EMENDA ES31239-1
f:J

r.r-------------TElTO/JllST,FICAÇitl--- _,

Tal dlSPOSl.tl.VO consta nos Artlgos 203 e 204
da Cons t a t u i.çâo de 1969, na parte das m.spos rçóe s t r-ans r t.é
r-aa s e que, aliás, não foram apLa cada s até esta data.

Trata-se de uma mat.e m.a de r-e Levanc i.a , que de
verá ser regulada por Le i . Ela poas i ba l i tar-á uma t r-aen t açào I'

ma i s ráPIda dos p Lea t c e de s t anados a f i.r-mar- ou conf r r-mar- o d i

rei tos dos uene f'a c í ár-a.oa , do seguro SÓc.l..al. O r-e f'e r-ado cont.e=
cioso não terá poder .j ur-a s dLc í ona I no s entadc dessa expressão,
cabendo recurso de eua s decJ.sões r i na i e diretamente para o po
der judao í.ár-a o ou 'I'r-a buna L Federal de Recursos. Com Isto, de:
safogará o trabalho da Pr-Lme ar-a Ene t anc aa Federal e, ag r La z a-.
rã a tr-am t.a câc dos Processos pr-ev adenc i.ár-aoa , que terão um
pr-aac máximo de 180 dias para serem concluídos no ContecJ.os9'

Na falta de solução dentro desse prazo, a par
te i.nt.er-es sada poderá reclamar o seu d i.r-e a t o no JU1ZO Federal.

JUSTIFICATIVA



l'

2'
se rv i ço s de saúde par-t a cdpa t-á

püb i i ca à saúde da população.
Le a ,

- o setor p r av ado de prestação de
de forma supletIva na assistSnc18

sob as conda ç ões es t ab eLc c r.d as em
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EMENDA ES31242·1
t? CONSTITUINTE PAULO ROB~;;O CUNHA

r;T ,.EXTD/~'JsTf'eA.ÃO-------------_____,

PLENÁRIO

CONSTITUINTE pAIJI o ROBl;'RTO CtJWIH

PLENÁRIO

CONSTITUINTE PAULO RÔBERTO CUNHA

JUSTIFICAÇÃO •

Parece-nos m31.S adequado com a t.êcn t cu l~

gi.s La t Iva , de rxa r para a Lea o rdanár ra regulamentar a forma

contratual dos serviços p r i vado s , bem como o f avo re c rmen t o as

ans t a tu rçôe s Pa l an t rfip t c as , Além do mai s , não se r i a correto que

o texto con s t a t uc a.ona L faça dLs c r Lrmn açjio entre ans t i t u r çô es
hosp i t a Ia re s ,

EMENDA ES31240-5
l:
"' 'LIN...nla/colll~SÃo/su.clllllrssM--~--------'

= TEXTO!JJHfICAÇÃ[) _

EMENDA SUPRESSIVA

~ISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 262, § 3".

Suprima-se o § 32, do ar-t rgo 262, do PROJETO DE
CONSTITUIÇÃO •

JUSTIFICATIVA

A a nt.er-vençàc e de s apr'opr-a açjio pr-ev t s t.a no capi
tulo saúde, simplesmente em nome da po L'i t.i.oa na c a o na L de /
saúde é da acr-amâ.na t.ór-Lo I além do que fatalmente favorece
ao abuso de poder. ê anda , este tema de a n t.er-ven çáo do Est~

do na pr-cpr-a edade pr-a vada f'oa tratado como regra geral, em
outro capitulo da Conat.a t.u i.çjio •

EMENDA ES31241·3
1!J

r.r TEKfO/JUST!Fle~~.o- _

EMENDA ADITIVA

EMENDh hDITIVh

DISPOSITIVO EMENDADO: Título IX, capítulo 111

Inc1.u:tr no Cap:l.tulo 111, Título IX do ProJeto de Con3.

t.at.urçêo o aequ í.n t.e artJ.go) 9'hch~.

Art •••••• - Os poderes púbLt.co s pr-oporcaonerão gr-ª.

trua.dade de educação pré-escolar e de cn

s ano de qualquer nível aos que demonstrg

rem a.nsur i.ca ênc rae de recursos, mesmo

quando mat.z-a.cu Lado s em ea t.abe Lec amentios

nãc-eeeuanea.e ,

JUSTIFICATIVh

A educação do carente deve ser marrt.a.da pelo Estado

desde o pré-escolar, mesmo quando, por qualquer mot.a.vo , não p!::!.

der matrra.cuLa r ee em escola o f i.c a.a L,

= T~:O:TIJ(~-'STI'Il:....io-~--- __,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 273

Acrescente-se ao final do Art. 273, do Pxo j e t.o de

ConstJ. t.ua.çâo o s equa.rrte

Art. 273 - respei t.ado o dz.z-e a to de opção da faroi

l~a ou do educando z-e Le tia.vemerrte às

crenças e convacções",

JUSTIFICATIVA

Cona't.Ltrua, dar'e a t.o natural da f em l La.a , ou do aluno

quando mei.or-, a educação segundo suas crenças, convacções e con

ce.icuaçêo de valores, cabendo ao Estado apenas pr-opot-c a.onar>

lhe os me10S. Se ass im não for, o Estado poderá f?rmar para a

sua vontade ou para serví-Io, em det.z-amerrt.c da z.nd a.va.due La.dade ,

~""'''~PDC/GO

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 264
PLEIlAlIID/eOIl'SlIÃo/SJRCOl.llllSÃO "I

Acrescente-se ao PROJETO DE CONSTITUIÇÃO.

o segum t e ítem, referente ao Art.264:

Art. 264 - ..

Inciso •••• - proteção ã mat e rn a dade e ã
paternidade I natur a i s e adotivos I notadamente ã gestante, ass~

gurado descanso antes e após o parto, com remuneração agua I

ao seu s a Lâ'r ao e sem pr-e j uIzo do emprego.

JUSTIFICACÃO •

Apesar do texto da CL1t assegurar em pa!

te t o d i re a to aqu r. v en t a Lado • nunca é dema a s fazê-lo constar

em relação ã Previdência Soe aa L, Tornou-se fato notório as dl~

pensas às gestantes que.. ap r-es en eam no local de 'trabalho ,após o

prazo legal e da spens ada s pela empresa empregadora. Há casos •

em que a remuneração é também reduzida. Assim. complementamos I

este Justo õ i re i t o da mulher na Ccns t a tu Lç âo .

r,,--------------.,.EXTO/JlIl:T,rtc...~Ão-----_-------__,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 274

Acrescentar ao Art. 274, do Pz-o j etio de ccnetn.t.uaçâo

o aequant.e c.nc a eo s

Art. 274 -

fnca.so •.. - Concessão de bolsas de estudo a estudan

tes que demonstrarem apz'ovea tamento

aneuãacxênei.e de recursos.

JUSTIFICATIVA

Quer' pela anexa.et.êncae de escola ou -'curso marrt í.do P&

lo Poder PúblJ-co, quer por sua ampo as a.bxã a.dade de e t.end amentio

ou ainda em razão de opção e ccnveru.ênc i.e do aluno. nem sempre

o Estado poderá atender a todos. A bolsa de estudo assegura o

a'tendamerrt.o do que tia.vez- a.nsurc.caênca,a de r-ecu'r-aoa ,
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r;r------------_TfXTO/JuST1'ICAÇÃO --,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 275, fnc i so I

SubstJ.tua-se o texto d'o r.nc i eo I do Art. 275, do PrQ

jet;o de ConstJ.tuição, pela seguinte redação:

denc a.ado com um instrumento efJ.caz de orçerc.zaçâo demccz'á t a.ca

da sociedade, uma forma adequada de dJ.strJ.buJ.çâo da renda e uma

alternatJ.va e ãa.c a.entie na busca do equ í.t Ibrao entre o sccac L e

o eccnômacc o

O coopez'a't.a.vasmo é um movnmen t c aucoqesmonárao , no

exeecIcac pleno da c a.dadana.a , onde, pela aplicação de seus prl..n

cípios norteadores, gera as condições neces eéxa.as para a formA

ção de pessoas que passam a Lnt.ereqa.r umas com as outras, prA

ti a.cando a e juda mútua.

Cenaa.dez-ando os vaLor-ea extrr'eoz-da.ariar-Los de democrs.

<:J.a, ao La.de'r a.edade JustJ.ça socl.al, J.ncorporados pelo cooperatJ.

pr;;''''l\t'\ClO~
PDC/GO

P;:"'''~04I09J87

'LENÀ~IO/cDIII".iD(.U.~D.IIISlJi<J-- _,

tJ PLENÁRIO

EMENDA ES31245·6
t: CONSTITUINTE PAULO ROBERTO CUNHA

Art. 275 - ••••••••••••••••.••••••••••.•.••••••••..••

I - Garantir o eneano de 12 grau, unaver-ee í., obrJ.gª

eémo e qxa t u a.tio , e, nos demaz.a nfve a s , a gratu.J:.

dede para os que demonstrarem apr-cve a.tiemen t o e :lI!

auf'Lo a.êncs.a de recursos.

JUSTIFICATIVA

Os mais neceas a.tiadoa pz-eca.aem ter qaz'arrt a.a de gratuJ..

dade nos oemei.e nfve r e , além do 12 grau, a ser pz'opo'r'c r cnada

pelo Estado para que possam ter acesso à educação plena.

v EMENDA ES31248.1
(=J CONSTITUINTE PAULO ROBERTO CUNHA

~LlH.. I'IlO/CD".ISS,iO/SUICO.wISS;;O-------___,

r.T-------------TrxTOIJUSTlfIC.çio---------~---_,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 278 (Ceput )

EMENDA ES31246·4
[l CONSTITUINTE PAULO ROBERTO CUNHA

[ti PLENÁRIO

,.,,- TExTot.U't"ICAÇÃO __,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 276

Subst1.tua-se o tex1:o do Arto 276 do Prro j e t.c de Con§..

tn.nua.çâo pela seçuant,e redação:

sueemtua-ee o texto do Art .. 278 do Pr-o jeuc de Constl:.

tuição, pela aequarrte redação:

Arto 278 - As instituições de ena a.no super-aor- gozam,

nos termos da aea , de' autonomia didátJ.co

ca.ent.Lfnce , admi.m.at.r-at.Lve , econêmica e

finance.1.ra, cbedeca.doe os seguintes prJ.n

cãpaos e

JUSTIFICATIVA

Arto 276 - O ena a.no é La.vz-e à a.nLcaet.a.va pravade ,
ressaJ.vada a a.nt.e rvençêo do Poder Públ aco

para eutoz-a.eeçâo , z-econhec amentic e creden

ca.amerrto de curos e para fazer cumpr-a-r a

Legislação de õ rrer.r-aaes e bases da Educ-ª,

ção Nacional o

As faculdades, estabel.ecimentos e cursos isolados
constituem 70\ das entJ.dades de erre a.no auper r.ox , A expressão

" c onstante do pr-ojeuo'", deacz-amâ.na essas anac í.tui.çêea e desJ..§.

tJ.mula o ftmca.onemen't.o e a crJ.açã,; de outras no J.nterior e nas

pequenas ca.dadee por falta de r cur-eos para e'ta.nqa.z-em a 5J.tUA

ção de ünd.ver-aa.dade a ,

JUSTIFICATIVA

IEMENDA ES312.49.g,
[!J CONSTITUINTE PAULO ROBERTO CUNHA

o Estado não deve a.rrt.errv i.r' nas escolas man t a.daa pela

in~ciativa pravede ou 'reaponeeb.Lf.aaer-rse pelo seu funcaonamej;

to, sucesso ou fracaSSa0 Elas precisam zelar para que seu fun

cionamento obedeça ao pz-evaatio na legislação de enaano o tJ PLENÁRIO

PLIIlAIII'O/COloll$SiO/SUICOIolIU,iO---------_,

r;r-------------TEXTO/JUn'I'ICAçio- --,

EMENDA ES31247·2
f!J CONSTITUINTE PAULO ROBERTO CUNHA

f:J PLENÁRIO
~LlH.iIII0/COIolISS,iO/SUICOlollJdo------~--_,

= TUTO/~UIf'I"J:;.Ç"O ~_-----__,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO IlMENDADO: Art. 281, Parágrafo tln1co,

O Farágrafo Dna.co do Arto 281 do Projeto de ConstJ.tul:,

çâc pas~a a ter a aequarit.e redação:

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO 1!:MENDADO~ Arto 277, Parágrafo únãec-

o parágrafp unn.cc , do Arto 277 do Pxo j e t.o de consta,

t.udçao ,"; passa a ter a eequant;e redação:

Arto 277 - "" oo........ oo. o... oo. o.. ooo.. o. oo.. oo.... o.. oo. oo...

Parágrafo l1n~co - O ensano rel'l.~J.oso, sem dJ.stl.nção

de credo, e o enan.no do coopet-e tij,

v""j:smo e do easccâat.avxamc , eon§.

tJ.tuJ.râo dasc Lpj.anae facultatJ.vaso

Art.. 281 - • o o o o o..

Parágrafo Único - Os recursos públJ.cos de que trata

este artigo poderão, ainda, ser

deptJ.nados a bolsa de estudos ou

a antia.dades de ensano cu j a criação

tenha aa.do au'tioxa.aada por Le a , de§.

de que atendam os o'requLs a tos dos

ítens I e II deste artJ.go o

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

o movimento coopere t ava.at.e , na sua concepção moderna
como sistema sécão-eeconêmaco , contando apenas com 143 anos de

eXJ.stência., vem atuando em todos os contJ.nentes, tenda-se evi

A bolsa de estudo cona t.z,trua, o arratiz'umentio de que dJ.,4

põe os Poderes Públicos para, sem aumento de despesas, atender
àqueles qbe, por qualquer razão, não podem matir-a.cuj.ax-sse na ,.

la pública.
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EMENDA E831250-2r: CONSTITUINTE PAULO ROBERTO CUNHA

~LE:N"'lIO/~D"ISI';:Q/su.CO"lnio .,

= TElITO/JulTlrCClAçÃO ---,

EMENDA ES31252-9
tJ COSNTITUINTE PAULO ROBERTO CUNHA

·_IN...lIlO/coWISIÃo/slJ_COWl3SÃO------ ~

=-------------nXTo/JunlflcJ.çio _,

EMENDA SUBSTITUTIVA
EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 29 Título X
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 283

SubstJ.tua-se o texto do Art. 283 do p ro jet;c de Can.§.

't i.tui.çâo pela aequarrt.e redação:

Art. 283 - As Empresas comer-ca.aLa , industr1.aJ.s e ª
grícolas, connr-Lbua.rãc com o ee i.éxao

educação, na forma da Lea., se não prop2:.

ciarem gratu1dade de eneano de 12 grau a

seus empregados e aos fJ.lhos destes.

Mod:LfJ.que-se o Art. 29 das na.sposí.çôee Trans t, tórJ.as

do ProJeto de cosnt.a'tua.ção com o aequi.ntie texto:

Art. 29 - Até a regulamentação da autorização a que

se referem o 1ncJ.SO I e o § 1 9 do Art. 255

o Banco Central do Bz-eaa.L provaõencaexé

no aerrt.a.dc de serem atrJ.buidas às cooper-ª.

naves de c'réda.t;o as mesmas condições de fUQ

caoncment;c e cperaca.onaj.Ldade das inst1tui

ções 'bencér-aas , z-eapea, tadas as suas pecull:,

aridades.

JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA

A autorização de funcionamento das J.nstituições fJ.nan
cearea outorgou a faculdade de pcat.a.car- opez-aêoea do comércJ.õ
ban,::árJ.o. ser-vaçoe eapeca.aa.s e a adnu.nea,tração de produtos eé
pecã ãa.cca merecem tratamento da.Eez-enca.edo , caso a caso, pelo
Banco Central do BrasJ.l.

As cooperet.avaa de créd1to são a.nat.anur.çêea r í.nencea
ras sob o controle do Banco Central e normat.a.eaçâo do Conselhõ
Monetário Nacional. Ostentam características davez-ea a dos ban
coa, Já mesmo por serem sociedades de pessoas e não de capJ.tal:

t~vJ.dade b:n~~~~:c~~~~J.~:~~ã~e~~oc~~~~~J.i~~~~~~~ J.~:~~~~~~,_lãf:
eultado às cocperacavas de Créd1to, obedeci.da a aana.s zeçêo de
req~1sitos semelhantes, atendendo-se às suas condições de fo~
maçao e estrutura.

descentralizadamente,

em não o fazendo en
o ob j etia.vo é obrigaI. à empresa,

proporcionar ensino gratuito de 12 grau e ,

tão contribuir para o que o Estado o faça.

ÇlPLENliRIO

EMENDA ES31251-!
ê1 PAULO ROBERTO CUNHA

r.r-------- PLfIlANO/collls:.i4/suleo_lnio --,

=-------------TtXTo/JUSTl~ICJ.~Ão-- --.

EMENDA ES31253-7

tJ ~= PAULO ROBERTO CUNHA

= n::tTO/~USTlrlc"çiD _,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: T1TULO X - DISPOSIÇOES TRANSITORIAS

."..,et..~
Inclua-s~LOX - DISPOSIÇOES TRANSITORIAS, do Pr2

j et.c SubstJ.tutJ.VD de conatrí tui.câo e

[:J PLENÁRIO

'LIJtJ.IIIO/COWlstÃo/sll_COlll"ÃO--------_~

EMENDA MODIFICATIVA

ArtJ.go••.•••• Fl.ca assegurado o dl.reito à apoeent.ador-aa

por tempo de sexvaco I na forma da legH.lação or-da.nâz-a.a vaqerrce , J.nd~

pendentemente da a.dade do beneãí.caãxao , aos trabalhadores que, à da

ta da promulgação desta Constituição, da sponham de, no mfnamo , 2/3

{doa.s terços) do tempo exigido nas leis em vJ.gor. 'I

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 42 do Título X, jncaao 11

o ancdac II do Art. 42 das na.spoaa.çêea Transitórias

do Pr-o j eüo de conat.a'tuaçâo , passa a ter a seguinte redação:

JUS T I F I C A T I V A
Art. 42

fncaso

JUSTIFICATIVA

Inciso II - crédito rural, agroindustrial e fundiÁ

I'LEN...1I10/COWISIÃO/SlJ_COWIUio _

~ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 42 • TrTULO X

Acrescente-se no Art. 42 das OlSposlções Trens i tôr-ias do ProJe
to- de Constltulção, o seçumta Incrsor -

O crédito fund~árJ.o é um a.natrr-umentio efJ.caz para vi-ª.

bJ.lizar o acesso à terra, obstado pela carêncaa de recursos fi
nenceaxca próprios de pessoas áptas para a produção agrícola ..

[:J PLEN~RIO

EMENDA ES31254-5'
(l CONSTITUINTE PAULO ROBERTO CUNHA

r.T-------------Tr:xTo/~lInIFlColÇ.io'- _,

o craeêmo da f1xação do espaço de tempo em 2/3 do eX1

gido leg1s1ação vn.qentie , decorreu da conva.cçâo de que na.nquêm com

menos de 23 anos de servaco ter1a ainda cz'z.ado expect.ata.va de da.z-eL

to à aposentadoria. Quase sempre essa expeccatuva só se forma à me:

dida que o trabalhador J.ngressa no últJ.InQ terço do lapso de tempo e
xJ.gido para aquis1ção do dJ.reJ.to. -

ASSJ.m sendo, a emenda ora apresentada .evJ. taria frus±a _

cões, traumas e prJ.ncipalmente inJustiças, em face da repentina mu

dança na le.g1slação. Trabalhadores com maa.a de 2/3 do tempo de ser

vaco já cumprido não pexdexaem o dire1to à apouerrtiador-a.a por tempo

de eeevr.co , às vezes por questão de alguns daea , de alguns meses ou
de alguns anos.

A apoaentiedor-aa por tempo de serviço f independentemente

da J.dade, está expressamente prevista na legJ.slação v1gente ..

A sua e Larai.naçâo de meneaxa brusca e abrupta, na forma

proposta na alinea lia" do artJ.go 265 do ProJeto Substitutivo de Con..!!

tn.eua.cão , írl.a provocar traumas e ressentimentos Junto à classe tra

balhadora, vJ.olando a expectatJ.va de dire~to que normalmente é gera

da pela pr-oxarní.dade da apoeennador.i,a,

Seria Lnjuatio e profundamente desumano que trabalhadores

com 24 a 34 anos de servacc , va.asem frustados os seus projetos de a

posent.adcra.a por tempo de serva.co , acalentados por longo periodo de.

preparação, por falta de Inãamo lapso de tempo para adquirirem o di

r ea.uo ,
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Art. 42 - - .

Inciso ••• -rentatn l tdade para o Setor e para o produtor

JUSTIFICAÇJl:O: E preciso que a lel agrícola prevista no Art. 42 do Projeto de
rons't'l tutçâo , assegure, tambem, uma boa rerrtab'i l t dade para o

setor e para o produtor, como estimulo ã ativldade rural, como
lJiIa forma de compensação econ&mca 'para essa et'ivtdade , sem o
que, O produtor rural vai sentir-se desanimado, para cont muar
investindo num setor para ele uaprcdutrvo,

JUSTIFICATIVA

As famíhas carentes abrangem pelo -renoe um terço da pop!:!.
lação araai Iear-a, somando cerca de cmquenta rnJ.lhões .íe pessoas. Cerca
de 45S das populações rurais e urbanas perceberam, em. 1976, renda men 
sal equavaãente a um saíár-io mlmeo, enquanto o censo de 1980 demons -
trou -íe 64,lJ~ da for a de trabalho ativa no PaIs nr..am de meio a dois
sal.ér-acs nrlmmos , Daaeo resulta a neceseadade J.nadiáV"i!l de o Estado Pl'Q.
mo....er- os 'in....estaeeotce t'manceãrce neceeeár-ace para a solução ou atem.1!.
ção de um grave problema. ecciat..

=-- Tl:UO/JUSTI1ItIoÇÃO' -----,

EMENDA ES31255-3
f!J PAULO ROBERTO CUNHA

t: PLENÁRIO

EMENDA ES31257·0
tJ CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ

~R,",I,",D,-- ~

pr;:""'~~
08

= TElCTOIJIJITIFreAqi;o --,

EMENDA SUPRESSIVA
Emenda supres srva e ada t í.va

Oispositivo emendado: § 48, do art. 60

DISPOSITIVO EMENDADO: lIrtl.go 43 das DISPOSIÇOES TRANSITORIAS

Suprima-se do Projeto Subst~tutivo de coneeatua.cêos
Dê-se ao § 48, do art. 60, a sequinte redação :

Art. 48 ••..•••..•••..•••.•••..•••..••••..•••.•

e

em

ARTíSTICA

o Oireito de

Brasii.

o Texto do Projeta da comí esãc de 5istematiz!.

ção enseja confusão entre o genérico e o específico. A expresslio

ATIVIDADE INTELECTUAL é genérica englobando as atividades LITERA

RIAS, ARTíSTICAS e CIENTíFICAS, estas especificas.

A utilizaçlio dos termos LITERÁRIA,

CIENTíFICA é consagrada na Convenção Universal scbre

Autor, assinada em Paris, em 1971, ratificada pelo

1975.

JUSTIFICATIVA

Os termos pusucAçM e REPROOUçllo são específi

cos e estão encerrados no conceito de UTILIZAÇM que é genérico e

garantidor dos direi tos do autor sobre suas obras, incluindo, ta!!!,
bém, conceito econômico.

O DIREITO EXCLUSIVO DE UTILIZAÇI\O, já conquí s tg

do pelos criadores intelectuais, constante da Constituição vige!!.
te, garante ao autor desde a autorização para qualquer uso da sua

obra até o estabelecimento de preço para esse uso e percepção da
quantia estabelecida.

Quanto à es t at i zação da arrecadaçãc , por força
de lei específica (Lei 5988/73) o Estado, aõ longo do tempo, atr.!!.

vés de órgão criada para fiscalização, consulta e assistência, no
que diz respeito a direi tos autorais (Conselho Nac LcnaL de Direi to
Autoral), "'procurou regular as atividades das entidades civis arr!:,
cadadoras desse direito.

Com base nessa experiência, a Conselho Nacional
de Direito Autoral, sob nova orientação a partir de 1986, reviu
seus atos normativos no sentido de devolver aos cr ã adoses intele.2,
tuais a condução dos seus negócios. .

Tal proposta, portanto r base í a-ee numa prática
vivenciada e na pr eatsea de que a runçãc pre~ípua do Estado, no c!,
50, é garantir o pleno exercício desses direi tos e r-ão exercer a
sua ad.linistraçllo.

§ 6!ii! É assegurada a liberdade de expressão da ~

tividade literária, artística e científica, sem censura ou llce,!!

ça , Aos autores pertence o direito exclusivo de ut â Lãzaçãc de suas

obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.

Art. - A uru.ào , os Estados e os M:JnJ.c.f.p:loS dest,!.
ner-áo , de suas respectivas r'e ceLtas trlbutár:.as, recursos ,
nunca Lnrer-aor-es a 5%. (o rnco por cento), des,=inados a aten
der, por- um per iodo de 20 (vinte) anos, ao Programa de As 
sistencia à Familia Carente.

CONSTITUINTE PAULO ROBERTO CUNHA

o artigo 43 das DISPOSIÇOES TRANSITORIAS

§ - 05 recursos ar-r-ecadados conforme o disposto
neste artigo, serão distr~buídas da forma seguinte;

E:MENDA ADITIVA

DISPCSITIVO EME:NDADO: Titulo X 1JJ,ü,h.OS'có'u1~~

Acrescente-se ao Titulo I1XIt~CONSTI
rurçro,e seguinte artigo; e seus r-espec t avoa parágrafos e
1ncisos) e-n.t.. c.o.J,..,,:

- 40% (quarenta por cento) para programas de !!
limentação;

11 - 40~. (quarenta por cento) para programas de
hab a tação i ê

111 - 20% (vrnt e por cento) para programas de saú-

S - Consti tu~rá crime de r-ee porraaSa Lã dade o não
cumprimento das disposições do parágrafo anterior,. pela autoridade a
daíntatratava responsável pela acnímstracâo do Pr<lgrllllla de Assistenciã"
à Familla Carente.

PLENÁRIO

JUSTIFICATIVA

de.

A regulamentação da apoaerrcadoz-a.a é toda ela feita pela

Leça.s Lacâo or-dtnâm.a , não se juatn.Eí.cando, portanto, o presente ar

tJ.go.
Há um evaõenee equivoco ao se faze~ re.feeênca.a à Const,!,

tUJ.ção va.qentie , po t a a mesma só prevê a apoaent.ador-a.a da mulher aos

trJ.nta anos, ex-vi do Lnc i.ao XIX do artJ.go 165.

Ademais, o dJ.reJ.to adqua.rado é expressamente assegurado

pela Constituição vi.çerrte no S 30 do artJ.go 153, bem como no S 30

do artJ.go 60 do ProJeto subat.a.tut.avo , razão pela qual o dJ.sposJ.tivo
que se pretende 5uprJ.mJ.r é totalmente a.nôcuo e se des tn.na tão somee

te a reconhecer o õbvao ,

EMENDA ES31256-1

r.r-------------TUTO/~USTlFltAÇ;:O- --,

il
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Dê-se ao Arta 298 do Subsrta.tiutia.vo a seguinte redação:

r.r T~XTO/~!lllTlllC"çiO-- ___.

t garantJ.do a homens e mulheres o dJ.reito de

determinar Lrvremerree o número de seus f1.

lhos I sem infringir o pz-a.nc.Lpa.o de proteção â

v a.de desde a concepção, competindo ao Estado

colocar à disposição da socaedede recursos ed':!,.

ca.cna i.s , técnicos e ca.errt.Lfa.co s recomendados

pela ciência útil ao caso, em qualquer de suas

ramificações, para o exerclcio deste dd r-ea.Eo,

Constatuinte ANTONIO r..pBL 05 Kf"N"FR REIS

PLENMIO

violentamente contra a protéÇ'ão do povo em geral, pela amb rcâo

desmedida dos que pretendem locupletar-se com a exploração das

neoes aa.dadee fundamentais de toda uma sociedade. Disso resulta,

em últ1.IDa enê l.aae , uma forma de supressão da VIDA condigna de

tantos quantos são despojados dos parcos recursos com que contam

e que confiam a intervenientes inescrupulosos, os quais I a des

pea.t.c de seu atnrevamentio e Lnaenea.b.í.La.dade , de certa forma, se!!

tir-se-iam mais atemorizados e até mesmo an Iba.doa em seus deaman
dos, quando ca.entiea de que hevena.em de prestar contas de seus d!,

se tunoa , no âmbito judicJ.al, a um grupo representatJ.vo da comun!.
dadé que ofenderam.

EMENDA E531260·0
tJ

E OUTROSDEP SOTERO CUNHA

PLENARIO

EMENDA E531258·8

I:

JUS'fIFICATIVA
r.r -1i:lI:TO/JusTl~le.oJ;;:o-------------___.

BENOA ADITIVA

A letra do d Leposi.tnvo anterior, sem o acréscimo das

palavras de nossa Emenda, deJ.xa caminho aberto para a prá
t.aca do aborto. Noutras palavras o casal ficaria livre

para optar sobre sua decisão em relação à vida em sentido

amplo. As palavras acrescentadas vêm dirimir essa viabil!

dade, assegurando-lhe a conscientização, em conexão com

a letra dos dispositivo adiante apontado.

Quanto a expressão útil ao caeo , em qualquer de suas

ramifJ.caçóes, não centrall.za apenas numa ca.êncí.a , cS!.

mo a MedJ.cJ.na, mas qualquer uma outra, que, segundo

seus prJ.ncipJ.os, torne-se útil ao assunto do prece!

to em apreço.

Acrescentar os seguintes itens "a" e "h" no inciso IV do artigo

222 do Substitutivo:

"Art. 222 - .
IV
~ .
a) a repartnção do produto de arrecadação dos impo.!

tos mencronados no Capítulo do sistema Tributá

rio Nacional.

b) a prestação de garantia às operações de crédito
por antecipação de receita previstas no Inciso r

do~~~ do artigo ~ desta Constituição."

.lJSTIFICATIVA

DEP SOTERO CUNHA

A proibição de vinculação de receita tributária inviabilizará a

realização pelos órgãos públicos, de operações de crédito por antecipação de recei

tas, razão por que sugere-se a emenda proposta.

PLENlIRIO

Le,l.a-se o § 22 do Art 69 como segue, acrescentando

os atens I, rr , III, IV com a sequxnt;e redação:

§ 22. 1:: reconhecida a J.nstJ.tuJ.ção do JúrJ. com a or-qana.zaçâo e a

aaaeemâtdca :recursal que lhe der ale]., assegurados o sigilo I

das votações, a plenitude de defesa, a soberania dos veredictos

e a competência excjusava para o Julgamento dos cz-ame.s dolosos:

I ... contra a vida;

II - de r-eaponaabd.La.dade r

III... contra a economia popular;

IV - de má-gestão econômica e empresarial de organismos pxeva-,

denciários e do mercado de capitais.

Constituinte ANTONIO CARLOS K!NJER

PLENMIO

El'ENOA /oOJIFICATIVA

Dê-se ao item r do artigo 7º do SLbstitutivo, a seguinte redação:

JUS T I F I C A T I V A

Em que pese toda a discussão acadêmica em torno da efJ.cá

caa do júri, não se tem dúvida de que vem ele sendo sufragado p!.

lo direito brasileiro na tutela do bem mais precaoso que é a

VIDA.
~ um ~nstituto tipicamente democrático, posto que - sobre

ter o comando técnico de um juiz togado": possibilita a parm.ca-.

pação direta da comunidade em suas decisões, expressada pelo CO!!

selho de sentença que o compõe.

Entre os delitos de competência do JúrJ., acrescentam-se ,

nesta propostA, os crimes de responsabJ.lidade, os que" se voltam

contra a econczrí.a popular e, bem ainda, os vinculados à má admi

nistração econômica e empresarial das instituições prevtdênca.â
rias e do mercado de capitais, eis que tais ilícitos atentam

"! - estabilidade, salvo nos casos decorrentes de fatores de nat.!:!,

reza econômica ou de transgressão disciplinar, na forma que
a lei estabelecer. 11

JUSTIFICATIVA

o mst.í. tuto da estabilidade. tem que constar da Const~tuíção, A
segurança, a paz e a tranquilldade do trabalhador são o maior penhor de seu desem
penho.

Fazê-la, contudo, sem corororeter o desenvolvimento ecnnõmícc, a
geração de empregos e a harmonia entre o capital e o trabalho é C3 dever da Assem
bléia Nacional Constituinte.

A presente emenda rài redigida com esses propdsttos,
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PLENAAIO

Constituinte IlNTONIO CARLOS KOtffR REIS

EMENDA ES31262·6
l:J
rrr I'L[UIl.Kl/r;o_IItÃO/sllICOllllllio-------------,

r.T TE:lTO/JllSTlfIC~ill-------------_,

EJ.EIlJA ADITIVA

Os estudos da Companhia de Desenvolvimento do Vale do
São Francisco (COOEVASF) demostram a existência de 1.800.000 hecta
res irrigáveis naquela região.

E, portanto, um atestado da incúria dos nossos governan
tes , que apenas cerca de 100.000 hectares tenham sido irrigados, qua
do o Vale do Rio São Francisco poderia produzir alimentos para todo
Nordeste.

Acrescente-se ao artigo 228 mais o seguinte parágrafo:
Países como o Peru e o México já irrigaram milhões de '

hectares.

"§ _ CLJT'Pre ao Estado assegurar, apoiar e incentivar a livre i
niciativa promovendo, através dela, a distribuição da rã
ooeza, do trabalho e dos meios de proôoção, crm vistas ao
bem-estar e à qualidade de vida do povo."

JUSTIFICATIVA

la região.
A emenda insti tuir um programa permanente naque

A liberdade de I!lrllreender n!lo precisa ser democratizada pois e

la é conseqÜência da prÓpria democracia e ao Estado cabe a responsabilidade de cr,!.
ar todas as condições para que ela funcione sem restrições e eniJaraços mas antes,
com apoio e incentivo de forma a proporcionar o desenvolvimento harmônico e está

vel da sociedade.

Constituinte ANTONIO CARLOS KlJ'.l:eR REIS
r.r I'LEII"ItIO/CCOlll.Sio/suacOMluie -,

PLENAAIO
r.T nXfO/JUSTIfK:l.çio -\- ---,

EJeIlA SU3STITUTIVA

Dê-se ao i tem XVII do artigo 72 do Substitutivo, a seguinte re-

dação:

"XVII - Segurança e Higiene do Trabalho;"

JUSTIFICATIVA

o tema "Saúde" já está cont""lllado na seção I, "Da Saúde", arti
go 343 que diz: liA saúde é direito de todos e dever do Estado. 1I Ora, se é direito
de todos, inclui, obviMlente, a classe trabalhadora, bem como as demais. Portanto,
á redJndâncla. O termo está I!lrllregado inadequadal!lente no artigo 72, Inciso XVII.

PLI"""lC/co"I"Ml/.u.~OItl..io _

EMENDA ES31265:L

r;r-------------TIE:llTO/JUITI~leAÇic __,

Emenda Substitutiva ao Substitutivo do Relator

TItulo VIII Da Ordem Econômica

CapItulo I
Substitua-se § 1!O! do Artigo 229 pelo seguinte:

§ 12 - São mantidas as disposições legais que regulam

a repressão a toda e qualquer forma de abuso do poder econômico, I

inclusive as Uniões ou agrupamentos de empresas individuais ou so
c í a Ls , seja qual for a sua natureza, que tenha... por fim dominar os
mercados nacionais, eliminar a concorrência e aumentar arbi traria
mente os lucros ~

tJ CQNSTITUINTE OSWALDO LI~~To~-I-L-H-O----------') trP;~~~~

l
~~~[J PLENARIO ~09JB7 I

No lllltliente de trabalho á preciso nuíto maís que Saúde. A segJ

rança e higiene do trabalho, como está na Constituição em vigor, é muito mais abran

gente, comleta, evoluIda, dinêmica e asseçrra ao trabalhador a eliminação dos rís
cos de acIdentes e doenças do trabalho. coro está colocado no SUbstitutivo, ora em

debate, houve lJI1 retrocesso do direito do trabalhador.

r.r--------PL1u''''''n/ccNluio/au-eOll:luia---------...,

r.T-------------Tu:TO/~u'TlrH::"o;io _,

Esrenda aditiva ao SubstItutivo do Relator 
TItulo X - Oisposiçiles Transitórias 

Inclua-se no Artigo 42:

§ üntcc - Durante vinte (20) anos, contados da promul-
gação desta Carta, a União aplicará no Nordeste, no mínimo, cinqüen
ta pro cento (SO:l) dos recursos orçamentários destinados à irrigação.

EMENDA ES31264·2
[!J CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO

JUSTIFICAÇAO
JUSTIFICAÇAO

E sabido que o secular problema das sêcas do Nordeste a

tinge uma área de 1.548.672 Km' e uma população de 35 milhões de br~

.s í Ie í rns .

Para enfrentá-lo, as Constituiçiles de 1934 (Art. 177)e

de 1946 (Art. 198) destinaram recursos especiais.

A emenda procura regular a repressão ao abuso do poder

ec~nômico segundo a definição constante do Artigo 148 da Consti \lWi

çãn de 1946 que parece mais perfeita e mantá" as disposições vigen
tes da Lei n2 4.137 de 10.09.1962.
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[If}""".~• PMDB

munic!

Incluir inciso VI com a seguinte red,!

ção - para os Munic:Ípias que não exe!.

carem a faculdade et.r ibufda pelo art.

41 f os Estado poderão, através de o!.

gan~smos especializados, prestarem B§.

s í s t ênc í e técnica àqueles que a sol!

citarem.

pios desprovidos de assessoria técni

ca própria, para a elaboração de paI!

ticas globais, no âmbito de saúde, ~

ducação , saneamento bási co, hab I tação ,

transportes. etc ...

cializados à disposição dos

Com a inclusão deste dispositivo obj!:,

tiva-se colocar órgãos técnicos esp~

Incluir após a expressão art. 7b, I _

- bem como os cargos de secretário e

Ministro de estado~' Presidente de A!:!,

tarquias, de empr asas Estatais lice!!.

ciados pelos Legislatlvos respectivos.

Objetiva-se com a emenda distinguir as

funções de agentes políticos das fu!!,

cões de servidores públicos.

'LuAlllO/cmuss;.:c/'llICCMIUic -t

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 40

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVA:

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 37

'LINAIIIC/ccWISS;.c/'UCOMISSÃc-------__..,

ElYIENDA ES31267-7
f=1 DEPUTADO ALEXANDRE PUZYNA~uTclI

=- TUTC/~USTlf'C.o.ç;.D--------------,

rrr-------------n:XTc/~usT"leAç;.:c ___,

~Lt:NJ.1I10/CO.I".io/Sll.eOIlIIl;;O---------'"

D maior dever do estado de direito é a prestação da Jus

tiça. Ora I como a presença em juízo exige procurador judicial com h!,
bilitação profissional de advogado, os pobres, que vão aos pret6rios
reivindicar ou defender direitos, são postas em flagrante desiguald!,

de econômica. A emenda procura assegurar ao direito do homem comum '

as mesmas condições. e prerrogativas asseguradas aos interesses da u
nião e dos Estados, que têm no Ministério Público defensores permane

teso

JUSTIrICAÇAO

Emenda aditiva ao Substitutivo do Relator

Título V - Da Organização dos Poderes

Capítulo V - SU'lf'~ção III , t
Acrescente_se~ Artigo 177 1 AL~"'t'L"'~·.l.t. "., ~~ 1-...te,

Art. Os defensores públicos terão vencimentos iguais aos
dos Promotores públicos da mesma entrância ou categoria funcional
que sirvam junto ao mesmo órgão ou Poder Judiciário da União.

Parágrafo üníco - A Defensoria Pública nos Estados será'

organizada por lei es taduat ' com observância deste artigo.

ASSINATURAS DE APOIO A EMENDA SOBRE ABUSO DO PODER ECONOMICO _

f!J PLENARIO
r.r Tt:XTO/JUITIFIC'-Çio-- --,

I
ElYIENDA ES31266-9-
tJ CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO

EMENDA ES31269-3-ES312.G6-'7

ASSHlATlJR,S DE 1\PÇl.lO }~NDA SOBRE DEFE~~ES POBLICOS 
ais \f.. Cl ({U' V'ç/ '((LI; - C 'I

il DEPUTADO ALEXANDRE PUZyNA------------------------,

PLENARIO

r;,.------------'-----TCXTO!JUSTIFICAÇic----- --,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVD EMEilDADO: Art. 28 - Conferir a seguinte redação:

A República federativa do Brasil co,!!

preende a Uf]ião. os Estados e os Mun!

c~pios e o Oistrito Feder~l.· tâf'los' a!!,
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tônomos em sua respectiva esfera de cC!!!

petência.

EMENDA ES31272-3
f'l DEPUTADO ALEXNADRE PUZYNA ['TPi"""O~• PMDB

'LIEN.. "'O/(\OIlI.n:.io/llJ.c:(I .. IUi.O- ~

EMENDA MOOIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDAOO: Art 27

poderão,Leis Orgânicas Municipais

respectivamente 11r Ins t i tuir d Defen

§ 52 _ Incluir após a expressão eon.§.

tituições Estaduais - li belll"como as

r.T-------------TUTO/~l)n'fleAç_" __,

A inclusão do Municípios como este 3!:!,

tônomo e integrante da Federação na

presente Constituição jus t i f'Lca-ue e!!,

quanto reconhecimento da presença his

tórica deste ente destíe os tempos cal.Q.

niais, característica esta que sempre

distinguiu a Federatlvas clássicas. V!.

Le dizer: enquanto fenômeno d i ferencl!.

do deve receber tratamento adequado.

JUSTIFICAÇllo:

sor i a do povo, de cunf'o rmd dade com

os princípios constantes deste art!

go.

rrr: ,..- ~l_EN...~IO/cllNlllio/slJlleOllllllÃo _,

= TEllfOIJUITIFtCAÇAO--------------

IlEPUTAOO AlEXA~E PUZYNA

são de competência pelo Estado - me!!'.

bro.

~rnedida prudente deixar a critério

do Municíplo a instituição da Defen

soria do povo, evitando assim inv!.

JUSTIFICATIVA:

tJ!'i""'''~• PMDB
EMENDA ES31270-7

r:

PLENl\RlD

DEPUTADO ALEXANDRE PUZYNA

EMENDA ES31273-1
f'l"
r.r-------- ,.Lf;NAlllo/~OlllUi.o/s\-.cc..I"lo--_-_--_~

SUPRIMIR o artigo 58

DISPOSITIVO If'~AOO - ART. 58

r;r-------------TrxTo/~toST'~lcAÇi.o-------------_,

JUSTIFICAÇIlO EMENlJA IoOJIFICATIVA

A prtntríção de nomeação de parentes de autoridade, Inctusave,

para cargos em coníssão é extremamente rígida e prejudrcrat
DISPOSITIVO EMENlJADO: Art. 41

A vedação, assim genérica, pode, ao invés de moralizar ,prop,!
eiar troca de empregos ant.erauturIdades , Ell1ll1iando o chamado

"empreguismoll , sem que qualquer autoridade tenha protegido ud!.
reterente" Qualquer parente seu.

Dar aos incisos e parágrafos do art. 41

a seç.rínte redação.

I - eletiVldade do Prefeito, do Vice-Prefeito

e dos Vereadores, mediante pIeito direto e si
rrultâneo realizado em todo o Pais;

r;r Tr:lITO/~lJST'naAçi.o'_------------__,

EMENDA ES31271-5
f'l IlEPUTAOO AlEXAi'rnE PUZYNA UI - proibiçães e incompatibilidades no exerci

cio da vereança , aplicando-se no que c~

ber, o disposto nesta Constituição para os

membrops do Congresso Nacional e na Cons

tatuíção do respectivo Estado para os

membros da Assenbléia Legislativa;

II - âmmídade e inviolabilidade do mandato dos

Vereadores , na crrcenscríçãc do M..joicípio, por

suas opiniões , palavras e votos;

EM""""~• PMDB

'a.Il:U"IO/COllISSÁO/.lJlallllllio-------------,

f'l PLENARIO

DISPOSITIVO rno~AOO - Artigo 63

Adite-se ao artlgo 63, o sel'Jinte inciso V

IV - orqarüzaçãc das funções legislativas e fisc!.

lizadoras da Câmara ~nicipal;

It-ClSO V _ os cargos públicos serão de provimento efehvo, a serem

preenchidos por concurso público e, de provimento em co
missfto r assim dec1araOOs em lei, de Livre nOMeÇão e exâ=

neração,

v- mstftuiçãc de mecarusccs Que assegurem a efetiva partici

pação das organizações corrunitárias no planejamento e no

processo decisóri... munlcipal.

JUSTIFICAÇAO

§ lQ - Lei Orgânica disporá sobre a iniciativa popular e

referendo às leis rronicipais.

N1lo há no texto atual a deríníção dos cargos públicos

•tradicional no direito constltu::ional brasileiro

§ 212 _ Os Prefeitos e Vereadores serão submetidos a julgamento Di
rante 'O Tril:>Jnal de Justiça •



c PLENÂRIo

DEPUTADO ALEXA."1DRE PUZYNA

§ 3!2 _ São condições de ejeqitnlãdade de Vereador ser brasileiro

estar no exercícro dos direitos políticos e ter idade mí

ruma de 18 anos.

JJSTIFICAÇAO O dísposftavo sob exame, ressalvada a inconstüucionalização
das Cartas Próprias ,suprimIu todas as disposições que pre.:!.
tigiavam a autonoma muruc.ipal. contidas no projeto da Coous 
são de Sdatematn.zação, Impõe-se, pois, reparar o desacerto.

Alexandre Pllzyna

r.r------------- TElCrlJlJlJsTIFlcAÇio---------------,

- T1TuLO IX - DA ORDEM SOCIAL

CAP!TULO II Da Seguridade Social, ~. 9.(,,5;
- Aposentadoria com proventos de valor igual à

maior remuneração dos úl t rmos 12 meses de

serv lÇO.

Na forma do § 2º , do Art. 26, do RegImento Interno da

Assembléia Nacional Constituinte, propomos EMENDA ADITIVA

para figurar logo apda o Art. 260 J do substi tuvo do Rela 
tor ao PROJETO DE CONSTITUIÇAO, de 26 de agosto de 1987, e

cujo teor não se transcreve por econômia no processo 1eg15

lativo constitucional

Quem se aposentou há 4 anos com o valor de uma aposentadoria de
5 saléraos mínnros J recebe, hoje, em face aos cálculos manipulados do I
fIFIS, apenas 2,4 (dois íntearos e QJatro décamos) • O país' está cansado
de tabelas exibidas por Minlstros de Estado, ratstracação de estat íst í _

cas, etc

Se a atual Prevadêncfa Socâaj é mantida na constrtuação Federal
de 1969, Art. 165, item XVI, por "contribuição da União, do empregador e

do empregado; e a prãneara, a da truão , com ccntr-Ibuições previstas no

Art. 21 § 20 ,item I (contribuições para atender diretamente à parte

da União no custeio dos engargos da previdência sociaív) J o texto propo~

to no Substltut1vo do Relator, de 26 de agosto de 1987, em seu Art. 259,

fala nas t.radfcdonars contribuições dos empregadores sobre folha de salá

rios (já existente); faturamento / nova modalldade); lucro / nova moda

lidade); contribuições sobre a exploração de concurso de prognósticos (~

va modalidae) ; e "outras contnbuiçães em Ie.L" / § 22 do Art. 259) O

sPnador JJsé Ignáclo Farreara , ilustre Representante do Estado do Es
pírito Santo, propôs até um 11 Imposto lJnico sobre as Folhas de Pagamento"

E o Ministro do toPAS veio ao Congresso , infelizmente, para falar

na sedrça tése da falência da Previdência Social. E para o trabalhador
que continue a gemer com as miseráveis vantagens do "salário be~

fíCIO ", Apelo para que S",Exa. à vista de tantas novas e lucrativas con

tnbuições sociais, retorne ao Relator Deputado Bernardo Cabral e revendo
sua posição J concorde com o antigo ArtIgo 356 do Projeto, em posição po

líticamente correta, humana e Justa, para al.Ivm dos milhões de pár.ias que

sustentam o Uf'S/INAWS/IAPAS.

~ a JUSTIFICATIVA
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c:r!""'''~• PMD8

Pl.ENAIIlO/ellwISSio/~lJ.eOwls.sio .,

r.r------------- TtlCTO/~U5Tll'le.çio-- _.,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: inciso IV, do art. 37

Supr ím i r do texto tnc i s o IV, do art. 37, a Lncuç ãn"

e corpo de bombeiros mi.Lã t ar e s ..• 1I

JUSTIFICAÇAO

o serviço de Corpo de htrnbe Lr-cs se de um lado
sempre foi caracterizado como unidade militar dp nutro nunca te
ve essa função é salvar a vida e a proprIedade, não se desti _

nando à segurança pública ou à perseguição de bandidos.

A par disso e atribuição que diz mais de perta
com o pecu l i ar mt.eresse do jauru.c Ip l o . Assim, deve ser retira
do da compe t ênc i a do Estado- Membro e integrado na compe t ênc i a

muru c Ipa l J como se sugere em outra emenda.

EMENDA ES31276-6
l:J

r.r------------- TEXTo/~unlfle.çie--------------

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO E'lANDADO ; art. 29

Acrescentar ao art. 29 .maa s um i tem , o terceiro

com a eecuí.nte redação:

III - oe rmí,tar o uso CJratu~to dos bens oíibl.Lcos ,

salvo se deatn.nado a entidade aesi.stenca aã ou se

houver a.ntre r-eaae ..,OO11.co devudemerrtie -ius t í.ef.caôo ,

desde que observadas as condicões da lei.

JUSTIFICA~ÃO

Os bens ryúblicos ó devem satJ.s'fazer aos antereases

da comunidade eox ocasião de sua utilização. Não devem atender

aos interesses esem ecnenee taz-r.vadoa coneorms vem ocorrendo

Sendo asaam, justif~ca-se a restr~9ão t meosea ao seu uso cor- ear

t í.cu.Lares 00i5 com o resultado da arrecadação obtem-se recursos

oara outros fins de interesse oúblico. A qzatrua.dade , como exce

ção , está oezmd ta.de oara as entidades aasa.seênctaí a e semnre

que houver interesse eüctí.co devidamente justl.ficado.

EMENDA ES31277-4
fl OEPUTADO ALEXANORE PUZYNA

PLENARIO

r,r TEllTO/J~STlfe.çio-------------___,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO E.MENDADO: item VII, do art. 30

S~primir o item VII , do art. 30
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JUSTIFJCAÇAO

Os terrenos de marinha não atendem mais aos seus antigos

fins de segurança nacional, de sorte q.ie não se justifica sua

manutenção no domínio da União. Além do mais, sua ocupação d~

sordenada tem cr i ado problemas ao Municípios em que estão si
tuados.

JUSTIPICA/'ÃO

Incluir dois incisos nos seguintes termos:

A i~sa das Câmara Municipais e Prefeitos
Municipais

o texto em análise dí.acza.mí.na os órgãos

do Poder tlunic~1jal: Prefeito e Câmara Mu

nicieal, ao neqar-lhes legitimidade ~~

ra orooor ação direta de inconstituciona
lidade.

EMENDA ES31278·2
f: IE'UTAOO ALEXA~E PUZYNA FP1"'''''~• PMOB

f: PlEti'lRIO

= T[XTo/~lISTlflc:AÇÃO-------------__,

~NJA AOITIVA

JISPOSITIVO EMEt-lJAOO - APT 34 , ~ 3"

Não havendo lei federal ou estuadual sobre as matérias

previstas nos mcrsos Ir lI, IV, VII, VIII, XIV, os t4Jnicípios pod~

rao legislar supletivamente.

3JSTIFICAÇAO

DEPUTADO ALEXANDRE PUZYNA

PLENJlRIO

=------ n;xTo/~unlllcAI;io-------------__,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENOAOO: - Art. 57 - Das DiSpOSlções Tran
s r tfir i as ,

Excluir lias Munlcípios ll do caput deste artigo.

JUSTIFICAÇJ\O

=------------- TCXTO/~l)llTll'lc...q10,--------------

Se a ccmetêncí.a para legislar sobre as matérias arrol.ades
neste artigo, em termos de normas gerais é da u-não , logo cometirá aos

Estados legislar I quanto a estas no Q..Je tange as normas ordinárias. Ora,
se apreciarmos o conteúdo dos íncrsos , observaremos que deverão eles

tarrbém estar na emoetêncae rrunicipal, daí a mclusão da competência dos
r-unicípios

f: Plenária
'~UI"'~IO/CD"I.uio/SU'COlllnio ~

~'A!lT1DO--
• PMOB

Em duas disposições deste anteproJeto encon
tra-se co l t dânc i a com esta dlSPOS1Ção. A pr-i met r-a , que

prolbe vinculação da receita trlbutã"a a õrgão, fundo

ou despesa, com ressalva da partilha constitucional.
A segunda, que veda qualquer condição ou res-

t r-r ção ao emprego dos recursos a tr-r buf'do s na repartição

das receitas desta cons t i tui ção ,
Hão fosse sõ por 1sSO, esta vi ncul ação deve

ser excluída porque os Prefeitos e Vereadores li legltlmos

representantes da popul ação loca I, devell ne l hor saber
onde aplicar as arrecadações. Por outro lado .. a realid.!
de tem demonstrado que as vi ncut açêes impostas têm traz.!.
do s âr ros prejulzos ã boa ap l i ca ção dos dinheiros públi
cos em despesas p r t or t t âr t as .

Dada a diversidade do progresso dos munlclp.!.

os, especialmente pela variedade de seu desenvolvimento
EMENDA SUPRESSIVA

OISPOSITIVO EMENOAOO: item !II, da art. 36

Suprimir o 1 tem t t r , do art. 36

JUSTIFICAÇAo

ocupação das ilhas fluviais e lacustres diz mai s

.oe perto com o interesse local e, portanb , do Município. A~

Slfl) é , por exemplo, em termos de urbanização. O Estado, mais

distante da realidade, não tem condições para cuidar devida 
-mente das urbanizações surqarías nessas alhas .

sôclo-econômico, torna-se difícil imaginar que o
1ador consti tu t nte tenha conhecimento suf t ci ente

s upr i r decisão a ser tomada pela própria população
el egeu os seus representantes.

EMENDA ES31282" 1
(!l

PLEN~RIO

1e9iS
para

que

PJ:.EN1IRIO

DEPUTADO ALEXANDRE PUZYNA

EMENDA ES31280-4
f:

= TExTO/~unIFIC...çio __,

DISPOSITIVO EMEIiDADO: Art. 149---,-.-----

=-------------TlXTO/~USTI'ICAÇio, __,

EMENDA MOOIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: - 9 09 do art. 210

Subs t i tu t r- a plavra t m c í a l "cabe " pela pala
vra "po de ",

JUSTIFICAÇJ\O

Quem melhor sabe e conhece da capacidade con
tributiva dos Munlclpes são as autoridades Iocat s , ou S!

j. o Prefeito e os Vereadores. Portanto deve ser deles
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a compe t ânc t a para f i xa r as alíquotas de seus lmpostos ,

não as submetendo a qualquer I t mt t e estabelecido pelo
legislador complementar.

A d t ver-s i dade das p ecu l t ar l dadas l oca r s , espe
c i a l ment e as econôm ce s , e tão grande que, no caso espe

cífico, deve-se exc l ut r a eXlgência de lei coap l enentar ,
Já que seus autores, alem de distantes desta r-ea l t da de ,

não conseguirão encontrar um limite satlsfatãrio.
Porem, como o rmp os t o sobre venda a ve r ea o af,!!.

ta dlretamente a e conomr a , se passar a haver exagero dos

legls1adores murnc t pe i s , e correto que a Constitulção,reE,.
guardando os t nt eres s es dos cidadãos, pe rmt t a que 1e1
complementar f t xe teto para as a l I quo t as •

DEPUTADO ALEXANDRE PUZYNA

PlEN~RIO

r,r-------------TEX-')/JUSTIF1CAÇÃO---- --,

EMENDA MODIFICATIVA

OISPOSITIVO EMENDADO: - AlTnea "b" do Inc i s o 11 do art.

203.

o Que não se pode ê del xar a competênci a munj >

ci pa 1 ao 5 abor do 1egl s 1a.dor comp1ementa r. que, pode. não

fl xando as a 1i quotas, pa ra 11 za r o exerci Cl o da competên

c i a outorgada pela ccns t r tui ção , neste caso estarã o le

gislador c i t ado fenndo a autonomia mum c i pa l .

Acrescentar antes do termo "templo", "e xc l us j
vamente sobre os".

JUSTIFICAÇM

A redação desta alinea "b " tem criado proble
mas de interpretação quanto ã extensiVTdade do termo te,!!

p l os , ora ampliando-a para todas as a t r vt dadas dos cul

tos, ora restrlnglndo-a apenas ao local físico. Ass rm,

se r i a lnteressante que a própria Cons t r tu r çâe se expres
sasse melhor, r es t r t nq í ndo o beneflcio ao local de enco.!!,

tro dos flêlS, mas, ainda assim, grantlndo a liberdade
de culto.

OEPUTAOO ALEXANDRE PUZYNA

PlENMIO

DEPUTAOO ALEXANDRE PUZVNA

EMENDA ES31283·9
t:

PlENARIO

EMENDA ES31285·5.

l!J

l!J
= TEllTollUSTIFleAÇÃo---------------, =-------------TI:JtTO/~U!TIFlcaç.io --,

EMENDA AOITIVA EMENOA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Capltuló IV, do Título IV, dos Mu
m cIp í os .

DISPOSITIVO EMENDADO: - Art. 204

Ins e r i r no Capi'tulo IV, do Título IV, dos Mu

n t C1 p t os, um ar t i go, após o de nl} 41, com a segui nte re

dação)~".,.,~C<1nJo-s.. .".. .k.,.,~.

Acrescentar um t nc í s o a este ar t i qo , IV, para

constar que e vedado "t ns t í tut r contribuição prevldenciI
ria do empregado quando este for o Munlcipio·.

Art. - Incl uem-se entre os bens do Munlci- JUSTIFICAÇl\O
pt o:

a) os terrenos de marinha;
b) as t l has fluviais e lacustres.

Parãgrafo Iln í co • Os bens menc t cna dos neste ar
tlgO são í nel r e nâve t s a qualquer titulo.

Oada a qualldade es pec r a l do Munici'pio como e~

te federado e atuando em bene t f cr o de toda a popu l a çâo

br as t l e t r a , a qual r-es i de sempre num Município, deverã

ele ser excluída do pagamento da cont r i but çâo previ de!!,
c t ãr r e como empr-eqa ddn ,- A a t t v t da de soc r a I des envo l vr>

da pela nun ícj pa t t dade Já subs t df a , sobremaneira, os ga~

tos da pr-av t dêncl a SdC1a 1.
JUSTIFICAÇM

PlENMIO

ci-------------TUTO/lU!TIFleaçld --------------,

Exclua-se o termo final "t.err-r tor-í a t r-ur-af "

inclua-se "pr-ed r a l e terrr.itorial r-ur-el ".

EMENDA MODIFI CATIVA

Inc t s o I do art. 209DISPOSITIVO EMENOAOO:

. .
DEPUTADO ALEXANDRE PUZYNA

'EMENDA ES31286·3

l!J
Os terrenos de Mari nha são de nenhuma va 11a p~

ra a União. Normalmente são ocupados por par t i cuf ar , de
forma desordenada e quase sempre causando probl emas de
ordem ur-ban'l s t t ca aos Num c f pr os em que estão s t tuado s •

A União deles não cur da • Por essas razões melhor aten

deriam aos interesses l oca i s se fossem de propnedade M,,!!

oi ci pa 1. Essa transferêncl a e a nt t ga rei Vlndt cação Muo!.
cipal, que pode agora ser aeendt de •

O "esmo ocorre em relação a r lhas fluviais
lacustres. Quem mais tem cond i çêes de ordenar sua ocup!.

ção e o Município, notadamente nos aspectos ur-banf s t r cos .

A inalienabll1dade preservarâ esses bens, que
em razão disso, permanecerão sempre com o Poder Público.
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JUS'rIFICAÇM

Com esta alteração var se pe rmí t r r- que o Estado
possa tributar a propriedade p r-ed r a l , desde que a propri

edade terri t or i a 1 correspondente tenha desti nação rura 1.
Assim, verdadeiras mansões construídas em fazendas pode
rão ser tr-rbutadas ,

Por outro 1ado , conforma-se com a alteração
proposta ao inciso I do art. 273, com fundamento na ado
ção do cr i têr í c da des t t na çâo para dt f e r-enc t ar- a compe

tênc; a estadua 1 da munic i pa 1 quanto ã tri butação da pro
p r t eda de ,

Hoje, a exper t ânc i a tem demonstrado que a des

tinação e o crltêrio que melhor aprovelta a base e conom

ca da pr-opr i edede , tanto para o Estado como para o Muni:
CiP10, a tr-avês das alterações ocorr-r das quantos aos

atua r s fatas geradores dos rmpo s tus sobre a propriedade.

diis t r t as , s I t i os de recreio e e t c , , tenham a propnedade

tributada pelo imposto municipal.
Acresça-se. ainda. que o cunho extrafisca1 da

t r tbu taçâo rural deixou de ser tão fundamental como era,

vez que o lmposto territorial rural passa a ser da comp!

tência estadual.

DEPUTADO ALEXANDRE PUZYNA

PLENARIO

,.".- Tl:lCTO/~u.Tl"e&e;io--------------

EMENDA E531287-1
f:J DEPUTADO ALEXANDRE PUZYNA ~.."".~• PMDB

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: § 39 do art. 213.

,UJf"'"O/COlolllJio/IU.Ctl.. lssio ~

,.".--------------TII:llTa/~l!STIFleAÇiio- __,

subs t t turr na redação do parãgrafo emendado o
inicio, ou sea a , "05 Estados entregarão K

, por lia União

entrega rã iIJIedlatamente".

DISPOSITIVO EMENDADO - ART. 200 caput e seu § único
JUSTlFICAÇM

JUSTIFICATIVA

r,r-------------TUTO/~UIT'Fll:loÇio __,

subst i tu ir o termo I1 empréstimos compuls6rios por"

impostos res t i tu íve í s'".

PLENMIO

A um ão arrecada; depc i s repassa aos Estado..s e

estes, entiQ, lrão repassar aO$ Municipios.

Quando o repasse jã e direto da União ou dos
Estados aos Municípios o caminho e longo e demorado,

que se dlrã deste repasse que vem em duas etapas? Os

ef'e t t os do "turismo K de dr nhe t r o são por denai s conhec r

dos.
Assim, a União deverã repassar di r e ta e indir!

tamente aos Munlcipi os, devendo os Estados i nformar ape-

nas os f nd t ces a serem ap l i cados .

EMENDA MODIFICATIVA

,.".------ TUTOlJuul'lC&e;lo----------------,

I

EMENDA E531290-1

r:
l:J

'~I[/CAIIIC/GOIII"i.o/Sll.CO .. ,..io ~

PLEN~RIO

nica di ferença dessa exação para com os impostos

é a ntir j qat or i edad a de restituIção, com a final,!,

dade de afastar qualquer dúvida quanto a sua nat!!

reza, deve-se aLterar a sua denomí.nação para I.!!!.

posto restituível.

A denominação empréstimo compulsório tem levado a

interpretações díspares, além do que, jurldicame.!l

te, há uma contradição sobre os termos. Como a Q

EMENDA E531288-()
tJ DEPUTADO ALEXAND~E PUZYNA

f:J

EMENDA MODIFICATIVA

DISPDSITIVD EMENDADD t nc r so I do art. 210

DISPOSITIVO EMENDADO: Letra "C", I I, do § 19 do art.

22 - Oas ürspos í çêes Transitórias.

Exclua-se o termo final "urbanal~,lncluindo em
seu lugar "com des t i na çâ o ur bana ";

Subs t í tu t r toda a redação conti da entre

termos "a part i r de" até "a r t , 213" por Mentrarã
vigor na data da publicação desta Constituição".

os

em

JUSTIFICAÇM

Pelas vãrias alterações por que passou o fato
gerador do imposto predial e t e r-r-lt or r a l urbano ficou p!.
tente que a me1hor forma de di fe r e nc i ã-1 o do i mpos to fe

deral sobre a pr-cpr-i ~dade e a de s t i nação do imõve1. Isto
evita a clássica d i f e r enc t açâo pela localização por zo

na, hoje ultrapassada, em virtude do desenvolvimento in-

dus t r r a l , coner-c f at e prestador de s ervi ço na zona rural.

Assim, permitir-se-ã que a t t vr dade s urbanas,
t a i s como: postos de gasolina, restaurantes, escolas, ii!.

JUSTlFICAÇM

A si tuação fi nance i ra dos Munl cípi os i; tão pre
câr t a e tão publica que r ndepende de na t or es comentã

rios, e não hi duvida, que eles necess r tan já de um lnCr!
menta de SU,,"S fontes de r ece i ta.

Co~o o Sistema Trlbutãrio sõ entrará em vigor
em 1989. propomos que a transferenci a do FPM passe a vi
gorar imediat.,.nte após a pubt í caçã« da Constiuição, S!!
pr1mindo as s ta, em parte, aquela ~eficiência.
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PlENl\RIO

DEPUTADO ALEXANDRE PUZYNA
"Art. Os atuais mandatos dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores8TI

todo País, ficam prorrogados ou reduzidos, de forma que terminarão siJIuIta _

neamente com os atuais mandatos do Presidente e do Vice-Presidente da Repú _
blica.

Onde couber:EMENDA ES31291-0

tJ
f:?
r.r u:XTO/~uSTIFle...qlo,_------------_,

= .LlN ...'uo/c:clllI5'io/IUleOlltuio -,

EMENOA MODIFICATIVA
JUSTIFICAÇ~O

OISPOSITIVO EMENDADO: Art. 214

Acrescentar após "exc l ui rido o estadual 11 , II OU o
muní crpe t M.

Tambem acrescentar apõs "ao Distrito Federal ll
,

"aos Nunr cípios 11.

Os atuais PrefeItos , Vice Prefeitos e Vereadores tiveram seus manda

tos iniciados em 31 de janeiro de 1983, e não convém , politicamente , q,Je s~

jam realizados, em anos sucessIvos, eleições IIl.lnicipais, estaduais e federais.
Prevendo-se a realização de eleições runicipais slrwltaneamente , no

Brasil, na mesma data das ekeações para Presidente da República , con
tribuiremos para o fortalecimento dos Partidos e para a nohí.Lâzação
popular.

Alnda, acrescentar no final da redação "e se o

1 mpos to es ta dua 1 excl ui r o muni ci pa1 anteri ormente 1 nsti
tuído serã aplicada a mesma divisão no produto da arrec.,!
dação" .

COO'O esta data de duração do mandato presidercial está, nesta

hora, em aberto, o melhor não é a regra da prorrogação, mas a da mera
coincidência, para mais ou para menos, pois não há direito adquirido can
tra a Constituiç~o , em tempo de mandato ou qualquer outro direlto. -

JUSTIFICAÇM

Carla jã foi es t endr da a ccmpe tênct a r es i dua l
também aos Municlp,oS. o ef'e i t o desta d i spcs í çâc deve

ser adequado.

DEPUTADO ALEXANDRE PUZYNA

PLENÁRIO

PlENlIRIO

OEPUTADO ALEXANDRE PUZYNA

EMENDA ES31292-8

tJ
l!J

r.T-------------T'tll;TD/~uUI~ICAÇio------- __,

EMENDA SUPRESSIVA

r.r------------- ,.f;ll.To/~ulT"~lÇi.o--- __,
Disposih vo Emendado: Art. s3

Seção II)~aJ~kQ.o.:rr: "UlJ.:,t;'\ "...,d.<' I .
I ) ~I ~.

DOS ORÇAMENTOS

Suprimir o inciso 111 e renumerar
os subseqUent:es.

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA ADITIVA

Art. - As Cons ti tui ções estaduai s poderão
estabelecer normas próprias sobre o plano plurianual,
as diretrizes orç!!mentãrias e orçamentos anuais, no que
não contr-ar-r em os preceitos estabelecidos nes ta Constlt,!!
ição.

A hipótese de intervenção no Município: elenco!
do no inciso lI!. é casuística e limita a atuaçãó fisca

lizadora da própria comunz dade concomitantemente! com a
Câmara Municipal.

DEPUTADO ALEXANDRE PUZYNAJUSTIFICATIVA
EMENDA ES31295·2

f!J
Os Estados possuem pecul i ari dades prõpn as, d..!.

versas das da üm ão , devendo portanto, estabelecer suas

próprias legisl.ações.

PLENÁRIO

r.r-------------n:XTO/~USTI~lGacio-------------..,

EMENDA ADITIVA

OO'lITAOO AlEXA~ PUZYNA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 177

PLENARIO
= T'l:lI;TO/~ulTlf'el.Çio__--_--------_, Parágrafo Ilnâcc , Incluir após a expressão "dos

Estados" - e dos MunicíplOS.

E/oEI'IJA~

Assunto : rrru,o X - DIsposições Transitórias ) • .Je <.lU), tJ.. ! JUSTIFICATIVA

Mandatos loUnicipais : Prorrogação

Nos termos do § lo , do Artigo 23, do RegImento Interoo da Asseoobléia

Nacional constituinte, apresent.. llOs Emenda Aditiva, ao Titulo das dispasi 

çlles transitórias:

Harmonizar este dispositivo ao S 59 do art.27,
cuja proposta de emenda modificativa. por nós a:pre5e~tada
cuida da atrâbuí.ção d~ fa.culdade ao' Mu.nicípi~ quanto ã
instituição dl\ Defensona do !'ovo.
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DEPUTADO ALEXANDRE PUZYNA
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DEPUTADO ALEiANDRE PUZYNA

PLENARIO

r.r-------------TIXTO/JUITI'ICAÇ,io-- ----,

QQ§. ORÇAMENTOS

EMENDA MDDIF:CATIVA

Te x t c MOdif1:::ado.iAlo

Ar':. ).2D ~ COtilpelle ele Ptime'Íps ~i=15trc'

§ 59 - A. lei. orçamentária anual não conterá di!.

positivo estranho à previsão da receita e à 'fixação da

despesa. não se incluindo na proibição:

------=====---- ..
I - ~~zaçã para abertura de créditos supl!.

ment.a r-e s e c c nt r e t eç âc de operação de crédi ':;0. por errt ecd

- ·1~laçá.Q,-,g~ito!l p a liquidação no próprio exercício ..

q,""T"imir a palavra "inclusiva".

2-USTIFICATIVA

E~lu1r operação de crédito, a longo prazo, Es

ta modalidade de operação financeira co ns t L'r u í, dívida TU.!!

dada. cuja e-ic r t â aeç ác , nc r-me Imen t e , é de m~dio 9 longo

prazo. u Lt r-e ae e s andc um exercício.

EMENDA ES31297-9

tJ
f
r;-r-------------Tr:naUlJtTlflc:&l;ÃO---- ----,

Seção II

EMENDA MODIFICATIVA

Texto Modificado'

Art. 130 - Compete <30 Primeiro Ministro:

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

VI - anud ar- ao Congresso Nacional. no prazo es

tabelecido em lei complementar. o plano p Lur-Lanue I de 1!!,

v as tiLman t o a , o pr-c j e t c de 1e1 dli diratrizes orçamentári

as B as propostas do orçamento. previstos nesta Constit!:!.

içãoJ

Acrescentar 03 expressão "no prazo unt~bele'cido

em Lei Complementar".

JUSTIFICATIVA

Na forma um que está rgdig1da. trará d1f1cUld~

de ao Congresso Nacional. para apreciação B r-ame e e a ao

E'XBcutivo. pera sanção.

DEPUTADO ALEXANDRE PUZYNA

PLENÁRIO

m- rUTO/JllllTl'lCAÇio -,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 29 (Caput)

Modificar a redação do art. 2 9 para 3. seguinte:

"Art. 29 - O Bras.il ê uma Federação cons tn. 'tuf

da pela união indissolúvel dos Municípios e dos Estados.

adota a forma Repub l.a cana de Governo. sob o regime re

presentativo. e tem como fundamentos:"

JUSTIFICAÇÃO

o Munac Ipao ~~ uma realidade inafastável. O pr2,.

jeto constitucional avançou emdiversos pontos. ccnaagreg
do as reivindicações da cê Iul a-ma t er da federação brasi

leira. Todavia o projeto carece de maior ob j e t Lva dade ao
não consagrar o Munacfp i c como ente federado ~ Eis a r,!

zão da proposta supra.

PLENÁRIO

ret- rUTo/JUITlncAo:io --,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 41

Incluir inciso VI com a seguinte redação - Fica

facultado no âmbito muni c rp a I a Lns tatuí.ção de Pr ccuradp

ria encarregada da representação judicial. extra-judici
al e consultoria jurídica ã administração, organizada

nos moldes do disposto no S 29 do art. 175 J ressalvada

a equiparação com o Ministério Público.

JUSTIFICAÇÃO

Apresenta-se importante a nível muna.clpa'l a
instiuição de um corpo técnico-jurídico vo Ltiado j a Lêm das

funç'ões precípuas, ã defesa das questões propríamente ma
. nacIpaâs .



DEPUTADO ALEXANDRE PUZYNA

PLENJ(RIO

r.r-------------TUTO/~u51lfle ...çio- ___..,

EMENDA ADITIVA

2531

Acrescentar ao final da redação do 1 9 " e câ-
mara Muncipalti.

Acrescentar ao final da redação do 29 • "ou
pelo Munâcfpa o e o imposto estadual excluirá imposto i
dêntico instituído pelo Município".

JUSTI FI CAÇJ\O

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. ZZ8

A arrtervençfio da União exclui a do
Município. em matéria de competência

Acres centa ao art.
49 • com a seguinte redação:

LJ'?
:' § .59 

Estado e esta a do

228, mais um parâgraf? o

A competência residual deverá também ser este~

dida, por isonomia. aos MunicípJ.os. tendo estes, portan
to. tratamento idêntico aos demais entes federados ..

Poderão, assim, os Municípios utilizar como
fonte de recursos determinados fatos econômicos, ainda

não tributados, peculiares às suas regiões.
As a I terações dos parágrafos apenas compatibi

lizam as suas redações com o "caput;" alterado.
concorrente.

JUSTIFICAÇÃO

o proj eto não menciona a quem cabe intervir no
domínio economaco , O Município também intervém no domí

nio e~onômlco, tal como ocorre no zoneamento urbano. As

sim, para afastar conf l í to. no caso de competência das
três esferas federativas. convêm adicionar o prefalado
parágrafo.

DEPUTADO ALEXANDRE PUZYNA

PLEN1\RIO

r.r-------------TUTO/~UIT'FI<: ...çio-------------_,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 59. Disposições Transitórias_í.TuLo

Suprimir do texto o art. 59, Disposições Tran-
sitôrias.

JUSTIFICAÇÃO

A enf i t euse é instituto do Direito Privado que

bem pode ser utilizado na urbanização de certas áreas
públicas ou privadas. Equipara-se a concessão. ã. con
cessão de da r-ed to real de uso no campo do Direito Públi
co e ao direito de superfície na área do Direito Pravado ,

Sua extinção importará na dãmanuãçâo de opções no trato
da política fundiária.

DEPUTADO ALEXANDRE PUZINA

PLENJ:RIO

r.r------------'.---T.:XTO/JI.IUtfll:AÇÃO--------.------,

EMENDA MODIFICATIVA

DEPUTADO ALEXANDRE PUZYNA

PLENJ(RIO

r.T-------------Tl:llTD/~l.Inl'ICAÇÃO __,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO - Art. ZOO

Acrescentar após "o Distrito Fe4eral", "e os
Municípios", e após o termo calamidade pública, acresce!!
tal' "mediante lei aprovada por maioria absoluta dos mem
bros do Legislativo".

JUSTIFICAÇÃO

As caLanu.dades pfib Lfcas afetam financeiramente.
também, os entes locais t que necessitam de numerário pa
ra fazer frente a seus efeitos. Dada a proximidade da
relação entre cidadãos e Prefeito. as exã.gêncaas da s ccj,

edade I nesses casos, são mui to maiores perante estes.
Não só por isso I mas por isonomia entre os en

tes federados, os Municípios deverão, também, ter compe

tência para instituir empréstimos compulsórios.

Por outro lado, deve-se garantir os cidadãos .
quanto ã criação de empréstimos compulsórios ~ Medida 5!.
lutar constava do proj eto anterior, qual sej a a exagen
cia da maioria absoluta para tal, que agora deve retor
nar ao texto.

DEPUTADO ALEXANDRE PUZYNA

PLENJ:RIO

r.r TIElCTO/~ulTlflCAÇi.D-------------_,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. SI

Acrescentar no texto do "caput" do artigo ,após
"Distrito Federal", "e os Municípios".

DISPOSITIVO EMENDADO §§ 19 29 • e Caput do art. 199.

O texto desse artigo deve ser substituído pelo

seguinte: "As Áreas Metropolitanas e as Microregiõe-s- são
criadas, modificadas ou extintas por lei estadual, rati

ficada pelas Câmaras Municipais dos respectivos MunJ.cí 

pi.os.
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JUSTIFICAÇÃO

PLENA:Rro

DEPUTADO ALEXANDRE PUZINA

Art. 63 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••

DEPUTADO ALEXANDRE PUZYNA

redaçãoDar ao parãgrafo um co do art. 63 a

segui nte:

alspaSlnva EMENDADD - Parágrafo único do art. 63

Parâgrafo Ilm co , Os cargos em conn s aêc do Po

der Executi vo serão exerci dos pri vati vamente por s ervr

dor ocupante de cargo de carreira tecOlca ou pr-or r s s r c
na l , exceto os de confiança direta da aut or i da de nomean

te.

PLENlIRIO

EMENDA SUBSTITUTIVA

JUSTIFlCAÇM

...------- T[XTotolusTIFlCAÇÃO -,

]; desnecessário, porque natural ~ indicar que as
Áreas Metropolitanas e as Microregiões são constituídas

por agrupamento de Municípios limítrofes. Se não consti

tuírem agrupamento não são limítrofes e se não são limí
trofes não podem ser agrupamentos e. via de consequêncía ,
não podem ser áreas ou mícroregiões.

De outra parte, para atender ao princJ.pl.D da
a.na.logla. a lei estadual que cria, modifica 01J, excrngue

as Áreas Metropolitanas e as Microregiões devem ser rati
fieadas pelas Câmaras Municipais. Observar-se-ãj assim.

solenidade semelhante a que se exige por ocasião da cri,!

ção , modificação ou extinção das Regiões de DesenvoIva 

mento Econômico. isto é. a ratificação da lei federal p~

las Assembléias Legislativ-~s dos respectivos/Estados-membros.

EMENDA ES31305·3
f:
tJ
...-.:..- UXTIJ!JUITlrlC4ÇÃO' ---,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO El'ENDADO. Art. 45

o texto atual pr t vt l eq r a tão somente o Presi
dente da República, Ministl"'os e Administração indireta.
A regra deve abranger, tambêm, governadores e Prefeitos,

da f por que a ne ces s t dade de texto generico.

Acrescentar ao art. 45 mais um i tem, o de n?

IX, CQm a seguinte redação' IX - organizar corpos de

bcmbe í r-o •

JUSTIFICAÇÃO PUZYNA

o serviço de corpo de bombeiro mais se af'ea çoa

ao pecutrar interesse do Municíp10 do que do Estado-mem
b r-o, Ass am, deve-se atribuir ao Munac Ipão esta competê!!

cia. Não se alegue que o corpo de bombeiro por ter fun

ção mtlitar é da competência do Estado. 1edo engano. O

corpo de bombeiro se assim sempre foi considerado o foi

por mf;!Ta tradição, dado que na realIdade nunca se dedi

cou, cone atividaàe àe pr,imeira ardem, a. prestigiar a s~

gu'rança pública e a perseguir bandidos, competências pr§
pr i as da polícia nu Lí t ar ,

PLE~IO

...- T[XTO/~unlrlcAçÃIl'---------------,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO - § 5' do art. ZlO

Sup ramâ r o 59 do art. 210.

JUSTIFICAÇÃO

DEPUTADO ALEXANDRE PUZYNA

PLENÃIUO

r.r-------------TII:XTo/olUSTIFlCAl;io ---,

EMENDA ADITIVA

Quem melhor sabe e conhece da capacidade con

tributiva dos municípios são as autoridades locais, ou

seja o Prefeito e os Vereaüores. Portanto deve ser de

les a competência para fJ.xar as a I íquotas de Seus impo~

tos ~ nâo as submetendo a qualquer limite estabelecido p!

10 legislador complementar.
A da vez-s a.dade das peculiaridades locais. espe

cialmente as econômicas. é tão grande que, no caso espe
cífi~o, deve-se exclUIr a eXJ.gência de lei co~plementar~

já que seus autores, além de distantes desta yealidade,

não conseguirão encontrar um Lâmat e satisfatório.

DISPOSITIVO EMENDADO: An. 45, parágrafo único.

Inclua-se o parágrafo único no art. 45, nos s~

guintes termos:
PUZYNA

"Parágrafo íim co , A criação de da s t r i,to impo!,
ta na implantação e funcionamento 1e, no mrnJ.mo UD posto

• de guarda munl capaI , um de saúde e uma escola.
JUSTI F I CAÇ;<:O

PLENÃIÚO
m TII:XTO/olUt.TlfICAÇio -,

Substituam-se as palavras "pela

de" pelas palavras "pelo benefício a".

A criação de distrito depende necessarranente ,

da implantação de serviços básicos que atendem os inte

resses da coletividade.

A mera criação de distrito não traz qualquer
espécie de benefícios ã comunidade a ser atingida.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO

J9~

INCISO UI, art.?6

valorização
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JUSTIFICAÇÃO EMENDA ES31311-8
tJ DEPUTADO ALEXA~E PUZYNA l:!i.mm'~• PMDB

Deve ser mantido o termo benefício. bem que o
seu conceito é mais amplo e maa.s adequado ao t r âbuto cman

tendo-se ainda a relação atual, que f 01 alterada pe1;

Emenda Passos Porto.

Inelusive li importante frizar que a tradição

b r-as â.Lea r-a não pos s í.b â Lr tnu a cobrança desta exação com

base na valorização. comprovado que está pela sua inapl,!.
cação desde sua instituição.

PUIrl"'''O/eolll'sio/llJ.tOIlIS,,io ---,

...- TlltTO/JulTl,.:Aq,iO -,

EMENDA SlJ3STITUTIVA

DISPOSITIVO EMlIIJAOO - Art. 45

Dar ao artigo 45 e seus incisos a seguinte redação:

Art. J1- C""""te aos IUnicípios:
I - privativamente

EMEi'OA SlJ3STITUTIVA

...- TEXTOOUUlflCA9iO -,

DISPOSITIVO BE.flDAOO _ o artigo e seus incisos
Der ao artigo 70 e seus incisos a redação seguinte:

a) legislar sobre assuntos de interesse IT'lJnicipal
predominante;

b) instituir e arrecadar os tributos de sua c~!:.

tência, bem COlOO aplicar as suas rendas, sem prejuízo d3.
obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes

nos prazos fixados em lei;
c) criar, organizar e suprimir Distritos, na for

ma estabelecida em Lei Orgânica;
d) organizar e prestar os serviços públicos de pr~

dominante Interesse local;

e) promover adeCJ,Jado ordenamento territorial , me
diante planejamento e controle do uso, parcelamento 'e

oc~ação de im6vel COOl destinação urbana;
f) manter , coma cooperação do Estado, os progra 

mas de alfabetização, pré -escola e o ensino de primeiro
grau;

G) prestar , com a cooperação da União e do Estado, os serviços de

atenção primária à saúde da população.

~ .."""'~• PMDB

I _ em se tratando de mendato elehvo federal ClJ estadual

ficará afastado de seu cargo, emprego ou fllT'leão;

Art. 70 _ O servIdor público federal, estedual ou IIlJnicipal,
da atininistraçllo direta ou indireta , exercerá o
mandato eletivo obedecias as dispoiçlles deste ar

tigo .

PLEI'IlRID

DEPUTADO ALEXANJ!1E PUZYNA

= 'LUAIIIO'CO.. lt.iio/.lJ.co.. t..io---------~

EMENDA ES31310-0
!:J

II _ investido no mandato de Prefeito IUnicipal, será afa~

tado em seu cargo, emprego ou função ,sendo-lhe facultado

optar pela sua rerruneração;

II - supletivamente:

a) fcxnentar a produção agropecuária e organizar o abstecimento

urbano;

III _ ãnvestdõc no mandato de Vereador, havendo carpatibi

lidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, em 

prego ou função, Sem prejuizo dos subsidios a QJe faz juz.
Nllo havendo compatibi~idade ,aplicar-se-á a norma prevista

na inciso I deste artigo;

b) ~lantar programas de construção de moradias, bem como pro
mover a tOO'lhoria das condições habitacionais e de saneamento bás.!,

co da população.
c) promover adequado ordenamento territorial, mediante planeja 

menta e controle do uso, parcelamento e ocupação de im6vel com de~

tdnação rurat ;

IV - em qualquer caso emC/Je lhe seja exigido o afastamento

para o exercício do mandato , o seu t~o de serviço será
contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por mereci-

mento;

V _ é vedada ao Vereador, no ilntJito da Administração pública direta ou

indireta ocupar cargo em comissão ou aceitar, salvo concurso público,

emprego ou função ;
VI _ excetua-se da vedação do parágrafo anterior o cargo de secreta
rio Municipal, na forma estabelecida pela Lei Orgânica , ficando licen

ciado do mandato a partir da posse.

d) explorar diretamente ou mediante concessão os serviços públi

cos locais de gás cOllÍlustível canalizado.

lU - por delegação:

a) os MJnicípios poderão prestar serviços da competência da lk"lião

ou dos Estados, desde Que haja acompetente delegação , nas somente o

fadia quando lhes forem ~tribuídos os recursos necessários pelos del~

gentes.

JUSTIFICAÇ~D

o texto atual do projeto não é regra que beneficie o M..micípio

pois obriga o Vereador servidor público, a afastar-se tio cargo ou empre

go para dedicar-se com exclusividade ao mandato.

Ora, é sabido que, em havendo cDll'Patibilidade de horários,
edil pode exercer concomitante-nente o mandato e a funç~.

A obrigatoriedade de se afastar, vai permitir que o Vereador se.!:.

vidor na pBQ.Jefla cidade, ganhe do cofre público sua remuneração de servi

dor e compareça somente à sessão ","""rária ""'" pode ser l(lJlI8) por ml!s ,
restando todo o seu tempo já pago pelo cofre público pare atividade parti
cular, ou, laser:

o Prefeito ,sim, deve afastar-se do cargo ClJ função pública.

JUSTIFICAÇAO

lln dos maiores problemas a ni vel lIU'Iicipel é estabelecer a
cmpetêncí.a do ente local de forma clara· e ao mesmo tempo resumi-
da. '

A rnaneira encontrada foi dividir a carpetência em três esl'!'
eles, ou seja, privativa, supletiva e por delegaç~o , agr~_ se

nas ckJas primeiras os assuntos mais COOUlS e que deverão, oorigat.Q.

riamente , ser atribuídos aos MJnicípios . Na terceira esoscte
por delegs"ção , pela experiência do passado, foi esta permitida, po

rém como o é da lhião ou do Estado , estes obrigatoriamente deverão

repassar os recursos necessários"
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JUSTIFICAÇllo

DEPUTADO ALEXANDRE PUZYNA

PLENARIO

J USTIF I CAÇÃO

..,.-------------TUTO/JUSTI'll:...çlo _

Serã absurdo que lei estadual, que criarã pla
nos plurianuais sobre a educação estabeleça destinações,

ou seja, vinculação de r-ece i t as munl c ipe i s . O Município,

como ente federado,não pode ser subme t t do ao legislador

estadual.
Por outro lado, em duas d í spo s t çêes deste ante

projeto encontra-se col t dênc t a com esta d i spo s í çâo , A
pr-lee r r-a , que proíbe vmcut ação da receita tributãria

órgão, fundo ou despesa, com ressalva da par-t t l ha co ns tj,

tucional.
A segunda, que veda qualquer condr ção ou re~

trição ao emprego dos recursos atnbuidos na r-epar-t i ção

das recei tas desta Consti tui ção.
Não fosse sõ ·por isso, esta vinculação deve

ser excluída porque os Prefeitos e Vereadores, legítimos

representantes da população local, devem melhor saber

onde aplicar as arrecadações, Por outro lado, a reali

dade tem demonstrado que as v, ncul ações impostas têm tr!
zido serlos preJuízos ã boa aplicação dos dinheiros pu

blicos em despesas prioritãrias.
Dada a diversidade do progresso dos aunt cIp t os ,

especialmente pela variedade de seu desenvolvimento sõ

cio-econômico, torna-se difícil imaginar que o legisla-

dor estadual tenha conhecimento suficiente para supr i r

decisão a ser tomada pela prõpria população que elegeu
os seus representantes.

IncisD 11 do ar-t , 63DISPOSITIVO EMENDADO

Ademais o atual art. 65. f 1", proíbe a apo9B.!l

tadoria em cargos. funções 9 empregos temporários. admi

tindo. impIio! 't emen t e , a existência dos mesmos.

ACI'!'IBCRnte-se a n inciso 11 do art. 63~ após

expressão "~ público ~ provas.!:!..!:!. .!!! provas.! ti
tulas li o texto seguinte: exceto~ admissão ~ caráter

temporário ~ ~ definida !E! .!.!!.! complementar.

EMENDA MODIFICATIVA

Pela redação; obrigar-se a concurso público

sempre pode até inviabilizar serviços eventuais ou tem

porários.

f!JPLEN1lRIO

r.r-------- l'Lt:Ú"IO/c:ollISdo/luaC:OlllUio

EMENDA ES31315·1
tJ Senador LOUREMBERG NUNES ROCHA

DEPlJTAID ALEXANOOE PUZYNA

..,.-------------n:XTo/JulTl'Il:AÇÃO __,

EMENDA MODIFICATIVA

r;r TEXTO/~USTlFICAÇio ~ __,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 50
Dê-se nova redação ao artigo 209, § 89, lI:

Retirar do texto desse artigo a frase 11 ••• con!.

tituídas por unidades federadas limÍtrofes, pertencentes
ao mesmo complexo gececonênãco , , .• " e em seu lugar acre~

centar " ••• de Desenvolvimento Econômico •.• 11.

II-

"a} sobre operações que destinem ao exterior pro

dutos industrializados, não considerados as

sim os minerais objeto de tratamento primário; 11

JUS! I FI CAÇÃO

E desnecessária a explicitação: " .•• ccns ta.tuf-.
das por umdades federadas, pertencentes ao mesmo comple
xo geoeconômico ••• ", Com efeito, a palavra "região" in-=
dica, no caso, Estados-federados limítrofes, com car-acte

rísticas comuns, a exemplo das geoeconômicas. Não s.e p~
de ter regiões sem que as unidades compostas não tienham

características comuns e sejam não limítrofes. Se int!:.
gral1 uma região, são forçosamente. lindeiras. Por outro
lado. se for só um Estado-membro, não se tem região.

Os minerais são recursos não renováveis e, por isso,

devem ser tutelados de modo diferenciado para efeito de tributação.

Ao extinguir-se o Imposto üna.co sobre MineraJ.s (IUM), colocaram - se

esses bens como fato gerador do ICM, isentando-os também de qual 

quer tributação· quando destinados ao exterior.

Tal se deve ao fato de que, mesmo o tratamento prim§.

rio de que são obJeto é considerado processo de industrial1.zação

tornando-os, por consequência, produtos industrializados e por isso,

não tributaveis.

~ fácil avaliar o enorme prejuízo a ser suportado p!.

los estados produtores de minério, principalmente quando destinado

ã exportação.

Para evitar tal injustiça é que se propõe que os mi

ner~i5 ~pena5 sujeito a processo primário de tratamento para expor
taçao nao seJam considrados produtos industriaJ.izados e, nesse: ca
so, SUJeitos à incidência do ICMS, ora proposto no ProJeto.

As aliquotas a serem aplicadas serão as previstas no
Item I, de competência do Senado Federal.§ 19 do art. 57 - Oas ür spcs t

ções Transitõrias,-riTULO ')C.

i>UZVNA

DISPOSITIVO EMENOAOO:

EMENOA MOOIFICATIVA

PLENÃRIO

= TIlCTO/"UITIFICAl;io-------------,

Excluir a parte final lI e os s eus Munic;p'ios".
LOUREMBERG NUNES ROCI'A
Senador COnstituinte "



E/'t1ENDA E531316·9
l!J
L 5M 11'" f;L cI\R\!ALH\J

'LIN""'O/COII,ssio/ILlICOIUUÀO

r;r-------------TlllTO/JUITIIIC:AÇio -,

M:xli.fíque-sea redação do Art. 135, rr, letra "d" nos s~

guintes termos:

Art. 135 ( ••• )

XI ( ••• )

d) na apuração da antiguidade t o Tribunal SOmente poderá

recursar o juiz mais antigo pelo voto da maioria de 2/3 de seus mem
bros, conforme procedimento próprio, repetindo-se a votação até fi-

xar-se a indicação;

JUSTIFICATIVA

A substituição de maioria absoluta por 2/3 atende ao

iInperativo de elevar a qualificação decisória, de forma mais compatí

vel com a relevância da dec~são ali considerada. -

I
A emenda visa ainda a dar maior organicidade ao pró-

prio artigo, já que o znca.ac Vi subsegftente prevê o voto de 2/3, co
mo aqui também deve ser previsto.
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I
A proposta inclui, derradel.ramente, que os

portugueses tenham, para o caso, meios de prover o próprio su!!.

tento, em óbvia e indJ.spensável medJ.da ordem pública e intere§.

,.". PL'lNAIIIO/c:oalISS;.o/.U.COItISllo -----,

...- TUToOUllTlfICAÇ,iiO---- -,

Modifique-se o § 19 do Artigo 11 em artigo autônomo.

JUSTIFICAÇÃO

A liberalidade de concessão de privil~

9105 aos portugueses fundamenta-se nos laços histórJ.cos e eult,!!

rais, como de resto é o espírito da convenção sobre Igualdade

de Direitos e Deveres entre portugueses e brasileiros, de 12 de

abril de 1972.

E/'t1ENDA E531317-7
[!J SALATIEL CAAVALHJ

f!l PLENARID

'LCNAIIIO/cClIlISS.iotlulCOllllu,io- -----,

Nesse aencaôo , a J.gualdade propoat.e

convencionalmente não deve ser confundida com o status de nat~

ralizado, o que determina a transformação do dd.spoaa,tivo ~ em 8.E.
tigo autônomo, sem qualquer v'íncutc com o ítem "natura1izados".

r;r-------------TUTO/JUITlrlcAç:\o- __,

Suprima-se o § 29 do art. 11.

JUSTIFICAÇÃO

A :regra ê desnecessária: o princípio da isonomia estabe
lecido na constituição impedirá a lei de estabelecer a dí.atií,n
ção, Por outro lado, a ressal.va final é duplamente OC1.0Sa eãe

que se a lei repete as exeeeçôas previstas na Constituição, ela

não "estabeleceu·, não cria situação nova..

...--- Tl:XTO/~unl'le.ç.io __,

Dª--se ao inciso II, do art. 11 a seguinte

redação:

Naturalizados: os que na forma da lei aÊ!.

quirirem nacionalidade brasJ.leira, exigidas aos portugueses ap~

nas residência por um ano ininterrupto, idoniedade moral e meios

de provar seu sustento.

JUS T I F I C A ç A O

A liberalidade de concessão de privilégios

aos portugueses fundamenta-se nos laços históricos e cu Lturais,

como de resto é o espirito da Convenção sobre Igualdade de D!

reitos e Deveres entre'brasileiros e portugueses, de 12 de

abr:l.l. de 1.572.

A aplicacão da U.bera1idade aos deinais 1~

sofânicos é injustificada e parece não estar mesmo enquadrada

na perspectiva da concessão~

EMENDA E531320-7
CJCONSTJTlJINTE JOSfô TINOCO

tfLENARIO

...---:-.. ~==?:=--TlllTO/..UllTlfla.ç;;D_--------------,

~-~ M.o~IÇOES TRANSITORIAS) ~cl< <.MA1, ... :

Artigo são efetivados e estabilizados os

atuais servidores da União, dos Estados e dos Mun1cipios, da a~

min1stração direta ou autárquica, que à data da promulgação de~

ta Constituição contem, pelo reencs , dois anos de serviço, pre,!

tados aneâusave a admmistraçáo indireta.

JUSTIFICATIVA

A regra tem por finalidade assegurar a regular

contJ.nuidade do funcionamento do serviço pÜblJ.co, nas suas múl

tJ.plas e relevantes atribuições, com o aproveitamento e valor!
aacâo do 1aboF e da experaênc ãe dos servidores que vêm pr~sta.!!

de serviços, pelo prazo mínimo de doa.a anos.

Aos demais, o preceito segue a tradJ.c;ão sobre a

matéria, consagrada nas Constituições de 1946 (Art. 23 das Di!!
posições ConstitucionaJ.s Transitórias) e de 1967 (§ 29 do Art.

J.77) •

...- TlICTO/ ..USTlflUI;i.o __,

1) Dê-se ao item I do artigo 77 a seguinte redação:

I - apr-ovar os tratados, convenções e atos internacionais

celebrados pelo Presidente da República;

2) Acrescente-se ao artigo,7i. o segu~ht<l i tem II, ~enumera!'.

do-se o atual e seguintes:
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11 - autorizar o Presidente da República a denunciar tra
tados, convenções e atos InternacionaIs sobre direi tos do homem, di
reI to humanitário e convenções internacionais do trabalho;

EMENDA ES31323·1
tJconstituinte CARLDS CHIARELLI

tJPLENARID

J) Dê-se ao item XII do artigo 115 a seguinte redação: = TIXTOliUSTlflc;AI;iD'-------------,

XII - negociar e assinar tratados, convenções e atos inteE
nacionais e rat!flcá~las depois de aprovados pelo Congresso;

EMENDA SUPRESSIVA.

DISPDSITIVD EMENDADD: ART. 32.

4) Transformando-se em § 112 o atual parágrafo único, acres
cente-se ao artigo 115 o seguinte !I 2': SUPRIMA-SE O INCISD rn DD ART. 32.

JUS T I F I C A ç 11 D

~ proposta n~o nos parece das' mais felizes, vez que

"desapropriação" faz parte do Direito Civil e do Direito processu~l

Ci vil, descabehdo , portanto, sua previsão em dispas i ti vo cons t i tUC1E,

nal autônomo.

"Fica suprimido o inciso UI do art. 32".

EMENDA SUPRESSIVA.

f!J PLENARID
rer TlEJTOI.unltIllAÇiO-------------,

EMENDA ES31324·0
tJ Consti tuinte CARLDS CHIARELLI'

Por representarem conquistas da humanidade, os tratados so
bre direitos do homem, direito humanitário e as convençi5es interna
cionais do trabalho devem ter tratamento diferenciado: se assinados,
devem ser submetidos ao Congresso e, se aprovados, devem ser rati fi
cados pelo Executivo, ficando sua denúncia a depender de prévia au
torização do órgão representativo da soberania popular.

JUSTlFICAÇIlD

A Emenda objetiva a aperfeiçoar o Projeto, estabelecendo ou m.!:,
lhor, definindo bem, quando dos atos internacionais, a competência
de cada poder.

I 2$2 - OS tratados t convenções e atos internacionais so
bre direitos do homem, direito humanitário e as convenções Interna-
cionais do trabalho negociados pelo Presidente da República serão
encaminhados ao Congresso NacIonal dentro de um ano e t se aprova-
dos, serão l'ati ficados no prazo de seis meses.

DISPDSITIVD EMENDADD: ART. 54, § 4'.

SUPRIMA-SE D § 4' DO ART. 54.

"Fica suprimido o § 42 do art. 54".

= TIlXTot.tUtTl'ICAÇio-------------,
JUS T I F I C A ç 11 D

que se

art.A remissão aos vcascs dos itens VII e VIII do

tornam o presente parágrafo imprestável para as finalidade a
destina, pois o art. 74 não tem nenhum inciso.

f:J PLENARID

, Suprima-se no item I do § l' do art. 259 do Projeto de Constituiçllo
a parte final "incidente sobre a folha de salários, faturamento e
sobre o lucro".

\

EMENDA ES31325·8
I!J
l_ .,eeador Const i tui ate CARlOS CHIAREI I I

Art.18 - A lei facultará a criação, fusllo,incorporaçllo e
extinção de partidos políticos, observados os seguintes princí
pios:

alem sua organizaçllo e funcionamento serllo resguardados
o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos
fundamentais da pessoa humana e a soberania nacãonal.]

b) é vedada a organázação paramilitar ;

c) são considerados partidos políticos os que tiverem
representantes ele1tos sob sua legenda à Câmara Fede

ralou ao Senado da República.

Dê-se ao Artigo 18 do Substitutivo a seguinte redação:

§l' Os partidos políticos adquirem personalidade jurídica
de direi to públiCO mediante o registro dos estatutos
no Tribunal Superior Eleitoral, dos quais constem na!.

mas de fidelidade e disciplina partidárias.

§ 2' Ds partidos terão llOlbito nacional, sem prejízo das
funções deliberativas dos 6rgãos estadua.is e munici
pais, e atuação permanente, baseada na doutrina e no
programa aprovados el'll convenção.

JUSTIFICAÇ~D

Justificação:
Ao pr-ever- a tradicional contribuIção dos empregadores

para o sistema de previd!ncia social, o Projeto :l:xpllcitou a base de
incidência da contrib~ição G só para a empresa. Esse detalhe precisa

ser de íxaco à Hi impositiva, mesmo porque há que haN,"ni2ar-se tom
o sistema tributário.

EMENDA ES31326-6
PJconstituinte CARLDS CHIARELLI

PJPLENARID

A enenea objetiva aperfeiçoar o ,Projeto Constitu
cional, superando os vícios de clareza da fórmula original, da!!.
do Unl tratamento mais criterioso à matéria.

Dutrossim, a expressão subst I tuída, "E livre •••

nos termos da lei" é impr6pria e incompatível, devendo ser sub~

tituída pela expressão "a lei faculta ••• ", o que dá aais cons
",ist&n~...ao dispositivo.

=_--'- Tll:xTo/~unl~ICAÇio--- --,

EMENDA MDDIFICATIVA.

DISPDSITIVq.. EMENDADD: ART. 258, INCISD II.

SUBSTITUA~SE D INCISD II DO ART, 258 PELO SEGUINTE:
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"11 _ equivalência dos benefícios e serviços para os

segurados urbanos e rurais".

JUS T I F I C A ç A O

EMENDA ES31329·1
F? CONSTITUINTP. JOSe EGREJA

_---------.LcKlIlIO/CGIolIS$ic/sllacO...1u.;:o-----------,

PLENÂRIO

CONSITUINTE CARLOS CHIARELLI

Propomos a supressão da palavra "uniformidade ll porque
nos parece totalmente dispensável, na medida em que o termo Itequ~va...
Lênc í a" jã denota que o tratamento deve ser igualitário para os seg!;L

r ados em geral (urbanos e rurais), em relação aos benefícios e serv!.
ços ,

EMENDA ES31327·4
tJ

PLENÁRIO

r.T-------------TIlCTO/~llSTI'IC4Çio-------------.,

EMENDA MODIFICATIVA.

Dispositivo Emendado: § 30 do art. 9º.

Substitua-se o § 3º do art. 90 pelo seguinte:

" § 30 • A assembléia geral poderá fixar a contri

buiçãD 'dos associados r que deverá ser descontada em folha t para
custeio das atividades da entidade".

JUSTIFICAÇilo

A contribuição Ou a chamada mensalidade devida à en

t Ldade sindical t deve ser fixada pela assembléia geral do sind!

cato em relação aos associados e não relativamente aos integra;;
tes da categoria. vistv que logo a seguir está fixado que a sãn
dicalização é voluntária. -

Ora, se a sindicalização é voluntária, não será de
bom alvitre, nem o sindicato tem poderes para tanto, fixar-se
ccrrtr-LbuLção , por intermédio de assembeléia geral, para todos
os integrantes da categoria.

Por ser de inteira procedência, somente os associa
dos devem cnnt r Lbuz r , mensalmente, para o sustento administratl
vo da entidade sindical. -

e-r- 'TUTO/JUSfIFIUÇiO--------------,

Emenda Suprf>ssiva ao Art. 640 - das Disposições Transitór.1.as 

Título x.

Art. 640 - Supr1ma-se

JUSTIFICATIVA

A matiêz-a.a Já consta do tpxto cons.tia.truca.onaL que prpvê la! compl~

mentar para regulamentá-la.

EMENDA E531330-4 ...,,--------.j r:"r
p

'
T
'
B
" " ' ----'

(!l CONSTITUINTE JOSe EGREJA . "C2 ~

..... 'TCXTONUSTIFIl:.C;;:O---------------,

Emenda ãupreeeave ao Art. 692 - das naaposLcôes '1'ransitárias 
Título x,

AI:t. 692 - Suprima-se

JUSTIFICATIVA

Ambas as autoridade Já prestam Jurame-nto em suas r-especcavas
posses não xmportando se referente a conseatUJ.ção atual 011 a que
vai s~ promulgação.

Constituinte JOSe EGREJA

PLENARIO
= TnTO/JU$tltlc41õio -,

Emenda Supressiva ao Art~ 32/- das DisposJ.cões Transitórias 
!l.'ítulo X.

Art. 3~- Suprxma-se

I - Supzama-eae

II - aupxama-ne

III - .SupJ:ima-se

IV - Sl1prJ.ma-se

v - Suprima-se

JUSTIFICATIVA

~o tem seritido a proposta em qJ,1estão, após 42 anos do termino
da. segunda guerra mundial. Além disso, nãer P. matéria coJistitucional,
ma.s de IA! ordinária.

~

EMENDA ES31331·2'
f?

PLENARIO= TI:IlTO/~UIT1FIC.lÇ10- ___,

El!EliDA SUPRESSIVA

Art. 77 -

IV - SUPRIMA-SE, renumerando-se oa demais !
tens.

JUS T I F I C A T I V A

No sistema presidencialista não existe oca!

go de,Primeiro Ministro.
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PLENÂRIO

Consti trua.rrtie JOS!; EGREJA
Const~tuinte JOsl:: EGREJA

PLENÂRIO
..,- Tr:IlTD/JIJ.T1'lCAÇiD _,

EMENDA ES31335-5

t:
r.r PL~""IIID/ÇDIII'dD/.vaÇDlIllllio ~

EMENDA ES31332-1
[J

171"------------- TrltTO/~usTl'lC.... io ___,

EMENDA SUPRESSIVA
EMENDA SUPRESSIVA

Nos arts. 77, item VIII; 82, itens I e V e

79, a expresssão "PzumeLrro Ml.nl.stro" deve ser aupzrdma.da ,

Nos arts. 82, item I; 83, item I, e 87, item

I, deve ser supr-amí.de a expressão ·primeiro Ministro 11 •

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

No sístema presidencialista não há o cargo

de Prl.mel.ro Ministro.

o ea.seeme político a ser adotado, conforme .!

menda apresentada, é o pr-esadencaeLdemo incompatível com o cargo

de Pxame.Lzo MJ.nJ.stro.

Constituinte JOse J;:GREJA

PLENARIO

r;r------------- Tu:TO/~ulTl'IeI.Ç;;O' _,

EMENDA ES31336-3
t: CONSTITUINTE o-os1:: EGllEJA

'LI:d'IIID/cOJ,us si cl s \l' eC!.lilS' i o ___,

PLENÂRIO

r.l--------------TC:no/~JliTlrll:.o.çi.D .....,

EMENDA MODIFICATIVA

No art. 77, item IX, substituir a expressão

"Pxdmea.xo Ministro" pela expressão "Pxeea.dentie da República".

T~~~~~ax:upressiva ao Art. 33j! - das DJ.,Sposições TransJ.tóriaB -

JUSTIFICATIVA

Art. '33/ - Suprima-se .

Parágraf-o ünaco - Suprima-se

No sistema presidencialista não exa.at.e o ca,E

go de PrJ.melro xarusezo, JUSTIFICATIVA

Não tf":!.' aentn.dc a _prt?'POsta.em questão, após 44 anos de fatoB
rf"ferldos. Alem d1SS0, nao e maeêca,e corratn.truca.cnaL,

PLENÂRIO

consta,tuinte .rosz EGREJA

p:ç-:"T4~
04I09Js7

CONSTIWUINTE Jost EGREJA

PLENARIO

EMENDA ES31337-1

éJ

,.".--------------l'EXTI:I/JlI1'nnç"çio, ---,

r.r------"--- ,.L(NÃlIlo/eo~lssic/sIlIÇO.OolISsiD' ~

,.". TEllTot"lUSTlrleAÇio ---,

EMENDA ES31334·7
[J

EMENDA SUPRESSIVA .

No art. 81, suprama-ae a frase "pr'eaentre a.
maacxa.a de seus membros" I permanecendo o texto restante.

Títul~m~~da supreaeava ao Art. 37;/- das D~sposiçãp.s 'Tran5itór~as -

JUSTIFICATIVA

Art. 371'- Suprima-se

Parágrafo 'único - Suprima-se

t redundância a expressão suprimida, pois

que, é evidente que a Câmara dos Deputados e Senado Federal 52 JUSTIFICATIVA

mente podem deliberar com maioria de seus integrantes. Não é matéria Const1tucianp.l ..
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CONSTITUINTE JOSE EGREJA

PLENflRIO

r.r--------------TCltTot.,lUSTlrll:&çÃO--------------,

EMENDA ES31341-0
PJ CONSTITU!NTE JOSE EGREJA

Fr.r n;xTO/~uSTlrae..çi.o _,

Emenda Supzeastrva ao Art. 38/- das Disposições 'rreneneôrí.as 
Título X.

Emenda Supressiva ao Art. 592 - das na.spoaí.cões Transitórias 
Título X..

Art .. 3sf - Supr1ma-sp

Art. 590 - Suprima-se

JUSTIFICATIVA

Não é matér1a ccnstaeucaone t , JtJSTI:FICATIVA

A ext.ancãc proposta fere d1reitos adqua.rIdoa desde uma centena
de anos que Já se i;olfnou tradJ.ção beaaai.ear-e •

CONSTITUINTE JOSE EGREJA

AUTDIl -------__-,

PLENJ\RIO

EMENDA ES31342·8
tJ CONSTITUINTE JQSE EGREJA

r.l----------- TEItTO/.lUSTlrlc.. çÃo' _,
~..,,-]
'04;09 /a7

EMENDA ES31339-8

ti

r.r TEIliTnlolu'SflrcC..çio _,

Enwnda supcesaava ao Art. 39/ das Dispos1ções Transitór1as _
Titulo x,

Emenda SupresRiva ao Art.. 6(fQ - das tu.spoaacôea Transitórias _
TItulo X.

Art. 600 - SuprJ.ma-s~

Art. 3~- Suprima-se

.J USTIF::ECATIVA

JUSTIFICATIVA

A matiêr-a.a está contia.da em out.xe parte desta conatn.t.ua.cão , por
emenda. do autor.

Não se entende porque passar de um órgão federal (PolícJ.a Fede
ral) para outro órgão federal (MJ.nJ.stério da Fazenda), eta-abuacõee /
que são muito mais afins ã atiavLdadea po La..eaaí,s do que a .fJ.scaJ.s dp
renda.
A atual ad.s eernãef.ca é maa s conaerrüanea à natureza desrties órgãos.

CONSTITUINTE JosE EGBEJA

EMENDA ES31343-6
tJ CONSTITUINTE (TOS);; EGREJA

r.r-------'--- 'L[IIUIO/cOLllllSi:c/SU.tq,.lls~iO, _,

PLENARIO

r.1--------------TIU,TO/"lJ~l'Int..çio, ,

PLENÁRIO

EMENDA ES31340-1
[J

r.r--------------Tcrro/"lJ'6TI'~&Çi.5,--------------_,

Emendã· supressiva ao Art. 4g6 - das Disposições Transitór~as 
Titulo x,

Emenda supressava ao Art. 611'1 - oas Disposicôes Tr-ansitórias _
Título X.

1a't. 40/- ãupr-ama-ue Art. 610 - Suprima-se

JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA

E: metiêr-a,a de ze Lacavo alcance e talv~z de nenhuma importância
para cpnear do texto Consti.tuciona~.

Estas atribu1cões Ja eseãc cons'3]radas no texto oons'tí.tiuca.onaj,
de forma generica, dispensando a especafdc í.dada do trataznento dado
por es.te artigo.
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Constituinte ooss EGREJA

EMENDA E531344-4
I:J
..,. PLVUlIlIO/CClllllSÃO/luleclullio---------.,

PLENARIO

JosÉ EGREJA

PLENÁRIO
r;-r TE:II:TO/~UIT'flt&Çio-------------__, r;-r-------------TltllTO/JUSTIFlCAÇio----- --,

EMENDA MODIFICATIVA

Nos arts. 82, Itens II e IV, e 83, item ~
deve ser substituída a expressão "PrJ.meiro xana.eerc" pela expre.!!,

são "Presidente da República".

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o art. 101 e seus parágrafos do auba t I tut.:!:,.

vo do Relator, renumerando-se os demais artigos.

JUS T I F I C A T I V A JUSTIFICATIVA

o sistema poj.Ieaco a ser adotado é o pres!.

dencae.La.smo , pelo que, o cargo de PrJ..rneJ.ro Ministro é inexiste.!!.

Cada Poder consti tulco deve I preservar suas funções I

não senõ , cabível que delegue essas funções a ou t r-em,

te.

PLENARIO

Constituinte JOSS EGREJA

EMENDA SUPRESSIVA DO pARAGRAFO ONICO DO ART. 115 DO SUBSTITUTIVO

APRESENTADO PELO RELATOR, CONSTITUINTE BERNARDC CABRAL, AO PROJ~

TO DE CONSTITUIÇAo:

r.r--------f'I..r.NAIMO/llO..ISsão/.UlllOlllluio----------,

rrr TlxTO/JUSTI'ICJ.çio -,

EMENDA E531348-7
tJ
tJ

PLENARIO
r.-r T.cXTOlolusnncl.çio -,

Emenda supreasava ao Art. 622 - das na.spoaí.cêea Transl.tórJ.as 
Titulo x.

"Suprima_se o Parágrafo único do Art. 115."

Art. 620 - Supruna-se JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

No regime presidencia1ista não há a figura do

Primeiro-Ministro, inexistindo, conseqüentemente, a delegação de

poderes prevista no ddepoe Lta.vo que ora se suprime.

A maeêr-í.a Já consta do texto coneeaeucí.onaâ que prevê Lea compl~

mentar para regulamentá-la.

EMENDA E531349-5
tJ Jose EGREJA •

'1..r......'IlO/IlOIllI••io/.uaeO..l...ill----------,
PLENARIO

EMENDA E531346-1
(lCONSTITUINTE Josll EGREJA

r.-r---------Pl-IIlÃIIlO/COJl,ssic/sulo;evlsIÃO------ -,

PLENARIO

r="';';~~

l:wJ'~~7B7]

r;-r_------------TUTO/JUSTlllet.e;io---------------,

EMENDA MODIFICATIVA

r;-r--------------Tt.J.tol.1.U'1TlfKI.Çlo--------- -,

o i tem I, do art. 115 do substitutivo do Relator terá

a seguiI~te redação:

Emenda Supressiva ao Art~ 630 - das m.sposí.côea Tra:ns1tórias 
Titulo X. art. 115:

T' nomear e exonerar os Ministros de Estado;

Arte 63Q - Suprima-se

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

A matéria já 'consta do texto ccnstaeucdone t que prevê 1eJ. compl~
mentar para regulamentá-la. .

No sistema presidencialista não exaat;e cargo de Pri 

meiro-rUnistro_
-j-
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JOSE EGREJAJOSE EGREJA

PLENARIO

= TII:XTO/~USTI'IC...Çi.O-------------_,

EMENDA ES31353·3
I:

PLENARIO
,.".. TI:XTO/~I,IST1'ICAÇiD ,

EMENDA MODIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA Ao item XIX do art. 115 do substitutivo do Relator,

passando a ter- a seguinte redação:
Art. 115

I a IV' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

XIX: decretar a intervenção federal e Estado de de:f'~

sa e o estado de sitio, submetendo-os ao Congresso Nacional.

V' SUPRIMA-SE. JUSTIl'ICATIVA

Justificativa

No sistema presidencialista não existe o cargo de

Primeiro-Ministro.

JOSE EGREJA

JOSÉ.' EGREJA

PELNÁRIO

r;r-------------TlEXTO/dUIT1'lC"lfi o' ---,

EMENDA ES31354-1
fJ

No sistema presidencialista o Presidente da República

não possui o poder de dissolver a Câmara Federal.

r= PELNARIO

,.,.,. 'LU""lO/coIr(IUiols.uaCOllIU.w------------,

EMENDA ES31351-7
l!J

= TII:XTO/~U5TI'ICAÇio'-------------..,

EMENDA MODIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA
Ao item XX do art. 115 do substitutivo do relator,

passando a ter a seguinte redação:

Art. 115: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,'

I a VIII: .

xx - determinar a realização de referendo sobre pr~

posta de emenda Constitucional e projeto de Lei que visem a

alterar a estrutura ou afetar o equã Lj.or-to dos Poderes;

IX: SUPRIMA-SE
JUSTIFICATIVA

PLENÁRIO

~l.UÂIlIO/coawu4otauaco._s..lO.---_----_,

No sistema presidencialista não existe a figura do

Conselho da República, próprio do sistema parlamentarista.

,.,.,. ~ TIXTO/JUI1"I'ICACiio-------------,

EMENDA ES31355-0 _ ",.,. ---,
I: JosÉ EGREJA

PLENARIO

JOSE EGREJA

No sistema presldenci alista não existe a figura do

Conselho da RepúbLí.c.a ,

JUSTIFICATIVA

,.,.,. /'LI.Il.ÁIIIO/ÇQMIUÃOI&UKllllluMt>---------.

·EMENDA ES31352-5
l!J

,.,.,. TUTOIJUI-TlftC"ÇÃO _,
EMENDA SUPRESSIVA

Ao item XXIV do art. 115 do Substitutivo do Relator.

EMENDA MODIFICAT!V~

Art. 115: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ao item XI, do art. 11.5 do substitutivo do Rel.!:!:

bcr-, passando a ter a seguinte redação: I "XXIII' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,

XI- convocar e presidir o Conselho de Segurança XXIV: Suprima-se.

Nacional;

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Conforme emenda apresentada, a denominação do Ó!.

gão a que se refere esta emenda, chama-se Conselho de Seguran

ça Nacional.

o Con'selho de Ministro é órgão do Ministro parlament~

rista, incompatí.vel- com o sistema par-Lamen t ar-í.ata, proposto

por emenda 'ao sub'St1 tntivo ao proj,eto' de Cons,titu1ç1io do rel~

':.toX:.



2542

Constituinte JOSE EGREJA CONSTITUINTE JOSll EGREJA

PLENÁRIO

r.r-------------TnT'O/oHltTI'Il:~------ ___..,

!EMENDA ES31359-2
tJ

PLENJlRIO
=- TUTO/~LlI1'I'ICAClÃo ____,

r=r I'U_/CONluloJalolalW/lllulo.---------,

EMENDA ES31356-8
[:J

Emenda Supressiva do Art. 118 do Substitutivo apresen

tado pelo Relator, Constituinte Bernardo Cabral, ao ProJeto de

Constituição:

EMENDA .sUBSTITUTIVA AO ARTIGO ZZ6 DO SUBSTITUTIVO DO CONSTITUIN

TE RELATOR BERNARDO CABRAL AO PROJETO DE CONSTITUINTE:

"Supr ima- s e o Art .. 118."

ART. 226 - Será considerada empresa nacional a pes.sca j urIdaca cons
tituída e com sede no país, cujo controle dec í sôr-ac e de capat a I mon

tante esteja, em carater permanente, exclusivo e Lncondac Lona l , sob

a titularidade majorl.tária, da ret a ou mdareta de pessoas fís1cas do
mí.cdLa.adas no país, ou por entidades de direito piib Laco interno.

JUS T I F I C A T I V A

o Conselho da República não cabe no regime

presidencialista.

19

Z9

3º - Na aquds a.çâo de bens e serviços, em igualdade de

ccnda.cêes , o Poder Público dará tratamento preferencial ã empresa na
c LonaL,

Constituinte JOSE EGREJA

EMENDA ES31357-6
l:J
ror-------- PL.U__/tlOMlMÃG/....-cOfll~---------,

PLENJlRIo

JUS T I F I C A ç Á O
O conceito de empresa nacional é ma.térIa altamente polê

mica.
A redação desta emenda traduz a op:t.nião do au to r-

= UltTO/.lU'1
1'ICAQÃO

____,

Emenda Supressiva do Art. 119 do Substitutivo apresent~

do pelo Relator, Constituinte Bernardo Cabral, ao Projeto de Con!,

tituição:
PLENAAIO

,<,+.J,-,::C,
ATO DAS DrSPOSlçOES TRANSrTORIAS -~nde couber:

= TIXTo/~usn'lc~XO-------__-----.,
"Suprima-se o Art. 119."

JUS T I F I C A T I V A

PLENARIO

CONSTITUINTE JOSE EGREJA

Estando afastada a hipótese do regime parlam~

tarista, não há por que se manter a competência de um inexistente

Conselho da República.

EMENDA ES31358·4
[:J
ror--------PUJWMOfG....../I_..ill ..,

r.r-------------T&llTO/"rUS1I'ICAÇ~O-------------__,

Emenda Modificativa ao §32 do art. 146 do Substitutivo do ReI,!

tor ao Projeto de ConstituiçDo.

Art. 146 

§12 _

§22

§32 _ A lei disporá sobre critérios para

fixaçDo de emnlumentos relativos

aos praticados pelos serviçoes no

tariais e registrais.

~stabeleçam-Beas dispos~ções constantes do art. 478 e

seu Paragrafo Onico do Projeto.

(Art • .§uy - Os func:Lonár:Los públicos admitidos até 23

de Janeiro de 1967 poderão aposentar-se com os direJ.tos e
vantagens previstos na legJ.slação vigente iquala data.

Parágrafo Onico. Os func:ionárJ.os públl.cOS aposentados

com a restrição do parágrafo 39 do artJ.go 101, da Constitul.

ção de 24 de Janeiro de 1967 ou do parágrafo 2Q do 1nciso

~z do art1go 102 da Emenda Constl.tucional número 1, de 17 de
outubro de 1969, terão revistas suas aposentadorias para que

sejam. adequadas à leg1.slação vigente em 23 de janeiro de

1967, desde que tenham ingressado no serviço público até a

referida data.)

JUSTIFlCAÇll.O

A proposição, origJ.nárJ.a de sugestão assinada pelos A

minentes censea, tUJ.ntes Homero Santos e Geraldo Campos, foi apr.2

vada pacif1camente pela Subcomissão dos Direitos dos Trabalha

dores e Funcionários Públicos e pela cceaeeâc da Ordem Social ,

figurando no projeto original da comissão de Sistematização .

Também foi aprovada pelos eminentes ConstJ..tuintes que elabora
ram O· Projeto ItHércules lf (Artigo 8-st das suas DisposJ.ções 'rrans.i,.
tórias) •

JUSTIFICAÇM

Cab,e aos Estados federados legislar sobre enoãunentcs relati

vos a ato;: .~9tariais e registrais.

Sendo, pois, uma proposição plenamente v1torJ.osa em

todo o processo elaborativo desenvolvido até 'agora" e cujo con

teúdo está em perfeita harmonia com os ,princípios que devem no~

tear eBta Assembléia,' proponho o seu restabelecimento.
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r:-r------------_Tl:XTtl/~UlTl'IC~io, __,

"LIlUMII/C'Oll.lSt.io/&UKC.ln.io ,

PLENÁRIO
PLboÜIIo/e4MBSÃ01&UICVIII..ão ,

PLENÃRIO

r:-r------------- Tl:llTD/~UITII'IUÇiO' __,

EGREJA

EMENDA ES31361-4
pó! CONSTITUINTiJOSll

tJ

EMENDA SUPRESSIVA AO ART. 229 DO SUBSTITUTIVO DO CONSTI

TUINTE BERNARDO CABRAL AO PROJETO DE CONSTITUINTE:
EMENDA ADITIVA AO ART. 234 DO SUBSTITUTIVO DO CONSTITUINTE RELATOR

BERNARDO CABRAL AO PROJETO DE CONSTITUINTE:

Al"t. ZZ9 - Supramac s e a palavra" controle" do texto de!

te ar-t i go .

Art. 234- Acrescentar ao texto deste art ago o segumt.e :

S 29 - ficam exú:.1uidas do monopólio de que trata este

art a go , as z-e fd.naru aa em funcionamento no país, comparadas pelo
Art. 43 da Lei 2.004, de 03 de outubro de 1953."

,ruSTIFICACÁ(\
JUSTIFICACÃO

Não hâ porque submeter toda a economia ao controle do
Estado. A soc i.aLa aacâo do país não ê ob j e t avo do povo b'raa LLe a ro ,

Não se comprende que haja intenção de ejâmanar direitos

garantidos por 1e1, sem espec í.fucar o de stmo das empresas, e seus

pat.rmonãos .
Nem seria justo, por 15S0, ê necessária a ressalva ou -

tra emenda.

I't-hIAJIlOICOIllSSio/&uKC*lNio --,

PLENÁRIO

EMENDA SUPRESSIVA AO ART. 236 DO SUBSTITUTIVO DO CONSTITUINTE DO

RELATOR BERNARDO CABRAL AO PROJETO DE CONSTITUINTE:

Art. 236 

§19
§ 29

§ 39 - Suprima-se do texto deste parágrafo, as se _
guintes expressões:

" sucess ívamenee , de parcelamento ou edd f n.caçjio compul-

=----- TI:XTD/~USTII'l«Çi(l ___,

PLENÃRIO

EMENDA SUPRESSIV.A AO ART. 232 DO SUBSTITUTIVO DO CONSTITUINTE

RELATOR BERNARDO CABRAL AO PROJETO DE CONSTITUIC!\Q:

Art. 232 .......
Parágrafo único • SUPRIMA-SE

JUSTIFicACÃO

EMENDA ES31362-2 g--•...,,,.-----,
pó! CONSTITUINTiJOSll EGREJA J L PTB _J

PLr:MAllllO/ccll.lU:ioJcu.elllltsaÂO---------, Er:;;;'"oaTA~

l: J COV 0?JS7 J
= TII:XTO/~US'fI'tcAÇio-------------__,

A proposta anaere-cse entre outras com o obj etivo claro
de ãmpedar a exploração do sub-solo, em par-t a cuj.ar- na região ama

zôn.lca onde estão as maiores reservas J.ndígenas.
mão faz serrt rdo e nem se saberia ao certo como obter a

pncvecâo das comunidades mdfgenas . Por pll:riscíto?
Há que supr-ârmr por absurdo.

" e desapropriação com pagamento mediante títulos da
dívida pública, com pra.zo de resgate de atê dez anos, em parce l as
anua a.s iguais e suces s avas , com cláusula de exata correção monetá
ria e juros legais"

JUSTIFICATIVA

o imposto progressivo no tempo já garante a anab a'Lrdade

de manutenção de Imóvel urbano sem ut i.Lrz açâo sub-utLj rzado ,

Const I tu I nte JOSÉ EGREJA

EMENDA ES31363-1 '
[=J

r:-r---~---------- U.T(I'~USTI(le ..çÃfI, ...,

EMENDA SUPRESSIVA AO ART. 248, DO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO
PROJETO DE CONSTl TUI çÃO

1'U1ÚJlICI'~Jll'!11oJ~o'~Jlllu..loio~ ,

PLENARIO'

=-------------Tl:lm)/~U'Tll'lc...çÃO, __,

EMENDA SUBSTITUTIVA AO ART.245 DO SUBSTITUTIVO DO CONSTITUINTE

RELATOR BERNARDO CABRAL AO PROJETO DE CONSTITUINTE, ONDE COUBER:

Art. 248 - SUPR IMA-SE.

JUSTIFICATIVA

Art. 245 - A política agrícola será planejada e executa

da com a participação efet'iva dos setores da produção, da comerc ra I í,

aacâc , do armazenamento e dos transportes, levando em conta ansuru _

A matér Ja consta de outras emendes do ececr- desta.

mentos creditícias, fiscais e a prestação de assistência técnlca

mcene ívc ~ tecnologia e ã pesquisa, na forma da Lea ,

e
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JUSTIFICATIVA

Esta simples de t.e-rmaneçâo ccnst í ruc aona t fará com que a

política agr-Ico La, para ser tratada convenientemente, com a participa

ção dos Setores ante res sadcs e conforme eseabeIec rdo em lei ordin.iri

rido com freqüência e, o que é fundamental, comtemp1ando o 1eg!
time traba1hador rural nos e.s aen'tiamencoa ,

A razoabilidade das medidas é a tônica desta
proposta.

seja um grande avanço para agr-rcuLt.ura brasileira.

A matéria constante do Ar t ago 245 fol. incorporada ã Emend

proposta ao Art. 246 dos autos.

Constituinte JOSll EGREJA = T&XTO/oIUIITI.Ic:IoÇÃO' _

'L&.......U;O/,ll ...io/~uio_---- _

PLE~IO

EMENDA SUPRESSIVA AO ART. 247, DO SUBSTITUTIVO DO CONSTITUINTE

RELATOR BERNARDO CABRAL.

I?LEN1IRIO
= TlXTtlIJUSTI'llltoQÃO -,

EMENDA ES31367·3
(:J

EMENDA SUBSTITUTIVA

Dê-se ao art. 246 do Substitutivo a seguinte

redação:
Art. 247 - SUPRIMA-SE

"Art. 246 - A reforma agrária será feita em

terras inexploradas e que, portanto, não cumprem sua função soe.!
aI, mediante desapropriação por interesse social, sendo paga i}l

denização prévia e justa; às benfeitorias, em. dinheiro e à terra
nue, em títulos especiais da dívida pública" ..

JUS T I F I C A T I V A

A MAT~RIA EST~ CONTIDA EM OUTRAS EMENDA DO AUTOR.

PLENÃRIO

§ 19 - A desapropriação será procedida após

vistoria judicial prévia, de rito sumaríssimo, onde se decidirá

o cabimento da desapropriação e o arbitramento de depósito pr!

via; garantida plena defesa ao desapropriado ..

§ 29 - A desapropriação por interesse social

e a definição de zonas prioritárias para fins de reforma agrária

são de competência privativa do Presidente da República, que d~

verá aprovar, concomitantemente, proJeto integrado de aproveit~

mento do imóvel desapropriado.

§ 39 - A indenização da terra nua se fará a

través de t.ítulos especiais da dívida pública, cuja emissão ate,!!;

derá previsão orçamentária anual, resgatáveis em até vinte anos,

em parcelas anuais e sucessivas, com exata atualização monetária
e juros legais, podendo tais t.í.tu1os Serem uaaâce como pagamento,

pelo desapropriado ou seus herdeiros, de que.Lquez- tributo da Un.!

ão ou depósitos para concorrências pUblicas, bem como de~

outra finalidade prevista por lei.

EMENDA ES31369·0
f? CONSTITUINT~OS~ EGREJA

f?
=-------------T-.x;;fí;;T'.tCM;i.---------------,

EMENDA SUBSTITUTIVA AO ART.~ DO SUBSTITUTIVO DO CONSTITUINTE

RELATOR BERNARDO CABRAL AO PROJETO DE CONSTITUINTE:

Art. !.r?;-;".. Lei complementar diSporá sobre

transporte marítimo internacional, f1xando normas e estabelecendo
os demais requisitos para. o seu funcionament.o.

§ 49 - O acesso às terras desapropriadas por
interesse social fundiário rural será permitJ.do a trabalhadores

rurais, brasileiros ou estrangeiros qUe morem no Brasil há mais

de cinco anos, não proprietários de outro imóvel rural que lhes

assegUl:'e renda familiar suficiente para viver com dignidade, e

será feito mediante cessão de direito real do uso da superfície,

onde 08 ressarcimentos devem sempre ser compatíveis com os recuf.

80S obtíveis da exp1oraçâo do imóvel Cedido, respeitada a subsi.!

tência familiar digna, vedada a sua venda, arrendamento ou ae.!!,

são a. terceiros, durante o prazo de no mínimo cinco anos (para a

aprovação da capacidade do cessionário como produtor), após Q

qual, comprovada esta capacidade, ser-lhe-á outorgada a escrit,!! I

ra definitiva da área cedida, não comprovada esta capacidade o !
móvel retornará ao domínio da unaão ..

§ 59 - Ao proprietário de imóvel rura1 é ao!
segurado o direito de obter do Poder ~úblico, deC'laracão, renováve!,.
pJ!:riodicamente, de que o bem cumpre função social.

JUS T I F I C A T I V A

A matéria não é cons t í.tucaonaI J mas sam de Lea ordânârra

EMENDA E531370·3tJ CONSTITUINTÊ"':i-O-:S~::-E:-G=RE:-=-J:-A~-------,

PLENÃRIO

r;-r-------------nUO/olUll1f'ICAÇio. --,

EMENDA SUPRESSIVA AO ART. 242 DO SUBSTITUTIVO DO CONSTITUINTE

RELATOR ~ERNARDO CABRAL AO PROJETO DE CONSTITUINTE:

JUS T I F I C A T I V A Art. 242.- SUPRIMA" SE

A presente emenda tem como f ina1idades prin.
cipaia a viabi1ização da reforma agrária, de forma ordenada. e
com os recursos possíveis alocados pela União, respeitada a pr,2

priedade produtiva e garantindo o direito de plena defesa quando

houver erros do órgão público na escolha da área, como tem oco!:,

JUS T I F I C A ~ I V A

A matéria não é constitucional
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29 - A lei vedará práticas cientIfi
cas ou experLrnentais que atent
contra a vida, a integridade e
dd.qna.dade da pessoa .

- Comando administrativo ünico e exclu
sivo em cadaa nível de governo:

II - Atend~mento ~ntegral e completo nas
ações de saúde:

III - Descentralização pol!tico-administra
tivo e financeiro em nível de Estados
e Municípios.

Parágrafo 19 - Compete ao Estaào, mediante o
sistema nacional de Saúde:

I - Formular politica5 e ela
borar planos de saúde z

Ir - Prestar assistência inte
gral à saúde individual e
coletiva;

III - Disciplinar, controlar e
estimular a pesquisa públ
ca sobre medicamentos, e
quipamentos, produtos imu
nobiológicos e hemoderiva
dos e outros insumos de
saúde, bem como partici-I
par de sua produção e da a
tribuição, com vistas ã
preservação da soberania
nacional;

IV - Fiscalizar a produção, co
mercialização, qualidade-
e consumo de alimentos ,
medicamentos e outros pro
dutos de usohumano utili=
zados. no território nacio
nal; -

V - Controlar a produção e a
comercializaç.ão dos produ
tos tóxicos e estabelecer
princípios básicos para
prevenção! da sua utiliza
ç ão inadequada:

VI - contralar o emprego de
eêcru.caa e de métodos, no
civos ã saúde pública e
ao meio-ambiente, bem co
rno a produção, comerciali
zação e utilização de sub
tâncias lesivas aqueles
bens.

VII - Fiscalizar a qualidade do
msdo-eemb.í.enbe , inclusive
do trabalho;

VIII- Controlar as atividades /
públ~cas e privadas rela
cionadas a axperamerrtoa /
com seres humanos, a fim
de garantir o respeito ao
valores é-ticos.

Parágrafo

.:mSTIFICATIVA

A redação "roposta é maz s eX1?l~cita na definição do sistema Dtíb1l
co nacional da ~ área da saúde .

) rr"PTB~
:

-I tJoV~9J87l .

00 SUBSTITUTIVO 00 RELATOR AO

A

em outra emenda do autor desta.

rr'''PTB=:J
~

A I
.] [104i~9J87J

O SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO

A

da do autor do Art. 245. :

LN;TB~I
(lõ4i'ÔJ!87J-I

EGREJA

Const I tu I nee JOSÉ EGREJ

PLENÃR la

A rnat~r I a consta de emen

JUSTlflCATIV

Const I tu i nte JOSÉ EGREJA

EMENDA SUPRESS I VA AO ART. 251 D
PROJETO DE CONSTITUiÇÃO.

rnatér 1a est~ cont I da

ART. 251 - SUPRIMA-SE.

USTlflCATIV

Art. 250 - SUPR I MA-SE.

.....II •••/c••nn..iIll&""t.It...~--

PLENÁR la

EMENDA SUPRESS I VA AO ART. 250
PROJETO DE CONSTITUiÇÃO.

~ - __-·U:""'Df,lIls.1"IC..çi.

EMENDA ES31371·1 .n"--;--__-

tJ Const i tu i nte JOSÉ

= "n:l.1o/"US1.,lCaciD"

EMENDA ES31373·8

= '7...'O/..VS'IT~._

EMENDA ES31372~O

tJ

.., .u:..;....,e......~/.~c:....~~__

• EMENDA SUPRESS1VA AO ART. 252 DO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR AO
PROJETO DE CONSTI TUI çÃO.

Art. 252 - .

Par~9r"afo un I co - SUPRI MA-SE.

U S T I f I C A T I V A

É absurda a eXIg;ncla f quando o reglmen ~ de livre
Iniciativa e de economia de mercado a

r-r----------- TI;),To l olVSf1r ICl;ç l o ,

= TIt.llTa/oluST1'IC4ÇÂO' ,..-- -,

Emenda substitutiva ao art.257 do Subshtutivo do Relator ao Pro
j etio de Constituição.

Art. - A ordem speial fundamen;'a-.se na, busca da Justica Social.

Emenda substitutiva ao art.262 do Substitutivo do Relator ao Prg
jeto da Constituição.

Art. - As ações e serviços pÜb~icos de 'saude inte
grant uma rede pública regionalizada. é hierar
quizada e constituem um sistema público nacT
anal. organizado de acordo com as seguintes 
.dIretrizes:

JUSTIFICATIVA

o texto proposto é mais incisivo e suprime exoressão redundante
pois o trabalho, 'obviamente, fundamenta 'toda ação humana •
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"1.~drtlO/CONISSkJfSjJaçOllIS~.iO-- -,

:1 JUSTIFICATIVA I
Porque outras organizações reoresentatJ.vas da população, ao invés

.dos eleit~s para os Legislativos, que têm muito ma~ã Legitimidade para
representa_la e

=------ TI:XTO/.I\lSTlfIC"ÇXO ,

= TIEXTD/...uSTlrICAçiD---------------,

Arte - A seguridade social compreende um conJunto i~

tegrado de ações I. voltado para assegurar os direitos do cidadão zeâa-.
tJ.VOS à saúde, prevJ.dêncla e asaa.s'cêncãa social.

Emenda substitutiva ao caout 'do art. 258 do Substitutivo do
or ao ProJeto de Constituição.

Reli-

rl.lJ(ÚMOn::lIlISsic/SU.cO.'"IUio----------,tJ PLENJlRIO

EMENDA ES31379·7 ,"mtJ CONSTITUINTE JOsl! EGREJA --------------,

Emenda substitutiva ao art. 264 do Substitutivo do Relator ao Pro
Jeto de Constituição.

Art. - Os planos de p.revãdênof.a social do Sistema de seçuxada-,
de Social, abendecâo , nos termos da lei, aos seauintes
preceitos:

I - Cobertura doa eventos da doença, invalidez e
marte incluídas os casos de acidentes de traba
lho - velhice, reclusão, ofença criminal e desa
parecimento;

II - Ajuda ã nanueencão de dependentes;
XII - Proteção à maternidade e ã paternidade, nacureaa

e adotivas, notadamente à gestante, assegurada a
inatividade funcional antes e após o parto e
proibida sua dispensa durante a- crravidez, quando
Já adma.trl.da anteriormente à gravidez;

IV - Proteção ao trabalho em situação de desemoxeeo /
involuntário, por perIodo correspondente ã -mé
dia de duração de desemprego no País.

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

A redação proposta contempla de modo "muito' àis comoleto que no
Substitutivo as div:ersas formas de assistência que a previdência deve
oferecer. A redação proposta decorre da divisão do artigo em guestão em dois n2

vos artigos e orocura el~inar palavras desnecessãrias para facili~ o
entendimento dô essencial.

~ PLENJlRIO

EMENDA ES31377·1
tJ CONS,;\,ITUINTE JOSlil EGREJA

r:-r--------- rLIENAl\IO/co~s,io/sUICO"'ISsio,----------

r.-< TO.TO/...usTlrlcAçÃO' ' ,

Emenda substitutiva ao art.265 do Substitutivo do Relator ao Pro
Jeto de Constituição.

r;'T------------- TUTO/~usTIPIC"ç40'--------------,

Art.

rl
V

parágrafo 19 -

- :m assegurada a aposentadoria
I - Com trinta e cinco anos de trabalho, para o ho-

mem de mais de cinquenta e cinco anos;
II - Com trinta anos . 1:lra a mulher de mais de cãncuen

ta anos; -
II1 - Com tempo inferior ao das modalidades acima, ce-.

lo e.xercício de trabalho noturno, de zeveaemerrtc,
penoso, insalubre ou perigoso;

- Por ve Lhi.ce , aoe sessenta e cãncc anos de idade;
- 'Por invalidez,

Os proventos dos aposentados serão .ree.jusrcadca co,!};
comitantemente e com o mesmo percentual que os em-
pregados ativos;

Parágrafo 29 - Nenhum beneficio de prestação continuado terá va
lor mensal infer~or ao salário minimo e

Parágrafo 39 - :e vedeõn a acumulação de aposentadorias;

Parágrafo 49 - Os órgãos e emPresas estatais ou de economia mist~
somente poderão contribuir para planOS de orevJJiên
eia supletiva quando produzãrn ~ursos lIquidos 0=
riundos de prestação de serva.ccs ou produção de
bens suficientes para tale

Emenda subst~tutiva ao arte271 do Substitutivo do Relator ao Pro
Jeto de Constituição.

Substituir pela seguinte redação:

Art. - TOp.os os serviços assistênciais privados que uti11:z:em
recursos públicos submeter-se-ão ã aprovação de seu
uso e à f2scalização do órgão público competente

JUS,;\,IFICATIVA

A fiscal~zac;ão do órgão públ1.co, por ser sempre atual, será mais
eficiente do que a restrita norma proposta.

JUSTIFICATIVA

Procurou-se com a emenda, além de simplificar a redação e o cálculo
dos proventos da aposentadoria, garantir ao aposentado a correr,;ão /
autQmática do que recebe, em iaualdade de condições com os ativos.

ruJ(AlIlO/CONIS1i.c/ suaGOI,IISs.lO- -,

PLllNJlRIO

r.r-------------T~llTO/...U'1'II'lC4Ç40 __,

Emenda ad~t:Lva de tun artigo, ao Capítulo :rr.r: do Titulo IX _
Da Educação e_Cultura, do substJ.tutivo do Relator ao ProJeto
de ConstJ.tiua.ção , onde couber:

r:-r-------------TUTO/...uITlrlcAÇio, -,

Art. - Os orçamentos da unaão , dos Estados e dos Munici
paos õeaeanarêo um manamo (I~ dl"zoJ.to por centõ
de seus recursos ã educacão.

Art. Z69 - ( ••• l
I - ( ... l
II - SUPRIMA-SE

JUSTI;FICATIVA

Esta vancuã ecâo , embora não ae j a tecnicamente correta, é
~p-cessária e de suma ampcz-eânca.a para o desAnvolvimento do Pa
1S e para o bem estar eoca.aj.,



IV

I
11
III

EMEI'IDA ES31382·7

'-", TU:TafJUSTlru::lol;ia --,

Emenda substitutiva ao § 19 do art. Z58 do Substitutivo do Relator ao
proJeto de Constituição.

Art. - Incumbe ao :Poder Público organJ.zar a Seguridade socaaã ,
com base nas seguintes d~retr).zes:

I - Universalidade da cobertura;
ri _ UniformJ.dade e equivalência dos benefíc10s e

serviços para os segurados urbanos e ruraJ.s;
III - Equidade na forma de part1cipação do custeio;
IV - SeletivJ.dade e distributividade na orestacão

dos beneficios e serviços;
V - Diversidade ~ serv1ços;
VI ~ IrredutJ.bJ.lidade do valor real dos benefícJ.os;
VII _ Descentralização Obrigatória da gestão admini~

trativa e f~nãnceJ.ra.

JUSTIFICATIVA
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- Contribuição dos emorecradores;
- Contribuição dos Trãbaihadores;
- Taxa sobre a exoloração de recur-

sos de prognósticos;
- Adic~onal sobre os oremius dos se

guros pr-dvedoa , - -

Parágrafo 29 - A Lea, poderá instituir outras con
t.zabuí.ções destinadas a aarantir a
manutenção ou expansão aã Seaurida-
de Social, -

Parágrafo 39 - A folha de. salários é base exef.usa-,
va da SequrJ.dade Social e sobre e la
não poderá J.nc~dir qualquer outro
t r abuco ou corrtr.í.bua çâo e

Parágrafo 49 - As contribuições. sociai~ e os recur
sos provenientes do orçamento da U=
nião comporão o Fundo Nacional de
Seguridade Social, na forma da lei ~

JUSTIFICATIVA

:e esdruxula e não faz sentido com a trcadí.cão brasileira utilizar
contribuições calculadas sobre o lucro, que aliás já é correta e suí!
cientemente taxado pelo Imposto de Renda.

A redação proposta decorre da divisão do art.
Relator em dois novos artigos.

do Substitutivo do EMENDA ES31385·1
l:.J CONSTITUINTE JOSl:: EGREJA

PI.l!:N41110/eololluic/suleO..I!'Iio----------,

PLENlIRIO

EMENDA ES31383·5
l: CONSTITUINTE JOSl:: EGREJA

[:J PLENlIRIO

___ I't.f.:Hl"lO/c~loIl:!:sic/su.C.O..ISSÃO---------__,

= TC"'N/"(J~ru·u:...io--------------,

Emenda supxessxva ao art~ 289 do substitut~vo do :Relator do prg,
jeto de conata.eud.câo ,

rer- TCltTol,/usTlrle~;:o----------------,

Emenda substitutiva ao Art.2Z3 do Substitutivo do Relator ao Pro
jeto de Constituição.

Art. - A educação, direito de todos, deve serprovida ccnjunta
mente pelo Estado e a iniciativa privada, com a cola=
boração da família e visando o pleno desenvolvamerrec
da pessoa, atendendo-se ao seguintes !?r~ncípJ.os:
I - D~rnocratização do acesso, permanência e çea-,

tao do ensanc em todos oe nlveis;
II - Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e

dJ.vulgar o pensamento, a arte e o saber;
111 - Pluralismo de idéias e de instituições de en

sino, oública e urJ.vada;
IV - Valorização dos profissJ.onais de ensino em to

dos os níveis. -

Parágrafo Ortico - O Chefe do Executivo competente poderá ser res
ponsabilizado por omissão 1 mediante ação civil
pública 1 se não diligenciar para que todas as
crianças com idade escolar 1 residente no âmbi
to territorial de sua comoetência, tenham ecea
50 ao ensino fundamental õbrigatório e gratui=
to.

JUTIFlCATIVA

A redação pro!:,osta nesta emenda pretende tornar mais clara a
orientação geral de educação no Pais, Elirimindo' dúvidas filOSÓf!a
cas dificultantes à clara ação do estado e das empresas que
ela se dedd.cam,

Art. 289 - SUPRIMA-SE

JUSTIFICATIVA

A supressãõ é proposta por tratar-se de maeêrc,e por de
mais óbvia.

EMENDA ES31386·0
Const I tu I nte rost EGREJA

= ,.L ......lltJ/tll... s'wa....el>..."i.o ~

PLENÁR 10
= TltaTO/...U'STIf't ..o;.. lJ ...... -,

EMENDA SUPRESSIVA AO § 32 DO ART. 295 DO SUBSTITUTIVO DO RELA-
TOR AO PROJETO DE CONSTITUiÇÃO.

Art. 295 - •.•.••.•..•...

-§ 1 2 - ..

§ 2 2 - ..

§ 3 2 - Supr I mI r a expr-es seo "F Ioresta Amaz~n I cal' •

EMENDA ES31384·3
li) qONSTITU~N<rE -~OSl:: EGREJA

!J

PLENlIRIO
..I.CN.l..wleOlolls,ielsuaeO...lssio---------__,J rrz.r;4~4fuJ

JUSTIFICATIVA

A ficar como proposto este artigo, corresponder la a
condenar toda a Amazônia a estagnação econômica, com suas pes
qu r aes ao desenvo Iv I mento do Pe í s ,

PLENlIRIO

I ,
Emenda substitutiya ao art~ 259 do-Substitutivo do Relator ao

Projeto de Constituiçao..

Art~ - A begur1.dade sccc.aa sera financiadA compulsóriamen
te por toda a sociedade, da forma c1i:r:eta ou indire
.ta, mediante as contribuições soc~, bem como re
~~~~~ir~e~;~~tegadareceita tr ária da Uniãõ,

EMENDA ES31387·8
I: CONSTITUINTE J~Sl:: EGREJA

tJ
r;r--------------TEXTO/...usTlrlc&ÇÃO------- --,

Parágrafo 19 - As contribuições sociais a que
refere o "eapu~" de~te artigo
os !=õeguintes:

se
são . Emenda subst.itutiva ao art. 297,' do Sub8t~tut!lvo do Relator ao

• Proieto d.. Constlt~iÔão.
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Art. - A familJ.a, constc.cuãda pelo ceseraerrco , tem p'rotreçêo do
Estado, que se estenderá à entiadade formada por qual
quer um dos paa.s ou responsável legal e seus dependen
tes, consanguíneos' ou não.

Parágrafo 10 - O casamento será C,l.V1.1 e gratu1.to o seu processo
de habn.La.tiaçâo e celebração, o casamento rel.J.g1.o
so terá e fe a.tic cJ.v1.1, nosr tprmos da Le a ,

Parágrafo 20 - O casamento pode ser dz.s aoLva.do nos casos expres
sos em Lea , desde que he j a pr-âva.a separação ]udl.
cial por ma.i s de trps anos, ou comprovada separa
ção de fato por maa s de ca.ncc anos.

" USTIFICATIVA

A "unxão estavel" nunca tos: xeconhecr.da pe Laa Lezs bcasare i ee.e o
f1.c1.almante, sendo contir-axa.a às nossas trad1.çõe~.

Quandto aos prazos de pxeva.a separação Judl.cJ.al (três anos) ou
comprovada aepar-acão de fato (c a.ncc anos), adotados por esta emenda r
eles dão aos caaaaa maior opozt uru.dade de .rBflexão e de meda.zr conse
quenczas , o que mua cas vezes pode levar à .reccncaLrecêo e z-ecompoaa-:
çao do casamento.

'Ll)lMllO/çow!"ic/sUICO'.llnio --,

=--------------Tt~rD/JtIS1'II'ICAÇio . _,

to de ~~~~~i~~l~ã~~ssa":a"O Art. 250, do Substitutivo do Relator ao ProJ~

Art. 260 - SUPRIMA-SE

JUSTIFICATIVA

A matéria deste artiao está inserida no § 49 da emenda substitut~
va proposta ao Art. 259 ••

~1.t:JI..'II101t:l)J.lJ"Ãe/SUICO"lJ"oi:o-------_-___,

PLENÂRIO

~ TIt~to/JunlrlC.lçi!l---_-_-__.-----_,

11 - Implementação de politicas econornicas
e SOC,1.al.S que visem ã ell.minação ou
redução do rl.SCO de doenças e de -ou-'
tros agravos à saúde;

lII - Acesso um.ver-seL, iguall.tario e gra
tu!to às ações e serviços de promoção,
proteção e recuperação da saúde, de
acordo com as nece.aaa.dedes de cada um

JUSTIFICATIVA

A presente redação procura dl1llinuir a intervenção do estado da
área, sem contudo e Lamt.nâj.a , o que ser-ae absurdo. Por outro lado /
cria os rumos desta ação estatal.

PLENIiRIO

rcr- Tl:ltTO/JUSTI~ICAJ;io---------·-----,

Emenda Modl.f~catl.va ao art. 302, do SubstJ.tutJ.vo do Relator ao
"s.ro je'to de conata.ru.tcâo ,

Art. 302 - são reconhecidas aos l.nd~'2s os d~re~tos ã posse das
terra demarcadas pela um.ao como suas reseevas , a
manutenção de sua oxçena.aecâo soc~a!, seus usos
costumes linguas, crenças e tradJ.çoes.

parágrafo 12 - suprim~r as palavras " P do M~nistérl.o Público"
parágrafo 22 - supr~ma-se

JUSTIFICATIV/\

PretendA-se redação ma a s clara e obJPtiva, êscoi~ando-se obje
tivos de dl.fl.cil entiendamentio e a demac r.ada J.ntp.rf~renc~a na _'va.da
dos a.nãa.os . Porque a J.nterferência do MJ.n.1.stérJ.o PublJ.co, se j a se
prevê a par-ti.m.paçâo do órgão federal comP:tent:'? _ . _
O assunto do S 312 devez á ser tratado em lpJ. ordJ.narJ.a e nao na
ConstJ.tu~ção.

'LIM"l'I10/COUI',ic/suleoOlI".io---------,

PLENÂRIO

= TItXTO/JUsTlrle"çlo,--------------_,

Emenda Supress~\G.ao Art. 29B, do subsea.eaeavo da Relator ao
Proj".to de conaei.eua.çâc ,

Art. 29B - auprama-ue

Parágrafo Único - O texto deste parágrafo passa a ser o caput
deste ar'lago.

JUSTIFICATIVA

Pretende-se garant:Lr o ôbva.o dJ.:r:e~to de detiezmi.narr ntime ro de
f~J.hos, ev.i.eendo-eae a absurda ~ntarferêncJ.a de tercp.1.roq (poder pu
b La.co e ent~dades privadas) em assunto de carátf"r a.ntiarno , portanto
impossível.

Emenda Supz-e s s a.va ao Art. 303, do Subatia.tnrta.vo do ReLatioz
'ProJeto de conatneuz.cêo ,

Art. 303 - supxama-iee
Parágrafo 12 - Supr-ama-eae
Par§.grafo 212 - auprama-ise
Parágrafo 32 - Suprima-se

JUSTIFICATIVA

A meeêm,e f'stá eonmôe na emenda do autor do Art. 302.

ao

f=l PLEN!Rro

'Lu.lltlO/cOWI',ic/sUICOUI'lão, ---,

'LlItÂIUO/cowl"ic/ltUICDU.".iO---------_,

PLENARIO
= TCltTO/JuSTlnc..çio, _,

= rUTO/~u$TI~ICAÇÃO'--------------,

Emenda sUbstitutiva ao art. 261 do Substitu.tivo do Relator ao pr~
j eüc de constituição.

Emenda supresexv« ao Art. 304, do SubstJ.tutJ.VO do Relator ao
't»ro)eto de ccnse.aua.câo , .

Art. 304 - supxame-eee

Art. - O Estado garante o direito à saúde mediante:
I - A liberdade do exer-cfcão profissional

e de oferta dos serviços privades pcz
empresas especializa9-as;

JUSTIFICATIVA

Não há como .reconhece.r aos J.ndJ.os, que não têm zeaponaab.í.Lxdade
social definida" pleJ.tear, em Juízo, dJ.reitos socaaã s próprios.
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na

rr=....."TIDOi

PTfl ,

TJ';XTOIJU$TIFIC ...C;ÃO------- ,

SUSCOI,lI";:O------------,

tulo IV do Titulo IX - Da caêncí.e e Tecno.
e Laticz- ao ProJeto de const t tua.cêo , onde

JUSTIFICATIVA

or si só, JustJ.fica a sua J.nclusão
a qualquer expLi.cacâo ,

Estados, o Ol.str.1.to Federal e os Mun~cípi

âo , na forma da Lea , anceneavca pspecífl.=
uacões de E'nSl.no e peaqm.sa , a undvexsada

naca.onaa.a e pessoas físJ.cas que realJ.zaID
e atiz.nadaa à ampj.a.acão do conhecamerrco Cl.
capacadade cientifl.ca e à auccncmae , de
S ohJ etl.vos e pr-aor-Ldeôes neoaona i.e ,

USTIFICATIVA

É un I versa I mente reconhec I da a conven I ~nc I a desta au
tonom I a. Apenas, no Bras I I, tendo em v I sta fotares moment~neos, esta
I ndependênc I a ndo poder I a ser fe I ta agora.

EMENDA ES31398-3
AUTOIl

P CONSTITUINTE JOst EGREJA

rL(IIAIlIQ/eOUls,iol

sistência Social, do Capitulo t: PLENl\RIDtor ao ProJeto d~ COnstitu~_/

f:J
sobre as entidades" sem fJ.ns
squisa ou ao ensino, habilit~
amento de pessoas portadoras
u mental.

Emenda ada.tia.va ao Capí
Loqaa ao substJ.tutivo do R

VA couber.

J.dades xeãe-caões , obvr.amenbe I

Art. - A rrrn.âo , os
os propJ.cJ.ar
cos a J.nstJ..t

) pr;;~IDO- de, empresas
a'ta.va.dadea d
ent.Lãr.co , à

J t?0~';~
acordo com o

tulo IX do substitutivo do R~
O texto de s'ca emenda p

couber. cenaeaeuí.câc , õesneceaséri.

'LUÁlllo/c:oIolISsic/suaeolollu.io- -,

JUSTIFICATI

J[: Emenda aditiva à seção III - da As
~ do Titulo IX do Substitutivo do Rela

cão , onde couber:

I"U:JlI;"lo/COI.lISo:.lo/sUIICOl,lls,ti,O--

PLEN1iRID

/'"

. J!:: .Emenda ada, tl.va ao Capftulo ..J::':L do Tl.
lator ao pr-ojeto de ConstLtuJ.çáo, onde

o Estado deve cooperar com as ent

Art. - Nenhum tributo incidirá
lucrativosdedicadas à pe
ção, reabilitação e trat
de deficiência fisl.sca o

EMENDA ES31395-9
t: CONSTITUINTE JOst EGREJA

tJ PLENlIRIO

,...- ...... TU.TO/JUSTlfICI;!;Ã

F

= Tf:XfO/JU'TIFIC...çlo

EMENDA ES31394-1
l: CONSTITUINTE aost EGREJA

Art. - As empresas ccmexedea.s e Lnduatizu.aas deverão assegurar
a capec i eaçâo profissional de seus tir-a Lhadozea , anc.Lu
5~ve a apxenda aaqem dos menores, esrt.amuLadoa pelo po
der púb.Laco , com a cooper-acâc de easocaecões empresar1:,
a1S e trabalhistas e dos s1nd1catos.

PLENARIO

r;""'--------------TCUOIJUSTIFIl:I;Ç.O'------- --,

JUSTIFICATIVA

1:: z-eoonhec r.do em todo o mundo a ampor-trâncãa da capao),tação pro
fissional do trabalhador no deaerrvoLvamentic do País.

Emenda aditiva ao Capítu~oli do Título IX do Substitutivo do Rela
tor do ProJeto de Constituição.

Acrescente-se onde couber o artigo seçua.nte eEMENDA ES31396-7 '
t: CONSTITUINTE .ross EGREJA

PLENl\RIO
= TC"'TOIJuSTlrIC...çÃO ,

Art. - A programação do Fundo Nacional de Secruz'Ldade Soci
aI s~rã_feita de f,?rma anteçxeda com .; partl.C~pa;.D
dos orgaos responsavel.s pelas áreas de saúde, de
p~ev~dencl.a soc~al e de assl.stencl.a social, que te
rao assegurada sua a utionoma.a na gestão dos recur =
so~.

J Parágrafo 49

S9 - Nenhuma 'O'tee:tação de. benefício ou de Ber
va.cc compreendido na seguridade social
poderá ser criada, majorada ou estend:i
da sem a. correspondente frente de custe
10 total, - -

parágrafo

Parágrafo 19 - Integrarão o orçamento do Fundo as
Contribuições sociais. O Fundo Ga
rant1a do Seguro-Desemprego e o de
Garant~a do Patrimôn20 Xndividual;

Parágrafo 29 - O Fundo Nacional de SeQux1dade So
c2al destl.nará ã saÚde; no mínl.mo,o
eqUivalente a tr1nta por cento de
suas receitas, excluídas as do Fun
de Garant2a do Seguro-Deserncreao e
do Fundo de Garantia do Patrimán20
Ind2vl.dual;

Parágrafo 39 _ O Seguro-Desemprego será financiado por
contribuições da empresa, do empregado e
da União, que constituirão o Fundo de
Garantia do Seguro-Desemprego, sob adm!
nistração tripartida;

_ Os trabalhadores poderão utiJ,izar o pa-
trimônio indJ.vidual acumulado, em caso
de aposentadoria, reforma, morte, inva
lidez, aquisiç~o de m~radia e ..estabele
cimento de neeõcãc groprio,

Art. 305 - supxama-ae

Emenda ãupxesraa.va ao Art. 3U~, do Subst1.tut1.VO do Relator ao
ProJeto de Const.1.tuiçâo.

JUSTIFICATIVA

PreJudicada, pela supre-ssão da emenda antprior.

~---:-:::7.:'......",••."..".".•..u,.-----, ~ ;;-;;:;-]tJ PLENÁR I O J t04J 09f87 J

_--------------TCr:rO/JUUIfM:acie,--------------..,

~r>?..,SdGS.(R.A-Nl;"TJf.l:i~çl

EMENDA ADITIVA AO TITULO X,ÇO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO

DE CONSTI TU I çÃO, ONDE COUBER:

EMENDÃ ES31397-5 J r;r';~;'---'t: ConstitUinte JOSÉ EGREJA _ c...- ~

Art. _ No prazo de at; dez anos, o Congresso Nac I o~a 1
legIslar'; determinando as condlç~es para a completa a~tonomla pollt..!.

I co-adm I n,lst r-a"t1 ve do Banco Centra I do Brasil em r-e 1açao ao Poder- Ex~

cub t vo ,

Parágrafo. 69 - A lei instituirá o processo pelo qual
a população poderá representar contra o
Poder Público, nos casos de 1nsuficien
te ou inadequado atendimento pelos ór
gãos de Seguridade Social;
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Parágrafo 79 - A lei regulará a responsabilidade soli
dária dos diriaentes e adm~nistratores

pelo deacumpmmentio das obrigações le
gais das empresas em relação à Segur~d~

de social.

A redação desta emenda ad í.Ef.va cria a autonomia \00 aestão
recursos do Fundo Nacional de Seguridade e fJ.xa critérios Para
sua gestão

dos
a

Emenda. aditJ.va ao Capítulo II do Titulo H. do Substitutivo
or ao ProJeto de ccnstn.t.ud çâo , seção I '- da Saúde.

Acrescente-se '0 art~go segUinte) frV'..d< Í!!:r1A.~

= TC.JóTOI'./f11iTlrn;l.çio _

:e vedado todo tJ.po de 'co
mercialização de órgãos e
tecidos humanos.

EMENDA ES31400-9
[J CONpTITUINTE Jost EGREJA

"L~IlI"'O/cll""j"õt:!/.I:'J~r;.(I.""uiQ----_--__-,

t"C;;';O~

[lZi;~'~~

Art. - A lei disporá sobre as condições e requis:a..
tos que fac:a..litem a remoção de órgãos e te
~~aQR~bumanos para fJ.ns de transplante e de
pesquaséá ,

Parágrafo ünaco -

JUSTIFICATIVA

Emenda aditiva ao Capítulo II do Título IX do subst.a.t.ucavo do Relator
ao ProJeto de Constituição, Seção I _ da Saúde

. A presente emenda aditiVa refere-se ao importante assunto da reu
nião e da comercialização inJustificável de t.ecadcs e órgãos humanos, não
contemplados no Substitutivo.

Acrescente-se o az-t Lco seguinte:

JUSTIF!CAT!VA

o artigo proposto trata da importante âzea saúde ocupacional, não
contemplada no substit utivo.

I'LI.U'~lO/cOllIUM/su.CO..lllIio_-- _

dação:
Dê-se ao art. 46 do Projeto de Cnns t l tu t çãn a seguinte r,!.

"Art.~- A f f sc e l t zação f f na nc e t r-a e orçamentãna dos M!!.
nt cLp i os serã e xe r c r da mediante controle externo da Cãm!.

ra Mun1clpal e controle interno do Execut1vo Municipal,.

instituldos por lei,

§ 19 - o Controle externo da Câmara Nunr c-l pe I serã exerci

do com o auxllio do Conselho ou Tr-t buna l de Contas dos M!!.
niclpios, õrgão estadual que terã essa incumbência con jur.isdi
ção sobre todos os Huniclpios do Estado.

§2Q - Somente por decisão de d01S terços dos membros da I

Câmara Munlcipal de i xarâ de prevalecer o parecer previ o •

eRlitido pelo Conselho ou Tr tbuna l de Contas dos Munic1plos, so

bre as contas que o Prefeito deve prestar anualmente.
§3Q - No Estado onde não exr s t r r Conselho ou Tribunal de

Contas dos Hunicipios, enquanto referido õrgão não for

criado pela Assembléia Leglslativa do Estado, a lncumbência serã
atnbUlda ao Tribunal de Contas do Estado.

§49 - Somente poderão Instituir Tr-rbuna l de Contas es Mu
ntcIp i os com população superior a c me o onlhões de hab i 

tantes e renda tributãrla ac i aa de cinquenta milhões de cruzados.

t:.J PLENJlRID

r,r------------- TtXTo/~u'TFlaAÇio, ----,

T<nol"""~"'O---1

do Relator I

Art. - A saúde ccupacaona'l. é parte J.ntegrante do
aa s cema nacaoneã de saúde, sendo assegurada
aos trabalhadores meda.anbe e
I Medidas que va sem à el:uninação de r~~

cos de aoaaence a doenças do trabalhe;
rI - ;rnforrnação a respe~to de ativl.daàes qu

comportem riscos à saúde e dos método
de controlá-los;

II1 - D~rei to de recusa ao trabalho em amba
ente sem controle adequado de rJ.5COS;j

"IV - Participação na gestão dqs serviços i
xernos e externos nos 10ca15 de traba
lho, relacionados à segurança e rned~c
na do trabalho..

Emenda ad i.t.Lva ao Capítulo TI do Titulo IX do Substitutivo
ao Projeto de conat.í.t.ua.cão , secão I - da Saúde

Acrescente-se o artl.go seguinte! a-'lA.d-t. ~M

tJ PLENliRIO

EMENDA ES31401-7
t: CONSTITUINTE JOst EGREJr.

Art~ - As pol:tt:a..cas relativas ã formação e utiliza
ção de recursos humanos, a c.nsumos , a eqg:a..p~

mentes, a pesquisas e ao desenvolv:a..mento cie,!!
tifJ.co e tecnológico na área de saúde e de
saneamento básico, terão por obj eto a preven
ção contra as doenças e a cura dos c:a..dadão5.

Parãg'rafo 19 - A lei disporá sobre a pesqu1-
sa, o ensano e a epkaceçâo de
métodos alternativos de assis
tência ã saúde; -

Parãgraro 29 - Serão estimuladas o acesso à
educação, ã informação e aos
métodos cientificas de regula
ção de fecundidade, que nãõ
atentem contra a saúde, res- 
peito de opção individual.

o controle das Contas Nunt c r pa f s e a t I v t dad e que
se reveste de fundamental importãncia para a lisura da adnn n t s ...
tração. ~

Dado o caráter relevante de tal- procedimento I

nada mais adequado que a sua inclusão no texto c onstituiciona1,
para garantir e assegurar a ef'e t t va apuração das contas munici.
pais.

JUSTIFlCAT!VÁ

Sala das Sessões,
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r.T-------------T[lTO/~"STlfICAÇ;;ll' _

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao Artlgo 197: - Os parãgrafos 19 e 29

Deve evita·r também que um governante, com mandato I

prestes a termlnar, rmponha emprestimos ccnput s ôr ro s para serem
pagos por seus sucessores ..

Deve ser devolvido, em nome da .ius t rça , com juros
e correção.

Sala das Sessões,

r='4I1TIIlO--
pMDR

~ll.uA-_

't o 9 / 87
PLEN1IRIo

EMENDA ES31404-1
tJ Constltuinte FRANCISCO AMARAL

r.r-------- P1.tN"'''IO/coWISIÃD/lllilCOllIUio -----.,

§19 - A t ns t r tu r çân e arrecadação de tributos e preços,
cujos fa tos geradores s eaam 1 ne s-entes a serviços I

piib l f cns conc edt dos , compete ao poder que detêm o con _

trole ac i onãr r o da empresa piib l i ca ou s oc t edads de eCQ

nomi a mista ccnces s rcnêr-í a ,

EMENDA ES3140G-S
li] E pn"'CISCO AMAml CON5TI'l'UINT n.nJ.~

~OAfA-_

'04/09/87

§29 - No caso da concessionãna ser uma empresa privada
a cnnpe tjinc r a r e fer-ida no parãgrafo anter ror serã

do poder concedente.

=-------------TtXTo/~USfI'le"çio, _

Acrescente-se o art. 264 ao ProJeto de Constituição

a seguinte redação:

Sala das Sessões.

Quando a concessionãna for uma empresa privada, a compe
tência ell questão sã poderá ser do poder concedente, que inclus.l
ve poderã utilizar o arrecadado para remunerar parte dos serviços
prestados pela conces s i onâr i a ,

Esta def t nt ção de competência não restnnge a autonomia I

munlclpal para organizar os serviços públicos Icca i s , p01S esta
é plenamente exercida até o ponto em que o municlpio, atraves da
lei, estabelece a concessão de um d.eterminado serviço püblico.

ObJetlva a presente Emenda modt f r car- slstemâtica adota
da até agora, re l at i va ã competênc13 para a arrecadação de tri
butos e preços cujos fatos geradores sejam lnerentes a servi _

ços plib l t cos concedidos, s t s t.emât i ea esta que consiste em atr.l
bb1r tão somente ao- poder concedente a competênc i a para arrec!
dar os t r rbu t os e preços em questão.

De fato, para exercer esta competênc r a como 11 parte le
gitima", o poder que arrecada deve ser o mesmo que responde pe
los investimentos exigidos para manter serviço adequado. N;
caso da concesSlonãna ser empresa publica ou sociedade de eco
nom a mista. o poder que responde pelos mencionados investime;
tos ê o poder que detêm o controle ac t onãr i c da empresa ou da
soc t edade de ec ononn a m s ta , e que nem sempre ê o poder conceden
te.

JUS T I P I C A ç ~ O

nA lei disoorá sobre o emprego de terapias alterna

tivas ou não convencaonaã na assistªncia à saúde e

estimulará sua peequí.s a e divulgação.

Nos últimos anos, a ciência formal tem progressiva

mente adentrado em áreas do conhecimento que antes lhe eram estra

nhas, constatando, pesquisando e realizando exoerimentos em relação

a fenômenos físicos ainda não pezfea t.amentie equaca.onados pelo co

nhecimento científico convencional. ACJ falar em métodos alternati-'

vos de assistência à saúde, não pode a Carta ignorar esse vasto '

campo terapêutico que se descortina ao homem de hOJe, e do qual um

grande número de brasileiros têm se beneficiado e continua a se be- I
neficiar.' Devem, portanto, essas atividades, tanto quanto as rela

tivas ãs práticas de medicina convencional, ser tuteladas pela Car

ta e disciplinadas pela lei, Já que somente assim asseguraremos sua

realização com a seriedade, ~autela, idoneidade e segurança devidos

ao cl.dadão devendo a lei, inclusive, dispor sobre quais práticas '

devem ser obrigatoriamente gratuitas e oermanentemente fiscaliza-'

das por órgão próprio. As leis existem para disciplinar fatos e
atos e, na medida em que ~õmitirern no legItimo reconhecimento e ade

quado disciplinamente destes, colaboram para aumentar o vasto campo
- da clandestinidade de práticas de todo Jaez, do charlatanismo e da

superstição popular, alimentam o obscurantismo e imped~ndo, de ou

tra parte,oJ.mprescJ.ndível e devido avanço da ciência em áreas na

qual está apenas dando seus primeiros passos ..

A ç ~ OJUSTIFI

= +EXTOOUITI'ICAÇÃO _

f: PLENÃRIO

'Lld'uO/e;Ml,'io/lu.eOJllu,io' --,

rr=!I'AIlTlllC--
• PMoB

'I.UlA/lIO/eOlolluÃo/'uleOlIlUlio _

= fEXTo/~USfI~le.çio------- _

Inclua-se um parâgrafo ao art. 200, que serã o segundo

~oo
" Art. t&2'...•

§ 19 ...
§29 - o emprestimo compulsõrio deverã ser devolvi

v t do ao contribuinte com juros e correção monetãria ate o
f ma l do exercf c ro financeiro que se seguir ã sua instituição
vedad. a sua lnstituição no Ii l timo ano de mandato d~ governante.

Inclua-se a allnea "eM, ao t nc i s o 11, do art. 203, com a

seguinte redação:
20' __

11 Art . .;;&50 - [ vedado a um ão , aos Estados, ao ü i s tr r to '
Federal e aos Nunr cf pto s e

I 
II

JUSTIFICAÇ~O

Dois anos e prazo mal s que sufi Cl ente para que

orqam zem as finanças píibl icas e cumpra o Executivo o dever

pagar os e~prestilllos COMPULSORIAMENTE tomados.

se
lIe o

e) - remédios e materia prima importada por indus

tria farmacêutica na c i ona l , desde que não haja s mrl l ar no país:

JUSTIFI:CATIVA

o empréstimo compulsõrio deve ser uma exceção e nu!!.
ca tornar-se regra para a obtenção de recursos.

Visa a presente emenda uma especial proteção ã
saúde do povq brasileiro ."
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Plenário

CONSTITUINTE FRANCISCO PMARAL

Procura tambem dar ã mdus tr i a farmacêutlca oaC10
nal um especial t ncen t t vo para seu melhor e na i s râpldo desen 

vol vimento.

IEMENDA ES31410-6
(J
~ 'LItN"1I10/cOllllllio/SUICOII.lUÂo----------, ~O.U--

'oJ09/87

sa1a das Sessões t = TtXTOOUSTI',C~;.O------_-------

JUSTIFICAÇ~O

No caso das emPresas estatais sô o orçamento de

Inves t men te s estã sujeito ã âprovação do Congresso Nacional. '

Por conseguinte, nos dama t s casos, não se justifica a pr o t br ção

da rea 11zação de determi nadas despesas.

11 - Autorlzação para abertura de crêd,to suplementar;
III - Alteração da leglslação tributãria indispensâvei p!.

para obtenção das r ece r ta s públicas;

IV - realização de despesas ou assunção de obrigação sem
autorização 1egis1at1va, exc1uldas as despesas não

vinculadas a investimentos e as operações de crédi
to a elas inerentes, das empresas estatais".

.s4°~''';;;rf.,.toJ)p.J".t.> vs:
Acrescente-se ã Stlb••çã. IH ( ee PROJETO OE LEI 8ReAIIEII

TMIA). d. Seção'tJ+~o seguinte)
~ ,,-bvt...

11 Art _ A I e t orçamentãria anual não conterã dlSpositivD

estranho ã pr-evr sãc da receita e a fixação da de!.

pesa. Não se mc luem na pr-oib t ção :

I - Au tor r ze ção de operações de credito por an tec t pação
da receita, para f r qu í daçãc no próprio exerclcio;

A filosofia dominante na elaboração dos dispositivos

consti mci.onat.a- no tocante ã escolha dos juízes classistas

foi do reconhecimento da representação da classe, por meio
das diretorias dos Sí.ndacatos , Federação e Confederações.

Não há porque apenas nas Juntas de Conci11ação e Julg,!

mento se defira a escolha do representante classista para 05
associados. A prática tem demonstrado que as assembléias si!!,

dieais acabam sendo r ea Ia zadas com a presença inexpressiva de

associados.
Melhor e mais autêntico que se defira, até por um pri!!,

cípio de igualdade, que carb a às diretorias dos s índrcatcs di

ta escolha ou e Lea çâc,

E evi tar-se-â com 1550 que um Sindicato de grande con

tlngente associativo acabe por dominar, pelo voto m~jor1tárlO
dos traba.lhadores dessa categoria, todos os cargos de vogais
np todas as Juntas na jurisdição.

{~

Dê-se ao parágrafo ú~o do Art. 160 do Projeto de Con!

tituição o seguinte:

"Parágrafo ~Õ . Nas Juntas de Conciliação e Julgame,!!
to os representantes cLas s t s t as serão eleitos pe

las diretorias dos sindicatos de empregados e em 

pregadores, com sede nos juízos sobre os quais as

Juntas exercerão sua competência territorial~

J U S T I' F I C A ç A O

pr'P~ÕB

(T04J";~

CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL

1
EMENDA ES31408-4

ê PLEN1iRIO
r.T-------- 'LII:N.."Kl/GOtlIS.k1/su.eOllluio-----------,

Sala das Sessões,

DEPUTADO FRANCISCO PMARAL

EMENDA ES31409-2
fJ

~.""TlbO--

~IDB

~aUA-_

'ou09/87

do Projeto

JCONSTITUINTE FRANCISCO PMARAL

PLENlIRIO

=----- T(xTO/JUSTI~IOAÇio-__;_------------

\~...b·Acrescente-se 'O seguinte ao artigo -69 ,

de Constituição!~ lA:J~4,c./,<

r.r-------- .L(UIlIO/c:olllISS;.O/IUIc:DliIlni.o.---------~

EMENDA ES31411-4
tJPlenário da ANC

ANISTIA FISCAL

Inclua-se no ato das disposições transitórias) -r.:'fLJ..o,Y"
~~.

r.r-------- 'LlN."lO/cowISS;.O/SlJICCUIIPÃo-------_---,

,.,,- • nxTO/JlJGTI~IC~;.O _

"Ar t , FIcam anãs t a adas as dIv i das fiscais e as con

t r-abuí çêes para-fiscais até o valor de Cz$ 10.000,00 (dez mil

cruzados), lançadas ou não como dívidas ativas até o exercício

de 1986:'

"/tiPt..L - A j us tn ça será integralmente gra'tu l t a , ill 
pondo-se, a Ean aL, ao venca do 05 ônus da su 

cumbjin ca a s"

Parágrafo tim co - Não se incluem no valor original I

quaisquer acessórios, tais como: correção. monetária, juros
multa. 11 Somente a gratuidade dará acesso, indistintamente, a t~

dos, à justiça e fará de nosso País, realmente, uma democracia.

Há Estados ea que a taxa Judiciária é tão alta que até
os economicamente fortes não tem conda çôes de apelar para 8.

Justiça.

JUS T FICATIVA

JUS T F C A ç 1\ O

~ tradição em nosso direito cons t at.uca onaâ , ao se

promulgar uma nova Cons t i tut çâo , conceder anistias, e, at~al 

mente mais se faz ne ces sãra o tal favor, pois, é tr1st~~nsta

tal' que, em alguns Estados somente eram Eas caL'izados políticos

da oposição.
A anistia ê a maas ampla possível pois contempla im

postos e contribuições fiscais da União, dos Estados ou Y~nic!.

p10S.

o Estado não terá qualquer prejuízo, pois, receberá as

custas e taxas devidas, do vencido t após o trânsito em julga

do.

A emenda é justa. merece acolhimento e aprovação.

Sala das Sessões,
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r.r-------------TtlI:TO/~IJIT1F'cAC.io-- __,

r.;r--- PLt:HJ,~IO/c;1II1Ssio/.IJ.COIlI1lI.iO ...,

Acrescente-se ao artigo 135 do Projeto de Cons ta tua çâo

o seguinte:

C A ç Ã OFJUS T

equaHbr í o ecológico e da qualidade do meio

ambiente com a necessidade do des envoívâment o
do País."

A partir do têrnnno da segunda guer-r a , COm ênfase nos a

nos sessenta e seguintes, cresceram as pressões dos movimentos

para preservação do meio ambí en t e cnos'to em risco por uma indus
t r í e ta zeçãc excessiva e predatória.

No Brasil, ap art í r dos anos oitenta, ess as pressões

passaram a atuar com grande va gor , obtendo uma série de leis
restritivas da instalação de novas indústrias e do funcionamen
to de determinados setores. como a quimica, a petroquíml.ca, ;:
re Fanaçâo do petróleo e todas as Lndiis t ra as emissoras de resí

duos líquidos e sólidos na atmosfera, nos mares e n os r i os .

Esses movimentos de preservação do meao ambi en te e de

melhoria da qualidade de vida atendem a um anseio comum de hu

manidade e são altamente res pe i t âve rs , sendo uma realidade in

ques t i onâve I em nossos dias.

Num País em desenvolv1mento como o nosso, em que anual
mente entram no mercado de trabalho maas de doas milhões de
pessoas, é indispensável conciliar a preservação ambiental com
o desenvolvimento, como já proclamou a ONU, na Conferência de

Estocolmo de 1972.

FICAÇÃO~ U S T

rOYSTTTIITNTR FRANCISCO AMARAl

"X - Os membros dos 'l'r-í.bunaas 1 exceto os dos gLea t;o

Tais 1 s e rvi r âo por doze anos. a contar da. posse

salvo aposentadoria compulsória aos setenta anos.

vedada a recondução."

pIEN;!pIO

o dispositivo vas a trazer maior dinamismo ao poder J!!,

diciârio, renovando os seus quadros, impedindo dessar te a

formação de grupos. o que é r ne gave jmente indesejável.

EMENDA ES31412·2

t:

tulo

Plenârl0

Este o claro objetivo da presente proposição.

CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL

Dê-se ao item IV do artigo 135 do Projeto de Constitui
ção a segurnte redação:

Plenario
rrr-------------1Ull)/JU~111'lC...Çjr,l) _

I

EMENDA ES31415·7
ê1CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL

Sala das Sessões.

rrr-------------TE;(TO/JUSTIFICloqÃO-- _

-c-
Acrescente-se ao Capítulo -.;pr (Da Nacionalidade), do rr-

Ef , do Projeto de Constituição. o segu1ntef~dL~(

r.r--------~LI,......,O/cO ...lllfÃO/.UICOIlI.lio ~

EMENDA ES31413-1
I.!J

"Arto_ - A União poderá celebrar tratados de dupla na

cionalidade com aqueles países que tenham tid-;;

especial vinculação com o Brasil. Nesses pai 
ses. embora não reconheçam aos seus cidadãos o

direi to recíproco, poderão naturali zar-s e os

brasileiros sem a perda de sua nacionalidade I

de or1gem."

"IV - os vencimentos dos Juízes serão fixados com dife

rença não excedente de cinco por cento de uma en 

t rjinca a para outra, atribuindo-se aos de entr ânca a

mais elevada não menos de noventa e cinco por cento

dos vencimentos dos integrantes do respectivo Trib!!,

na.L, assegurado a estes remuneração não inferior ao
que percebem os Secretár10s de Estado, nem superl.or

ã dos Min1stros do Supremo Tribunal Pe de r-aL;"
j

JUSTIF C A ç Ã O
JUSTIF C A ç Ã O

"' .'-I....1I10lCOMl"MJflIlSCO.1Uio---------.,

e-r- Tll:XTO/~UITI~lt"Ç;.O--------------

Sala das Sessões

Busca a nova redação melhorar os vencimentos dos magis
trados que, nas longínquas comarcas do interior, têm elevados.

gastos com pub Li caçêes , face à inexistência de estruturas de

assessoramento jurídico-legal. o que não ocorre com os inte
grantes dos Tribunais. Por outro lado, a representatividade do
magistrado no interior chega a ser superior a de seuS colegas'
nas capitais.

o~-SE AO § 19 00 ART. 60 DO SUBSTITUTIVO DO RELATOR A SEGUINTE RE

OAçllo

r.r 1UTO/~lJSTI1"C"çio-------------__,

r.;r_-,-, ,,1.'f," ...1lll)/e1)IlI"10/'1lKf>ltl"io ~

IEMENDA ES31416-5
t? CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

Sala das Sessões

CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL

PLENtoRIO

~MENDA E$3-i414-9'
]

A celebração de tratados de dupla nacionalidade tem 51

do adotada pela maioria dos pa.íses modernoso Além de as na 
ções , com isso. estreJ.tarem seus laços de amizade. para o es 

trangeiro, O fato ê auspicioso, porquanto s í gna jd ca sua compl!

ta integração na comunidade nacional.
De outro lado, a aquisição, por vontade própria, de ou

tra nacionalidaqe. traz, como conseqUência, a oerda da naciona
lidade brasileira. Da mesma forma , a aceitação-, sem a devida -;

auto't'ização, de comissão, enl"prego ou outro favor de governo e~

t r ange Lro , cons t í tua motivo su fa cí.en te para a perda da nacion.!

lidade.

Dê-se ao art. 225-do Proje-t:o de Constitui~io a seguinte

redação.
"Art. 225 - O planejamento e a regulação da atividade I

econômica deverio harmonizar a preservação do

AflT. 60._ •••••••••.••••••••.••••••••••

§ 19 _ Os presos tê~ duei to ao respeito ~e sua dignidade e de

sua integridade fisiea ~ mo~ãl; às pre.s~dJ.ãrias serlio
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asseguradas condições para que possam permanecer com seus

filhos durante o período de amame~tação.

JUSTIFICAÇAo

Sabemos que a criança recém-nasc i da carece do aleitamento
materno, e nossa proposta visa a garantir este dlreito àquelas mães

que estejam temporariamente privadas de sua liberdade.

EMENDA ES31417·3
CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

m-------------UXTO/JulTlFleAÇ"O-- --,

SUPRIMA-SE NO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR, O CAPÍTULO V, 00 TÍTULO IX _

"OA COMUNICAÇAo", PELAS OISPOSIÇOES ABAIXO, RENUMERANOO-SE OS DEMAIS
ARTIGOS.

ART. - A comunicação é um bem social e um d.í r e; to fundamental da pes
soa humana e a garantlB de sua viabilização é uma r espunsabLj.f

dade do Estado.

ART. - Todo cidadão tem direito, sem restriçiles de qualquer natureza,

inclusi ve do Estado, à liberdade de opinião e expressão e es
te direi to rnc tuí a liberdade de procurar, receber e transmi
tir informações e idéias por quaisquer meios.

ART. - A imprensa, o rádio, a t e Levl s ãu , os serv i çcs de t renenn asão
de imagens, sons e dados por qualquer meio, serão regulados por

lei, atendendo às suas funções sociais e tendo por objetivo

consecução de políticas democráticas de comunicação no país.

ART. - Os serviços de telecomunicações e de comunicação postal, são mo
nop6lio estatal, tendo como princípio o atendimento igUalitá:
rio a todos.

ART. -. Os veiculas de comunicação, inclusive os meios impressos, se
rão explorados por fundações ou sociedades sem fins lucrativos.

ART. - A administração e orientação intelectual ou comercial das pes

soas jurídicas citadas ,!O Art. anterior, são privativas de br~

sileiros natos.

ART. - Fica instituído o Conselho Nacional de Comunicação, com com-
petência para supervisionar e fiscalizar políticas nacionais f

de comunicações, abrangendo as ãreas de imprensa, rádio, tele-
v í são e serviços de transmissão de imagens, sons de dados por qual quer

meio.
ART. - Compete ao Conselho Nacional de Comunicação a outorga, renova

ção das autorizações e concessões para uso de frequência e c,!

nais de rádio e televisão e serviços de transmissão de imagens,
sons e dados por qualquer meio. I

ART. - A lei regulamentará as atribuições, a composição e o funclona- i
mento do Conselho Nacional de üumun í cação , bem como os cri té
rios da função social e ética do rádio e da televis§o.

ART. - Em cada 6rgão de illprensa, rádio e televisão será constituído'
um Conselho Editorial, com mellbros eleitos pelos profissionais
de comunicação, incumbindo de definir a linha de atuação do vei
cul,o ,

ART. - Os partidos políticos, as or,ganizaçiles sindicais, profissionais

e populares, têm direito à utilização gratuita da imprensa, do

rádio e da televisão, segundo cntérl.v a serem definidos ... lei.

ART. Nos períodos eleitorais os partidos têm direito a tempos de uti-

lização do rádio e da televisão, regulares e equitativ'os, na
forma da lei.

lI! - a instalação e o funcionamento de outras serviços de tran,!

missão de imagens, sons, e dados por qualquer meio;
IV - a retransmissão pública, no t err í t dr i o nacional, de rádio,

televisão e dados via satélite.

ART. - O Conselho Nacional de Comurucação mandará publicar, anualmeg
te, as frequências d i spon.Ive as em cada unidade da federação
e qualquer um poderá provocar aliei t ação ,

ART. - Com a finalidade de impedir a concentração da propriedade dos
meios de coeuntceçãc , fica estabelecido que cada ccncess í oná.,

rio poderá ser titular de apenas uma concessão ou autorização
para execução de serviço de rádio, televisão e serviços de
transmissão de imagens, sons e dados por qualquer meio.

ART. - Os concessionários que acumularem mais de uma autorização ou
concessão para execução de serviço da radiodi fusão dever-ão 0E.
tar pela execução de um dos serviços objetos de aut.o r Lzação •

ou concessão, devendo os demais ficarem disponíveis para re
distnbuiç§o através de lici t ação pública.

ART. - Fica vedado o controle indireto das autorizações e concessües

para execução de serviços da radrodí fusão por terceiros que
não estejam expressamente designados nos atos de autorização
ou concessão.

JUSTIFICAÇÃO

ti democratização dos meios de cnmun í caçãn no 8rasil vem
sendo discutida há vários anos por diversas entadades direta ou in-
diretamente interessadas no tema. Oesde 1984, com a formação da Fren

te Nacional de lutas por Políticas Democráticas de ccnoní cacão , sin
dicalistas, professores e profissionais, ligados à comunicação, vêm •
debatendo proposta com vistas à reestruturação do setor. De forma e~

pecial, essa da scussão tem contato com a par t ac ipaçãc dos j urrra Li s t as
através dos seus sindicatos e da Federação dos Jornalistas-FENAJ.

Nesta proposta de dispositivo constitucional que ora apr~

sentamos à ANC, e que adotamos na forma de substitutivo em Plenário,

foram consubstanciadas as sugestiles longamente debatidas pela FENAJ.

A def'Lnãçãn da comunicação como um bem social e um direi
to fundamental da pessoa humana; a finalidade não lucrativa dos veíc.!:!.
los a criação do Conselho Nacional de Comunicação com a t r i.bu.í çãn de

definir uma política democrática para o setor e encarregar-se da con
cessão de canais de frequência de rádio e t eIev í são , e a proibição de

acumuLação de concessões ou autorizações, são algumas das principais

medidas preconizadas que, se aprovadas, certamente garantirão a efet!
va democratização dos meios de ccmurucação em nosso país.

Acredi to, que a Lrbardade de expressão do pensamento, na
era da comunicação de massa, significa, na prática, o direi to de o c,!
oacão ser informado através de múltiplas fontes, assegurando a plura

lidade de idéias.

Oiante desses conceitos, é óbvio que o li~re acesso às f
tes de informação e o exercício da liberdade de expres sãn são incom

patíveis com a censura e não recomendam o monop6lio, quer estatal,
\ quer privado, dos meios de comunicação de massa.

Sendo assim, esperamos que o plenário da Assembléia Nacio
nal Constituinte aprove noaae proposta, em forma de substitutivo ao '
Título IX, capItulo V, seção única, do projeto de Constituição.

EMENDA E531418·1
tJ CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

~1l.\T"'--

'4,, 09 1 87

...--------------TIExTO/JUnl'ttaçÃO----- _

O~-SE AO ART. 293 E PARÁGRAFOS 10,20,30, DO SUBSTITUTIVO DD RELATOR,

A SEGUINTE REDAÇÃO :

ART. - Dependem de concessão ou aut.orLz ação da União,
caráter precário, através do Conselho Nacional

atendidas as condíçães previstas ell lei:

I - o uso de frequência de rádio e televisão;

Il - a instalação e o funcionamento de televisão

meio de cabo;

outorgadas ell
de Comunicação,

I

direcional e por

ART. 293 - Fica instituído o Conselho Nacional de ücmun l caçõea , com

competência para estabelecer, supervisionar e fiscalizar r

políticas nacionais de comunicação,. abrançendo as áreas de.

imprensa, rádio, televisão e serviços de transmissão de '.
magens, s0'15 e dados por qual'quar rseao,
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JUSTIFICAÇ/iO

Estamos propondo a alteração do artigo 293 do Subshtut!,.
vo da Relator, a.nst ã t.uí ndo o CNC - Conselho Nacional de Comunicação,

e dando-lhe competência e composição.

JUSTIfICAÇÃO

_ A coordenação da politica de habitação ser á definida e c r raoe
em lei cump Lementar ,

§ 12 _ As politicas e projetos habitaclOnais serão implementados
pelo Município de forma centralizada, cabendo o controle
direto da aplicação dos recurSOS à população, através de
suas entidades.

§ 22 _ Os encargos mensais referentes a financiamentos para com
pra ou construção da habitação, não excederão a 20% da·
renda familiar.

-05 índices de reajuste da amortização dos encargos sobre os d!
bi tos de financlamento de Imóveis serão reajustados anualmente
com base na média da variação sa í ar i a í .

ARL

ART.

§ 2º _ Ao ser proposta ação de uauc ap r ãc urbano, ficarão suspen
sas e p rozbz das quaisquer ações reIvindicatórias ou pro
ceasuaa s sabre o imóvel usucapLado •

Ao propormos este capítulo aditivo, na Ordem Econemlca e
Financeira, estamos legislando pela ap.l i cação de uma questão que está
ficando relegada a segundo plano, que é a Questão Urbana e os Trans
portes. Sabemos que a maioria dos const i tumtes está preocupada cam
possíveis embates entre os Trabalhadores Rurais e a UDR, na parte que
trata da Reforma Agrária_ Enquanto isso, a reforma urbana, não está
a merecer o acolhimento e a .rmpor t ânca a que lhe é dev í da , Devemos con
sideral' que, atualmente, a população urbana bras aLe Lr a , corresponde T
a cerca de 75% do povo brasileiro. Dentro dos próximos trinta anos, I

ela correspanderá aos 90%, aproximadamente 216 milhões de pessoas no
ano 2.020. Trata-se, portanto, de procurarmos explicitar no novo Tex
to Consti tucional, condições de vida urbana condigna para mais de
120 milhões de brasileiros.

Por outro lado, deve-se ter presente que a degradação da
vida. urbana se deriva da particular dinâmica de acumulação dos capi
t a i s imobiliários das nossas cidades, os quais promovem a retenção de
áreas urbanas segundo seus exclusivos prop6sitos de lucros extraordf
nários.

Dessa forma, acreditamos que nossa praposi tura tenha, no
plenário da Constituinte, a devida acolhida.

Da Política Habitacional

r:r I'LIENAR10'eO~15.i.O"IlItOM1!l3i.o ~

[il
I! D~-SE AO ART. 138 E SEUS ITENS, DO SUBSTITUTIVO DO RELATOR, ACRESCIDO
i DE UM PARÁGRAFO, A SEGUINTE REDAÇÃO :

E/YIENDA ES31420·3
fl CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

ORDEM E

ARTiGOS

DA QUESTÃO URBANA E TRANSPORTE

.0"-41 Ç,9~.
ACRESCENTE-SE NO PROJETO DE CONSTITUIÇ/iOYNr' TíTULO VIII, DA

CON~MICA E FINANCEIRA", O SEGUINTE CAPÍTULO, RENUMERANDO OS
POSTERIORES

§ lº - Compete ao Conselho Nacional de Comunlcaçâo a outorga,
renovação e revogação das autorizações e concessões
para uso de frequência e canais de rádio e televisão'
e serviços de transmissão de imagens, Sons e dados por

qualquer meio;
§ 22 _ O Conselho xacaonaâ de Comunicaç~o é composto de qui,!!,

ze brasileiros natos em pleno exercício de seus dire.!
tos c ív i s , sendo do i s representantes de ant a dade s em-
pr eaar.ia í s : cinco representantes de entidades repre
senta t í vas de profissIonais da área de comunf cação ; s!:.

te representantes de entidades de categorias profl.ss.!.
anais e de setores populares e um representante de
insti tuição universi tária.

§ 32 _ f.1. lei regulamentará as at r Ibu rçõea e o funcionamento'
do Conselho Nacional de ccmuru.caçãc , bem como os cri

térios da runçãa social e ética do r adao e da televisão.

EMENDA ES31419-0
tJ CONSTITUINTE ANNA MARIA RAfT-ES---------.

Dos Direitos Urbanos
ART. 138 -

ART. - Todo. cidadão ~em d:relto de vida urbana digna, que não pode con
t r ar í ar as exIqêncjas fundamentais de habitação, transporte ,sau
de, lazer, cultura, saneamento público e comunicações. 

ART. - O. dí re i to a. condições d: VIda urbana digna condiciona o exerci
CIO do da r e í t o de propr í edade ao interesse social dos Imóveis
urbanos e o subordina ao principio do estado de necessidade.

Da Proprledade Imobiliária Urbana

ART. - O direito de propriedade territorial urbana ~ão pressupõe o di
reito de construir, que deverá ser autorizado pelo Poder PúblT
co Municipal. -

ART. - A desapropriação da casa própria somente poderá ser feita em
caso de evidente utilidade pública, mediante integral e pr évi a
in~enlzação ~m d~nheiro, de cujo dep6sito dependerá também a
Imí ssão pr ov í sérLa da posse do bem.

ART. - O Poder Público, respeitado o dispositivo do artigo anterior
pode desapropriar imóveis urbanos para fins de interesse soei:
a~, mediante o pagamento de indenização, em titulás da divida
publica resgatável em 20 anos.
12 - Essa indenização será fixada até a montante cadastral do

im6vel para fins tributários, descontada a valorização de
corrente de investimentos públicos. 

22 - Por interesse social entende-se a nccessroade do im6vel pa
ra programas de moradia popular, para a instalação de

infraestrutura, de equipamentos sociais e de transportes cal!=.
t Ivcs . I

ART. _ Cabe ao poder M"lnicipal exigir que o proprietário do solo urb-'!.
na OCIOSO ou sub-utilizada promova seu adequado aproveitamento I
sob pena de subme t er c ae à tributação progressiva em relação ao I
tempo e à extensão da propriedade, sujeitar-se à cesapropr í a-s ]
ção po~ interesse social ou ao parcelamento e edificação com-;
pu Lsé r í.us ,

ART. _ No exercício dos direi t os urbanos, todo e Ldadão que, não senda
proprietário urbano, detiver a posse não contestada, por 3 soos ,
de terras públicas ou privadas, cuja metragem será definida p~
lo poder Municipal até o limite de 300 (trezentos) metros qua-I
drados, utilizanóo-a para sua moradia de sua famílis,adquirir
lhe-á o domínio, independente de justo título e boa fé.
12, _ O direi to de usucapião urbano não será reconhecido ao mes

mo Dossuldor mais de uma vez. -

- eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos
mternos , observadas as normas de processo, as garantIas

processuais das partes, e o disposto na lei quanto à co!!!,
petência e o funcionamento dos respectivos órgãos juris
dicionais e administrativos, ressalvado o disposto no

parágrafo único deste artigo.

II

UI 
IV -

§ ÚNICO - Os 6rgãos de direção dos Tr âbunaas que tiverem

juizes de primeiro grau a eles subordinados, in
clusive o Órgão Especial 1 onde houver, serão co!!!,
postas por membros do Tribunal eleitos por todos

os maq.i s t r adns vitalIcios e ele v i ncul ados ,

JUSTIFICAÇAo

Busca a presente emenda democratizar a admân l s t r-açãn da

Poder Judiciário.
Considerando que os 6rgãos de direção do Tribunal de Jus

tiça são, em verdade, 6rgãos de direção do pr6prio Poder Judiciário '
Estadual, vLqendc a mesma idéia com relação às Justiças "Federal. T:r3

ba.lha st.a e Militar, nada jUStl fica sejam afastados do processo de es

colha de seus dirigentes os juízes, que também são membrcs do Poder.
Justi fica-se a. restrição aos juízes ai.nda não vitalícios'

por estarem em estágio probat6rio e mai s diretamente sujeitos, porta!'.

to, à atividade cens6ria dos Tribunais, especialmente à; corregedori

as.
Por outro lado, o atual processo de escolha dos dirigen

tes dos Tribunais - vl.talícios os membros do Órgão Especial e eleitos
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por um colégi,-, restri to os dema as - não se vem mostrando salutar, ge-l
rando um dé'scomproffilsso entre os integrantes da cúpula do poder e os

seus demais membros.

EMENDA ES31421-1
tJ CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

r.r-------- '1.["''''~loll;eln's.io/sU.COlllS~'''O ----,

r.r TUTO/J"STIF1C.r.ÇÃO --,

-r.'fM.1.P-(
AO ARTIGO 13 E SEUS PARÁGRAFOS, OAS DISPDSIÇ~ES TRANSITÓR~A-
DA SEGUINTE REDAÇÃD : I

EMENDA ES31422-0
tJ CDNSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

r.r-------- PL1NARlo/ecwI5,io/suaeo..lnlo----------,

=- TExTO/~lI!TlncAÇio------_-------

DÊ-SE AD TÍTULD V, CAPÍTULD V, DD SUBSTITUTIVD DD RELATDR A SEGUINTE

REDAÇÃD :

SEÇÃO I

~A ADVDCACIA

ART. 174 -

ART. 13 - Enquanto não aprovadas as t.e i s Complementares do M:',isté
rIO Público Federal e da Procuradoria Geral da tjru ão , o Mi
ru.s t ér Io Público Federal, a Procuradorla da Fazenda Nacio
nal, as Consultor las aur Idaces dos Níru s t ér rc s e as Procura
darias de Autarqulas Federais com representação pr âo r í a cor;
t i nuar ão a exercer as suas atue i s a t rv i dadea dent r c da área
de suas respec t rvas at r Iburções .

SEÇÃD H

DAS PRDCURADDRIAS GERAIS DA UNIÃD, DDS ESTADDS E DD DISTRITD

FEDERAL

ART. 177 -

ART. 176 -

SEÇÃD IH

DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS

1. suprimir a regra do art. 179, § 32, do Substitutivo, em que se te!'.
ta burlar a salutar regra do art. 62 do mesmo subs t í tut rvo ;

2. evita a aniquilação da autoridade policial, tentada consagrar no
art. 180, VI, do Substitutivo;

,. podar do texto constitucional normas que r a serem acolhidas 7 deve
riam sê-lo pela lei ordinária, especialmente pelas de natureza pro
cessuaí , Itenxugando-se" O TEXTO A SER EDITADO. -

§ lO _ ••••••......•••••••...••...••.•••.....••••

~ 20 - ..•.••••••••......•.••••••••..•.•••••••...

§ 30 _ •.•.....•••••••.••.•.•.•.•.•••••.••••••••

§ 40 _ ..•.•••••••.....••••••••••.....•.••••.....

175 -

Busca a presente emenda colocar o MInistério Público no
mesmo patamar de respeitabilidade tributado aos advogados, aos Procu
radores Federais e dos Estados e aos Defensores Públicos.

Prestadas todas as "venias ll dev i.da s a t ão nobre insti tui
ção , nada just.t raca tenha ela seu estatuto incluído no próximo texto
cons t í tucacna l - o que é pr épr i o de membros de Poder enquanto os es
tatutos da advocac i a , da Pr ocuradnr ra e da Defensoria es t ar ão na lei,
o Que sugeriria merecesse o Ministério Público, que atua fundamental
mente como parte no processo, tratamento privilegiado em re l ação aos
demais litigantes, ferindo-se, assim, o universalmente acatado e res
pea tado princípio da igualdaçfe das partes no processo. -

A emenda proposta, além de coerente com a idéia de "enxu
qamento» do texto cons t i tuc i ona L, busca pôr fim a algumas distorções-;
tais como de f'e r i r-ise ao Ministério Público prerrogativas não deferi
das aos demais litigantes Advogados, Procuradores e Oefensores Públi
cos - e ," portanto, em detrimento destes.

Por outro lado, os dispositivos que se pretende supz i mar'
buscam outorgar ao Ministério PúblICO as garantias - vitaliciedade,
inamovibilidade e Lr redut ib í Lí.dade de vencimentos - tradicional e
universalmente deferidas apenas aos magistrados, equiparando os esta
tutos das duas carreiras.

Além d i s tu , busca a presente emenda :

ART. 178 - O MInistério Público é í ns t í tuação permanente, Lnd í spens á.,

ve l à função jurlsdicional nos feitos e que a lei determi

ne a sua intervenção, cabend~-lhe velar pelos interesses
sociais e Indiví.dua í s c.ndl spun lveLs e, juntamente com os

advogados, defender a ordem jurídica e a legalidade demo
crática, atuando dentro dos princípios da unidade, indivisi
bilidade e independência funcional.

ÚNICD - Lei complementar definirá o estatuto do Mlnisté-

rio Público, visando inclusive sua independência I

funcional em relação aos chefes dos Poderes Exec.!:!

tivos, organizará os Minlstérios l?úblicos Federais
e estabelecerá normas qerais para a organização da
Lns t Ltu rção nos Estados.

JUSTIFICAÇAQ

ART

§ ÚNICO - Lei complementar or qaru zar ã a Defensor la Públlca
da uru.ão , do Distrito Federal e a dos r e r r í tõrí.os '
e estabelecerá normas gerais para a organização da

üe t'enscr i a Pública dos Estados r assegurado o mesmo

r eqrme jurídico do Ministério Público,quando em d~

dicação exclus! va,
SEÇÃD IV

DD MINISTÉRID PÚBLICD

JUSTIF I CAÇÃO

12 O Poder Executivo, no prazo de cento e vmte dias,enca
minhará ao õonqreasn Nacional o projeto de Lei Comple::'
mentar dispondo sobre a estrutura e o funcionamento da
Procuradoria Geral da União.

§ 2Q - Aos atuais Procuradores da República fica assegurada a
upçãc , de forma irretratável, entre as Carreiras da Mi
nistério Público Federal e da r-r ocuraõor i a Geral da U::'
ru ão .

3º - 05 órgãos consultivos e j ud í c i aa s da União Federal e
de suas Autarquias, atualmente ex i s t entes , serão absor
v.i dos pela Procuradoria Geral da União. -

42 _ Os atuais Ass i s tentes jurídicos da un í ão , os 0rocurad.2,
res e Advogados de Ofício junto ao Tribunal Marítima ,
os Procuradores da Fazenda NacIonal e os Procuradores
ou Advogados das Autarquias Federais passam a integrar,
em caráter e f'e t i vo , a Carreira de Ptocurador ãa União.

Sabemos que as Disposições Permanentes são sempre superio
res às disposições t r ans i tó~s e não podem ser pr e jud i cadas ou can::
fundadas por estas últimas. '\

Acontece que, no artigo 13 das ü Lepcs i ções Transitórias, I

há vãr ras acidenta1idades que se tornam intoleráveis.
~ pr ime í ra : as di spoai ções permanentes não cuidam de um

MINISTÉRID PUBLICO DA UNIM. Nilo há, entre os artigos 17B e lBl,nenhu
ma referência expressa a MinIstérlo Púb Laco da União. Há o Ministéri-;;
PúbllCO, forma genérica, assim compreendido: MinistérIo Público Fe
deral, Ministério PúblICO Hl Lr t ar , Mlnlstério Público do Trabalho, 1011
ru s t é r í o Público do Distrito Federal e dos Territ6rios e Mlnlstério
PúblICO dos Estados.

O § 12 do artigo 179, i ndivfdual t ze "cada Ministério Pú
blicoll.Assim, eles se cons t i tuen em entes diferenciados, compreendi
dos e identificados dentro de suas peculiaridades, fato que se conf i r
ma e se ev í denc i a nos termos do § 49 do mesmo ar t i qc 179. -

Não há, portanto, um Ministério Público da União, como a
parentemente faz crer o texto do artigo 13 das Disposlções r rans i t õ

rias. É de se ccrr rq í r , então, aquela improprledade.
Sabe-se, todavia, que aquele Ministério Público re rer rco

no artigo 13 das Disposições Transit6rias é o Ministérlo Público Fede
ralo E sabe-se porque, atualmente, ao mencionado MinIstérIO Público
tem sido deferida a representação judí c i a I da União, erro este, em m.Q.
menta oportuno, corrigido pela Assembléia Nacional Constituinte, que
fez surqr r a r ns t Lt uIção Procuradoria Geral da União, a quem caberá a
r enresentação judiclal e ex t r a.jud LcaaL da União e o exercício das fun
ções de Consultoria do Poder Executivo e da Administração em geral, T
conforme se vê no a r t aqc 175.

Assim, não se há de dizer IIMinistério Púb Lacn da uru.ão ",
figura absurda, posto que inexistente, e s ím MINISTÉRID PÚBLICD FEDE
RAL, ente compreendido na instituição Mlnlstério Público de que trata
esta const í turção ,

As demais alterações no texto são decorrentes da Idqrca e
da r ac IcnaLi.dade . Se o artigo 175, §. 3º, com o artigo 179, § 4º,já es
tabelecem a quem caberá a iniciativa das Leis Complementares da Procu
radoria Geral da UNIÃD ( no caso O Presidente da República ) e de ca-=
da MInistérIO PúblICO (no caso os respectivas Procuradores-Gerais), I

não podem as Disposlções TranSItórias legislar em sentido diferente 1

dando o mesmo encargo ao Procurador-Geral da República, cargo que se
tornará anex l s t ente , porque desnecessário, a partir da promulgação da
nova Carta. Desnecessário o cargo porque não haverá uma procuradcr i a I

Geral da RepúblIca e SIm drve r sos Hfru s t é r fo s Públicos, cada um com o
seu respect ivo Procurador-Geral.

A segunda impropnedade está contida no § 30, uma vez que
o assunto, isto é, exLqênc i a de concurso específico de provas e tItu-
los para o ingresso nas carreiras da Procuradoria Geral da União e
do Ministério tEiVblico, é mat.ér aa já ellt:ontrada respectivamente na §
2'12 do artigo m e no § 52 do art i qo 180. Assim, as Dlsposlções Tran
s i tér i as não precisam repetir o mesmo dr spcs í t í ve ,

A terceira Impropriedade está no § 42 , uma vez que não é
neces s ar i o definir a quem caberá a cobrança de crédito tributário ou
a atuação nas causas referentes à mat ér aa r i ecaL, uma vez que isto t.!:!
do se Insere na at r ibiiãção específica e igualmente genérica da Procu
r ador i a Geral da União. Com o advento deste órgão, é rmprópr í,o ao tex
to cons t Ltuc i ona l afirmar a ex Lst ênc i a , no Mlnistério da Fazenda, dê
um dr qãn juridico, sobretudo em razão do que está disposto no § S9 de~

te mesmo artigo 13.
Assim, proponho, com esta Emenda, uma redação justa e ade

quada , isenta de impropriedades e consent ãnea com a clareza que deve
prevalecer na legislação pátria, em favor do interesse público.
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EMENDA ES31423-8
t: CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

,.,.,- PLEN.IlI(l/eOIolI'sJ.o/~u.COlllu.iQ __,

r;r--------- rUTO/JUnlfICAeio _

§ 2Q _ a de sap r onr raçãc de que trata este artigo, é de comp~

tência exclusiva da União, e poderá ser delegada atr,!

vé s de ato do Presidente da República;
§ 32 _ Os impostos devidos pelas p r opr i edades e xpr opr aada s ,

serão, obrlgatoriamente, aha t i do s nos títulos da dív.!

da aqr ãr i a , no ato de sua emi s s ão ,

SUBSTITUA-SE NO ART. 92 NA SUBSEÇ~O I, SEÇ~O VIII, CAPÍTULO"I, 00 Ti
TULO V, PELAS OISPOSIÇÕES QUE SE SEGUEM, RENUMERANOO OS DEMAIS.

,.".--- TUTO/JIJSTIFIClÇAa _

JUSTIF!CAÇ~O

SUPRIMA-SE O AR!. 58, PARÁGRAFO lo E 20, 00 SUBSTITUTIVO DO RELATOR,

NAS OISPOSIÇÕES TRANSITÓRTAS.

~",.'04; 09 /87

Propomos a a1 teração no Art. 246 e seus parágra fos, vi
sando uma de r iru ç ão clara e precisa da de sap r opr i açãc de terras, não
podemos conceber que em nosso País, grandes extensões de terras fi

quem imp r odut I vas ou i nesp l cradas , quando acontecem graves corif'Lr tos'

pelo d i re t to de trabalho e melhores conda ções SOCIais, e temos à ter
ra para suprir nossas necessidades e cumprir sua obrigação SOCIal.

t:PLENÁRIO

=--- ~l.tN...1I10/C<lllln.io/su.<lOWl3S.io- __,

EMENDA ES31425-4
t: CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

ART. - cons t i tu i emenda a alteração de d i sposLtJvos da Cuns t í t ui ç ão
que permanece em v i qor , A revi são conat í tuc i ona j cuns r s t e na
substituição da vigente Constituição por outra.

Art. - A iniciativa das emendas cons t i tuc r ona í s pertence.
I - ao Presidente da Repúb Lr ca ,

11 - a um terço dos membros do Congresso NacIonal;
111 - a dois terços das As sembLé i as Leq i s l at iva s das uru.dade s da

Federação r desde que cada uma delas se manifeste por um ter
ço de seus membros;

IV - ao conjunto de trinta nuI c i dadãcs .
ART. - A Constituição é emendada pelo Congresso Nacional, med i ant e vo

to de dois terços, de seus membros, em dois turnos.
ÚNICO - depende de r a t Lf'acação em referendo popular as emendas

que tendam abo í i r a Federação, a Rapúb Lac a , a Ordem E
conõmí ca e a Ordem Social. 

Art. - A rev i são constitucional depende da iniciativa de do i s terços
dos membros do congresso Nac i ona l , rati ficada por referendo po
pular. -

Art. - A Constituição só pode ser revista por uma wssenhj é i a Nacional
Constituinte, eleita pelo povo, exclusivamente para essa f r na-,
lidade.
ÚNICO - A Assembléia N,3c10nal cons t r tuinte será composta de

seiscentos rep resentantes ele1 tos pelo povo, sendo c i r
cunscr i ção e Lea t ora I a Nação, e funcionará sem limita=
ção de prazo

JUSTIFlCAÇ~O

I
IAo propormos a sup r es são da subseção acima, no projeto de

Constituição" com a inclusão de nossa proposta, baseamo-nos, p r eLí mi ;
narmente no trabalho do emérito Professor r áoro Konder Comparato, em
seu projeto "Nuda aras i I - Uma ccns t i tut cac para o de senvo Lvamerit o '
democrático" .

JUSTIFICAÇ~O

PLENÃRIO

lUTOIt-,----=----------__,

CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

No Ar t ago 209, do Substitutivo do Relator, supruna-ee a aI Inea "h",

ítem II do parágrafo SI?

JUSTIFICAÇÃO

Propomos a supressão do Art. 58 e seus parágra f'ns , que

dispões sobre a fusão dos antigos Estados da Guanabara e do Rio de J,!

neiro, por não ser mat ér i a constitucional.

,.,.,- TUTO/J<lnrteAçio _

EMENDA ES31426-2
t:
rrr .,,-==::::-_'LfHollI10/cONI~s.io/su.cawl"ÃO---------__,

A atribuição de Congresso conat i tucnt e aos parlamentares
e Ie i tos em 1986, demonstra a necessidade que a questão de emenda e re
visão cons t i tucional .ee j a regulada pela pr ópr i a Consti tuição. Procura=
mos disciplinar as formas de proceder as emendas, que são alterações
em dfspos Lt avus do Texto Cons t a t.uc í ona L, criando a necessidade de ra
ti f i cação popular, para as emendas que visem abo l i r a Federação, ã'
República, a Ordem Econômica e a Ordem Social, po i s estes temas estão
i nt r mament e ligados aos Interesses populares

O Regimento Interno da Assembléia Nac t une L Constituinte I

prevê que um conjunto de 30.000 (trinta) maI e t c i t cr-es podem propor e
mendas populares ao projeto de coos t i t uLçãu que estamos eac r evendcj"
desde que apo radn por três entidades representativas da sociedade.

Além de trazermos este dispas i t r VO, eHmrnada a li avali
zação " das três entidades, mantemos a m tc i at tva de emenda à Consti":'
tufção por dois terços das Assembléias Estaduais, desde que cada uma
delas se mani feste por, no mínimo, um terço de seus membros.

Na parte da revisão Constitucional, f i cou a determinação'
de que s6 uma Assembléia Nac i ona I cons t í tumte exp Li c r t ament e convoc,!
da para esse fim, tem a iniciativa da r ev r s ãn constitucional.

Ordenamos ainda, o número de componentes desta Assembléla
em seiscentos componentes.

Ac r eda t amcs que os ilustres pares da Comissão de Sistema
tização, deverão apoiar nossa í.ní c i at rva , que vi s a democratizar o sis
tema de emendas à const í turção , e qarant i r que uma futura Assembléiã
Naclonal Constituinte, se convocada, seja soberana e independente.

,.".-- rO:TOIJ[J'r'rlclçÃo _

OÊ-SE AO ART 246 E SEUS PARÁRAGRAFOS, A SEGUINTE REDAÇÃO :

PLENÃRIO

CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

,.,.,----c:-::-==:-:-- ~1.~II...A10/CO...1S3.;:o/su.ao ..uio---------__,

Dê-se ao ítem 1, do Art. 259,_ do Substitutivo do Relator, a seguinte

redação'

Propomos a supressão da alínea Uh", ítem 11, do parâgrafo 89

do Art. 209, do Substitutivo do Relator, uma vez que a manutenção 1~

deste da spo s í.t ívo impede a cobrança do ICMS nas operações arrt e'r'e s t a-'

duais com petróleo e combustíveis dele derivados, pelos Estados pro

dutores. Com a manutençã da redação do Substitutivo, esses p'rotlutos '

só serão tributaveis no Estado de destino, ou seja onde forem cons!!

mzdo s ,

A presente emenda, corrige esta distorção, garantindo aos E~

t.ado s produtores, Rip de Janeiro, Bahia, Sergipe, Alagoas, Ceará, A

mazonas e Paranâ, um direito de receber por um produto extraído em

sua base .. territorial.

,.,.,- nxTOf.lonlf1CAÇÃO _

EMENDA ES31427·1

tJ

~Oolt ...-_

041 09/B7

ART. 246 - Compete à uru ão promover a reforma agrária, pela desapro

priação ou por interesse social, da propriedade territori-
rural, improdutiva ou que permaneça inexplorada duran

te três (03) anos consecutivos, independente de Inderu za

ção.
1Q - a r deruaação das terras nuas será paga em títulos da

dívida agrária, resgatáveis no prazo de vinte anos, a
contar do quinto ano, em parcelas anuais sucessivas,

assegurada sua ace i tação, a qualquer tempo do período

como meio de pagamento de até cinquenta por cento do

imposto t er-r í tor i a.l rural e como pagamento do preço
das terras públicas;

,.,.,- ,Ll:N..."lo/cDWI~~.io/SJ.COW1Sl.io __,

EMENDA ES31424-6
[J CONSTITl;INTE ANNA MARIA RATTES
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Art. 259 - .
I - contribuição dos empregadores, incidente sobre a folha de

pagamento e sobre o lucro;

ART. - O trabalho doméstico executado no recesso do lar, será
derado atav í dade econômica.

PARÁGRAFO tJNICO - o regime desta atividade) e os direitos
rantias, serão definidos em lei.

cons í ,

e ga-

JUSTIFICAÇÃO
JUSTIFICAÇ~O

Propomos a alteração na redação do item I, do Art. 259', do
Substitutivo do Relator, ret rrando a incidência sobre o valor do fa
turamento das empresas, como base para o fundo de seguridade- soczial,
pois a incidência de contrabuí.çôes sociais sobre a mesma base de cá!.

curo do ICMS reduz a fonte de rece i t a dos Estados, além do que, tais
contr.íbua.çêes , que são verdadeiros impostos, não integrarão o meca
nismo de redlstribuição de renda, via Fundos de Participação ~

EMENDA ES31428·9
tJ CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

~O"'T"--

041 09/87 ,

O reconhecimento do valor econômico do trabalho domés
tico e das várias atividades 00 recesso do lar é de suma importância r

para a mulher que, em sua grande maioria, trabalha nas -Lí das domésti_
cas sem receber qualquer cnmpensação ,

A presente disposição, reivindicação de diversas segme,!!
tos do movimente de mulheres,a repete o previsto no Art. 318 do Ante
projeto da ComiSsão de Estudos Constitucionais, e tem como consequên
eia prática possibilitar a dona de casa vinculação ao sistema de se_
gur idade social.

EMENDA ES31431-9
tJCONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

..,. TEltTO/JIJUIF1C.l.Ç;,O __,

r;-r--------------,.EXTO/~UsT'~rCAÇ;;O __,

SUPRIMA-SE O ARTIGO 55 E SEU PARÁGRAFO ÚNICO, NAS OISPOSIÇOES TRANSI

T6RIAS, 00 SUBSTITUTIVO 00 RELATOR.
O~-SE AO ART. 159, 00 SUBSTITUTIVO 00 RELATOR, A SEGUINTE REDAÇÃO:

JUSTIFICAÇÃO

Propomos a supressão do Art. 55 e seu parágrafo único,que
cria a Superintendência da nmaaõru a Ocidental, SUDAMOC. Este ar t rqo

fere frontalmente o Art. 76, ítem XII do Substitutivo do Relator.

ART. 159 - Os Tribunais Regionais do Trabalho serão compostos de dais

terços de Juízes togados vi talicios, denominados desemba!.
gadores, nomeados pelo Presidente da República t • e um ter

ço de Juízes Classistas temporários. Dentre os juízes to
gados observa-se-á a pr opnrc IonaLzdade estabelecida na ali
nea 11 a 11 do parágrafo 19: do artigo 157 .

JUSTIFICAÇÃO

da.

O título de desembargador é privativo dos membros toga-

dos dos Tribunais Judiciários de Segunda Instância. Não se entende
porque os JuIzes dos Tribunais Estaduais do Trabalho que passam
integrar a Segunda Instância continuem a receber o mesma tratamento

dos Juízes de Primeira Instância.

É no sentido desta correção, que apresentamos esta eme!!.
D~-SE AD ART. 74 DD SUBSTITUTIVO 00 RELATOR, A SEGUINTE REDAÇÃO

t: PlENJÍRIO

=-------------fEl(TOIJUnll'lcAç,io -,

= PI.I[NAIlIO/CllWISsio/s~o.. rlls,io

EMENDA ES31429·7 '"". ----,
l: CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

ART. 74 - A Câmara Federal compõem-se de representantes do povo elei
tos por voto igual, direto e secreto de cada Estado, terri t,2
rio e no Distrito Federal, dentre cidadãos maiores de dezo.!
ta anos e no exercício dos direitos políticos, através do

sistema majoritário e proporcional, conforme lei complemen

tar.

EMENDA ES31432-7
tJ CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

=-- ~I.EN...IUo/co."'SSMJ/IU.1l0WISSMJ .,

..,.-------------tUtO/JU!lTrrlc...ç~::"":;~-,"""a!'.,;-,,--;s-------------,

.~J,.,..,.,s.<~UJ"'S-
O~-SE AO PARÁGRAFO ÚNICO 00 ART. 52~fNrJ-SUBSTITUTIVO DO RELATOR A SE-

GUINTE REOAÇÃO :

ART.

JUSTIFICAÇÃO

Propomos a alteração na' redação oferecida ao Art. 74, su
primindo a parte que dispõe sobre o sistema eleitoral mista.

§ ÚNICO - r Ica assegurado o direito de propriedade sobre as ter
ras que foram doadas LndLv i duaLmerrte para efeito de CQ,

Loní.zação ,

EMENDA ES31430·1
CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

r;r-------------nITO/JUSTr~ICAÇ,io __,

INCLUA-SE NO SUBSTITUTIVO DO.t,E}.(I-;IRfu :&J:lTE REFERENTE A ORDEM ECONOM.!.

CA E FINANCEIRA, CAPiTULO I, 00 SEGUINTE DISPOSITIVO I: _clt. """"",,-:

JUSTIFICAÇÃO

Propomos a alteração na redação do parágrafo único do
art. 52 do subst í tctavo do Relator, para evitar que as terras que na
data da promulgação do Texto Constitucional, estejam devidamente tran!,
cri tas no registro de Im6l("eis.



Sabemos que O problema fundiário no Brasil é muito ex
tenso, e que a manutenção da redação do parágrafo únlco,vem a assegu
rar que as propriedades adquiridas de forma iIrei ta sejam regulariza

das pelo DIreito ConstitucIonal.
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ART. - Fica extinto o servaço Nacional de Informaç5es, com a coloca
ção em disponibilidade de seus efeti vos ~

=------------- TEXTO/~l/STI.IC"Ç.iO-- __,

EMENDA ES31433·5
Ç!CDNSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

[!JPLENÁRID

SUPRIMA-SE DO PROJETO DE CDNSTITUIÇAD O ART. 182, E SEUS

l!~, 212, 32, 42, 5 Q , 62, 7 Q , as , J)d, ~.

JUSTIFICAÇAo

PARÁGRAFOS

JUSTIFICAÇAQ

A manutenção do Serviço Nacional de Informações, cr rado
em 1964, pelo GeneLal Golbery do Couto e Silva, destinado à manuten
ção do que denominou-se "Doutrina de Segurança Nacional" torna-se in
compatível com a democracia que pretendemos estabelecer. Com a instI

tu Ição do "habeas datav, no novo Texto Constitucional, o funcionamento
do 5NI é desnecessário e ine r í.caz . Além da que) as Lnro rraaçõea de cg

nho político poderão ser, se necessárias, realizadas pela Política ~~

deral.

Estamos propondo a supressão do Art. 182 do projeto de

Constituição e seus parágrafos, na parte que trata do "Estado de Def!:,
sa" por entendermos que este mecanismo no novo Texto Constitucional ,
é apenas a reedição das "Medidas de Emergência", Não podemos compac
tuar COm a instituição deste mecanismo de força, mesllIo que o Presl.deE!..
te da República o decrete e submeta ao Congresso Nacional, no intui
to de preservar ou restabelecer t em determinados locais, a ordem pu

blica ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade in~

ti tucional. Dessa forma, para exemp l I ficar, diante do incidente que I

Ocorreu recentemente no Rio de Janelro com o Mandatário da Rep(jblica,
poderia, se estivesse em vigor, ser decretado o Estado de Defesa.

Se estamos buscando uma üons t Ltuação justa e socialmen
te aplicada, e sabedores que somos de que numa democracia a 11 vre ma
ní restação é direito báSica da sociedade, não devenos ter este disP2

sitivo na Texto, pais a definição de "instabilidade Irts t Lt.uc Lona L" é
um termo mui to vaga para justificar a adoção de mecaru smca cerceatr
vos aos direitos e liberdades fundamentaIs.

=--------=,.,-=--1":-::-- Tnf;)/~USTlfICAÇio-__----------__,

00 SUBSTITUTIVO 00 RELATOR,

ART. - Será constituído O Fundo Naclonal de Reforma Agrária, com dot~

ção orçamentária de no mínimo cinco por cento (5%) da receita

prevista no orçamento da União.

JUSTIFICAÇM

EMENDA ES31434·3
flCONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

f!lPLENÁRIO

A instituição do Fundo Nacional de Reforma Agrária, com
a alocação de recursos da dotação orçamentária da União, em no mínimo

5%, visa incrementar o processo de reforma agrária em nosso País, e
sem este aporte financeiro, não será possível colocar em prática cs

artigos que subscrevemos na parte da Reforma Agrária.

= TEJ[TO/~UlrnfleAÇio- _,

D~-SE AO ART. 257, 00 SUBSTITUTIVO 00 RELATOR A SEGUINTE REOAÇAO

EMENDA ES31437·8
[!J CONSTITUINTE 1\1<JNA MARIA RATTES

ART. 257 _ A Ordem Social fundamenta-se no primado do trabalha,

busca da 19ualdade social.

em
, ~~TUTO/~U'TlFtCAÇio

. ~

ACRESCENTE-SE AS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 00 SUBSTITUTIVO 00 RELATOR,
O SEGUINTE OISPOSITIVO

JUSTIFICAÇM

Propomos a alteração no "Caput" do art. 257, trocando a

palavra" justiça" por igualdade, visando garantir objetivamente a

aplicação de uma Ordem Social.

EMENDA ES31435-1
CONSTITUINTE ANNA ''''AlUA RATTES

TUTilNlJITlflCaÇio I
TRANSITÓRIAS, O SEGUINTE ARTIGO) <n<...J.~

ART. - Os contratos de exploração e prospecção de petróleo ou gases
naturais no terr i tür ío nac i ona L, por empresas ,de capital pri

vado ou transnacional, ficam ex t mtos ,
PARAGRAFO ÚNICO - const í tu r monopô.l.Lo exclusivo da petrobr és ,qual

quer tipo de expIcração de nossas bacias petr2

liferas.

JUSTIFIeAçM

Propomos a inclusão deste di spoaí t ívo no Texto Consti
tucional, eliminando os chamados 11 Contxatos de Riscos n, Que em mais
de dez anos de existência, não garantIram para o BrasIl a trans ferêl!.

cia de tecnologia para o qual foram con~tituidos•. Ressalta-se ainda,

que cabe apenas à p'etrobrás, o direita' dle executar qualquer .tipp de
exploraçllo petrolífera em nosso t"'rrit6rll.~., 1
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c"""":=J.. PMDB

'LUAIWO/=ows:dO!Iu-c:c.lllnlo --,

r;-r-------------TlI:llTD/JUUIFIC.lÇÃO' ----,

III - observa as disposições legais que regulam as relações do
trabalho e de produção e não motiva conflitos ou disputas
pela posse ou domínio;

IV - não excede a área máxima prevista como 1imite regional;
V - respeita os direitos das populações indígenas que vivem

nas sua imediações.
O~-SE AO ART. 183 DO SU8STITUTIVO DO RELATOR, A SEGUINTE REDAÇÃO

JUSTIFICAÇÁO

ART. 183 - O Presidente da República decretará o Estado de sítio, "3d

referendum" do Congresso Nacional, nos casos de

Propomos a alteração no parágrafo 245 do Substitutivo do ~

lator, acrescido de cinco ítens, visando principalmente a alteração'
de "função social 11 para cbr í gaçâo social, além de daÍ' outras defini

ções para o uso do imóvel urbano.

I - Comoção grave interna de repercussão nacional.

11 - üec.l aração de estado de guerra ou resposta a agressão 8.!:,

mada estrangeira.

JUSTIFICAÇÃO

A alteração Que estamos propondo no Art. 183 e seus i

tens I e 11, deve-se em princípio a apresentação de proposta elimina~

do o Estado de Defesa - Art. 182, e corrigindo o disposto no item
do Art. 183 do Projeto de consm tui çâo .

PLENJ(RIO

= TIEXTo/~unl'leJ.ÇiO-------------1

Xo artigo 225. do Substitutivo do Relator. os ítens 11 e 111. pas

sam a ter a seguinte l'edação:

EMENDA ES31439-4
l:J CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

Ar t , 225 - .......•.....•.............•.•.......•.•.....•..........•
II - propriedade privada dos meios de produção;

JII - obrigação social da propriedade;

,.".------------- TlXTO/JUSTI'ICAQAO' ----, JUSTIFICAÇÃO

O~-SE AO ART. lBl DO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR A SEGUINTE REOAÇÃO:

ART. 181 - Lei complementar federal disporá sobre garantias, direi tos
e prerrogativas e vedações dos membros do Ministério Públ.!
co.

Propomos a alteração dos ítens Ir e IrI do Art. 225 do Subs

ti tutivo do Relator, na forma de assegurar uma Orden Econâmica mais
justa e participativa.

ART. - O pagamento da d~vida externa brasileira fica suspenso por um
perIodo de 10 (dez) anos, a contar da data da prornuLqaçãn de~

ta Constituição.

r;-r-------------TEXTO/oI\lITI.1CJ.ÇMl ,

k o""'[;'l-<Jo;:Ç
ACRESCENTA-SE ONDE COUBER ,V"NAS OISPOSIÇt!ES TRANSITáRLAS DO SUBSTITU

TIVO SO RELATOR, O SEGUINTE ARTIGO :

PARÁGRAFO ÚNICO - A retomada dos paqamentos será iniciada após

uma auditoria nos valores da dIvida contraIda,
e em condí.ções que não sacrifiquem a população
brasileira.

.Lr.... AICI/cOIlI!IÃO/.IJ.COIlI"'io "I

[!J PLENÁRIO
o Poder Judiciário é, na tradição da ordem jurídica oe,!

dental e democrática e, especialmente na arganizaçli:o política nacio

nal, como se vê do tratamento recebido em tonas as Constituições bra
sileiras, um dos poderes do Estado, não se enquadrando o Magistrado

nos conceitos de funcionárias públicos ou servidores do Estado, mas
sim como õr qão do Poder Judiciário.

ASSlm sendo, não se justifica a vinculaç-ão ou equipar!!
ção de qualquer natureza, quer quando às garantias, quer quanto aos
venclmentos, vantagens e prerrogativas atribuídas a um Poder de Esta
do, a qualquer outro servidor público, pois estes serão sempre funci.f!.
nários públicos regidos pelas normas gerais do funcionalismo e por

seus respectivos estatutos.

JUSTIFICAÇAü

CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES
JUSTIFICAÇÃO

PLENJ(RIO

r;-r-------------TIl:"TCI/JIJSTI~ICJ.çio, _

Dê-se ao Art. 245. do Substitutivo do Relator. a seguinte redação:

Art. 245 - O uso do imóvel rural c:orresponde a obrigação social qua!!,

do, silllUltâneamente:

I - ê racionalmente aproveitado;

11 '- conserva os recurso naturais renováveis e preserva o meio
..ambiente;

Nosso País, hoje, é possuidor da maior dIvida externa

dos chamados "pafses em desenvolvimento". De nada adianta sermos a

oitava economia do Mundo, sé nossa população vive e. verdadeira misé
ria.

Precisamo~, sim, revisar as condrçães em que a nossa d!

vida foi contraída, buscando uma aplicação de' pagamento que não condi

cione o sacrifIcío de nosso povo e ncsao próprio desenvolvimentO' eco'

nOlOic.o '! social.



PLENÃRID

CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

EMENDA ES31443·2
tJ

=- TEltTO/JUSTlrlcAçio --,

Dê-se ao Ar t ago 10. do Substitutivo do Relator, a seguinte redação:

Art. 10 - :e livre o direito a greve, competindo aos trabalhadores d!,

cidir sobre a oportunidade e o âmbito de interesses que deverão por
meio dela defender.
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os conbus t Iveas lIquidas e gasosos e a energia elétrica. Esses produ

tos, como se sabe, estão hoje sujeitos a um imposto único,de competê!!,

cia federal. No sistema do Projeto, passarão a ser tributados pelo
.impoa tn estadual (imposto sobre mercadorias e serviços - ICMS).

A adé í a básica da emenda é ev i tar a dupla tributação pelo

imposto federal e pelo estadual - dos produtos acima espec r ficados, de

modo que fiquem sujeitos uru.cament.e ao ICMS. A concorrência do IPI na

comercialização desses bens reduziria a base imponivel dos Estados,p!::
lo acúmulo da carga tributária, anulando em parte o objet ivo do Proj!:.

to f que era reforçar as finanças estaduais.

JUSTIFICAÇÃO

Propomos a redação acima ao art. 10, do Substitutivo do reI!.
toro para explicitar o livre direito de greve dos trabalhadores como
forma de reivindicação de seus interesses.

EMENDA ES31446-7
tJ CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

DO SUBSTITUTIVO DO RELATOR

PLENÃRID

CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

r:r------~?hc-r"..:;S--TlXToI.rU:n'''CAÇi.D--_----------___,

'<"-<'~
ACRESCENTE-SEYNAS OISPOSIÇOES TRANSITÓRIAS

O SEGUINTE DISPOSITIVO} &1AtÚ. ~b«...:

ART. - Ficam os MunicíploS anistiados de sua dívida junto à PtevidêD.
eia Social.

PARÁGRAFO ÚNICO - O Município que, nos próximas três anos atra

sar a recolhimento de suas contribuições pre
videnciárias, perderá o benefIcio instituído I

no "c apu t" deste artigo.

JUSTIFICAÇÃO

Os Municípios br as í Le i rcs , hoje, atravessam grave cr i se
financeira, provocada, em diversos casos, pelo excesso de concentra
ção da arrecadação em poder da União. Cabe-nos; agora que estamos re
diglndo uma nova Carta Constitucional, corrigir esta distorção que ao

longo dos anos penaã i zcu de forma injusta nossos Municípios. É sabido

que todos os MunicíploS da Federação têm para com a Prevldêncla So
cial dívidas que, em alguns casos, remontam o tempo de suas fundações
e que, jamais serão liquidadas. Estes créditos que a Preva dênc La So
cial tem com os Municípios brasileiros é uma rUbrica de "créditos em
Li qu í daçãov , O credor sabe que ela exista - mas di ficilmente receberá.

Nas aa propôsta determina que a Previdência passará a

receber mensalmente os recolhimentos municipais, e sob pena da perda

de aru s t Ia ora concedida , os muní cIp i ns manterão estes recolhimentos
em dia, pondendo reorganizar suas finanças e serviços municipais, vi
sando o objetivo básico do governo municipal: a promoção do bem comum.

r.r TUTO/JUSTIFIC-.Ç;;O --,

O~-SE AO ART. 206 DO SUBSTITUTIVO DO RELATOR, A SEGUINTE REDAÇÃO :

ART. 206 - Disposição legal que conceda Ls énção ou o~tro benefIcio

fiscal, r essalvados os concedidos por prazo certo e sob
condição, terá seus efeitos periodicamente avaliados pelo
Leglslativo competente, nos termas do disposto em lei com

plementar.

JUSTIFICAÇÃO

Um dos malores entraves que se oferece à Admlnistraçr:io PQ

b l aca , e especialmente às Administrações Tributárias, vem a ser o BCQ
mulo, ao longo do tempo, de exonerações tributárias de todo feitio,c.!:!.

ja origem mui tas das vezes se perde no tempo, sem que nem sequer ha

ja mem6ria da "ratiol! que inspirou a concessão do beneficio.
Com tal processo irracional desfalca-se a receita tribu

tária em parcelas apreciáveis, além de desestimular o correto cumpri
mento das obr i çações tributárias pelos demais membros da Sociedade.

Ass~m. interessa ao Poder Público dispor de mecanismo de

atuação automática, que enseja a peri6dica revisão de tais benefIcios

e exonerações.
A periodicidade dessa revisão é elemento essencial ao di~

positivo, que do contrário perde seu objetivo.

EMENDA ES31447·5
tJ

r;r-------------Tf;ll;TO/~usTlrlc-.ç;;o-- ____,

EMENDA ES31445-9
r CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

Dê-se ao Art. 150, do Suhst Lt.utâvc do RElator, a seguinte Redação:

Art. 150 - O Superior Tribunal de Justiça compõem-se de trinta e
três Ministros.

r.r--------------n:nO/JUSTIFIC-.Ç;;O-- ---,

O~-SE AO ITEM II DO § 32 DO ART. 207 A SEGUINTE REDAÇÃO

11 11 _ não incidirá sobre produtos industrializados destina

dos aã exterior, lubr! ficantes, combustívels lIqui
das e gasosos e energia eLé t r aca ;v

JUSTIFICAÇÃO

A emenda inclui entre os produtos não sujeitos à inicidê!!,
cia do imposto sobre produtos rndust.r í a.l aaados (IPI)os lubrificantes,

JUSTIFICAÇÃO

Propomos a alteração na redação do Art. 150, fixando o núme

ro de Ministros do Superior Tribunal de Justiça" suprimindo a expre~

são "no mínimo".

m-------------TUTO/JUTlrlc.u;;;O -'-,

O~-SE AI? ART. 69, oo SUBSTITUTIVO DO RELATOR, A SEGUINTE REDAÇÃO
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PLENÁRIO

CONSTITUINTE ANNA MARIA RATrES

ART. 69 - sao assegurados ao servidor público civil o da re i t o à li

vre associação sindical e o de greve.
EMENDA ES31451-3
~
=-- PI-ENAlllolcOllll~.io/IU.COlllIUio---------~

rr=PAI'tTIIlO~
• PMDB

r.r------ TtXTO/JUtTIFICAÇio ......,

JUSTIFICAÇÃO

Dê-se ao ítem 11 do Art. 65 do Substitutivo do Relator, a seguinte

redação:

Propomos a e j Ler-ação na redação do Art. 69, do Substi tu

tivo do Relator, exc lu indo a expressão "na forma da lel u , porque en
tendemos que o Texto üons t Ltuc mnaI dá os pr inc íp íos , e além do que,

o Art. 10 já dr spãe sobre a forma da greve.

Art. 65 - •••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

11 - compulsoriamente, aos sessenta e cinco anos de idade,

JUSTIFICAÇÃO

Propomos a alteração no ítem 11 do Art. 65. do subs t t euva do

Relator, de forma a compatibilizar com os art i go s 265 e 272.

PLENÁRIO

CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

= ~L(M.~I4/CClllI5sio/IJUUOMllSio---------,

EMENDA ES31449-1
r:

CONSTITUINTE ANNA MARIA RArrES

TEXTo/~unIFle"'''Ão__----_--_-----,

Dê-se ao Art. 43. do gubst i tut avo do Relator, a seguinte redação:

EMENDA ES31452-1
t: LP.flTIOD~

• PMDB

Art. 43 - O Prefeito serã eleito ate quarenta e cinco dias antes do
tê"rm.ino do mantado de seu antecessor I aplicadas aS1 ~Tegras dos pará

grafos 1 9 e 2 9 do artigo 111.

PLENÁRIO

=- TEXTO/JtJSTIFIC.lçio---- -----,

~, )(

Suprima-se o Art. 17 das Disposições Transitõria~titutiVo'

do Relator:

JUSTI FICAÇJ\O

Propomos a alteração no Art. 43, compatibilizando o Subs t Lt.q

tivo do Relator. O artigo lS3~ citado em sua r edaçâo , refere-se ao

PTojeto de Gonstituiçã.o~ e que no atual gubstd.t.ut.ãvc , 'recebeu o ne ,

111.

JUSTIFICAÇJ\O

Propomos a supressão do Art. 17. nas Disposições Transitó-

r aas do texto oferecido pelo Relator, por não concordarmos com o

dispositd:vo nele contido.
A eat.at r zaçâo das serventaas de foro Judicial, é um posição

que defendemos, mas não podemos compactuar que estas serventa.as , s~

j am de f í n rda s e lei, e garantido aos atuais ocupantes, os seus di

reitos.

Esta ê a nossa posição e a j us t Lf t caçjio da supressão do alu

dido dispositivo.

~ PLENÁRIO

= PI-ENAIIIIl/COlllISdo/.U.COllllsaIo ---,

= TUTONUSTII'ICAÇio------------------,

EMENDA ES31450-5
rr;;;;;TITUINTE ANNA MARIA RATTES

DÊ-SE AO PARÁGRAFO 30, DO ART. 218, DO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR, A Sf

GUINTE REDAÇÃO:

ART. 218 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

EMENDA ES31453-0
tJ CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

~-_-_- 'I-[N...fllO/cDWIStio/IU.COIlISJio---------'

PLENÁRIO

.(:.t.Ja:
SUBSTITUTIVO DO RELATOR, NAS DISPosrçOES TRANSITÓRIAS,

E 70, JUNTAMENTE COM SEUS PARÁGRAFOS.
SUPRIMA-SE 00
OS ARTIGOS 60

rc-r- TUTO/JUSTIFIll.lçio------------:---,

3º _ As disponibilldades de caixa da União serão deposita

das no Banco Central. As dos Estados, do Dlstrito Fe

deral e dos Municípios, bem como dos órgãos ou enti
dades do Poder Púb Laco e das empresas por ele contro

ladas, em r ns t j t.u Lçõea f~nanceiras oficiais.

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

Propomos a a I f~ração na redação do pa~ágrafo terceiro do

Art. 218, re t i r ando a expressão IIressalvados os casos pr eva s t cs em

lei11, por entendermos que cabe uru ca e exclusivamente as instl tuições

financelras oficiais, a guarda e aplicação dos recursos públicos OfI

c í aas ,

Propomos a supressão dos Artigos 62,parágrafo único, e

79, §§ 19,22 e 3Q,que tratam da r edav as ãc t err í t or i e l do Brasil.
Este tema não é matéria cons t i tuc í onak , e deve ser fegul~

do pela legislação ordInária, como acontece a t ua Irnent e , não devendo ,

dessa forma, ser Incluído no texto constitucional qualquer dispositI

vo que altera a atual sistemática.
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EMENDA ES31454-8
PJ CONSTITUINTE ANNA MARIA RATiES F!"'''''~• PMDB

EMENDA ES31457-2
tJCONSTITUINTE ~NN~ MARIA RATTES

r.r Pl.tNolIIIO/COWISSlo/IU.C(i1IIUÃO --.,

r.r-------------TElI:TO/J<ll:T'rlcAçÃO ~ r.r UllTO/Jl.lST1'IColQÃO ---,

D~-SE ~H~.A~T y 25, DO SUBSTITUTIVO DD RELATOR, NAS DISPOSIÇOES TRANSI

TÓRI~NTE REDAÇÃO :
SUPRIMA-SE DO PROJETO DE CONSTrTUIÇ~O, OS ~RTIGOS 118 E 11~, JUNTAME!!

TE CO/.! SEUS PARMR~FOS E INCISOS.

r.r-------- ,.1.e:N...1I10/COIolI'sio/~I.I.CO .. IUÃO .,

r.r-------------TElI;TO/~I,JJTlflÇ...çio _,

CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

Dê-se ao kc't. 297 do Substitutivo do Reâa'tor-, a seguinte redação:

PLENlIRIO

JUSTIFIC~ÇÃO

Estamos propondo a supressão do Texto cons t í tuc rcnat , do

"Conselho da República", por entendermos que sua função está confli

tando com as atribuições da Congresso Nacional, e que a denominação

de Conselho da RepubllcB, apesar de ter sua estrutura ampliada, não

passa do atual C5N - Conselho de Segurança Nacional.

riT-------------TII:XTO!Junl't.:.loio-- ---,

EMENDA ES31458-1
tJ

- DISposições I

supressão do

ccmpa t Lbi Lí zar

Propomos a alteração na redação do Art. 25

r r ans í t ór ras - do subs t i t ut i vo do Relator, Lnc Lus ave a

parágrafo úm co , para regular o disposto no Art. 224,e

com emenda que nós apresentamos.

JUSTIFICAÇÃO

ART. 25 - A União, os Estados, o ni st r i to Federal e os MunlcíploS,CU

ja despesa de pessoal exceda ao t í mi t e previsto no Art. 224

deverão I no prazo de três anos, contados da data da promul
gação da üons t i tuação , a t i nç í r o lImite pr ev i s to ,

PARÁGR~FO ÚNICO - suprima-se

EMENDA ES31455·6
PJ CONSTITUINTE ANNA M~RIA R~TiES

D~-SE AO ART 106 00 SUBSTITUTIVO 00 RELATOR, A SEGUINTE RED~ÇÃO :

ART. 106 - Os g irus t r-os do r r ibuna I de Contas da União serão esco j.hj

dos dentre br as Ll e i r os mal ores de trinta e cinco anos t de

i dnne i dade moral, de reputação i Lrbada e notórios conheci
mentos cnnt ébei s , jur j nicos I econônu cos I t ãnanc ear os ou de

acmí ru s t ração pública, onecec i das as sequmtes condições.

Art. 297 - A família, constituída pelo casamento ou por união está

vel baseada na l.gualdade entre c homem e a mulrer, tem a proteção ào

Estado, que. se estenderá ã entidade familiar formada por qualquer um

dos pais ou r-esponséivaj. Lege.L e seus dependentes, consaguineos ou
não.

JUSTIFICACJiO

'l.tNAJlID/CDWISsioICUICOllISSb---------.,

JUSTIFICAÇÃO

L,.lIIT1DOCl• PMDB

'LU.l~IO/tOWIJSiOJ.IJICOWIUÃO------~

CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

PLENlIRIO

Dê-se ao parágrafo 59, do Art. St;l do gubat a'tuta.vc do Relator, a se

guinte redação:

Art. 6° - .

§ 59 - a lei punirá" como crime inafiançável qualquer da scrdmana

ção atentatória aos ddz-e L'toá e liberdades fundamentais; são formas

de discriminação, entre outras, subestimar estereotipar ou degradar

pes soa s em função de sexo, credo, iàfJ(Jlogia ou por pertencerem a gr!!.
pos étnicos ou de cor, por palavras, imagens ou representações, em

qualquer meio de comunicação;

Estamos propondo a alteração da redação oferecida ao Art. 297

do Substitutivo do Relator, Lncâ un.ndo a expr>essão "baseada na Igual

dade entre o homem e a mulher", que não foi acolhida pelo relator, e

constava do Projeto de Constituição. A aceitação de nossa emenda, Í!!!..
p l ace. em def'Lna.r' e determinar, no seio faml.liar, a garantia de direi

tos ague í,s ã mulher e ao homem na educação e cr-aaçâo dos filhos. -

r.r - TEXTO/JUSTI'lCAOio ---,

EMENDA ES31459-9

tJ
RATTES

JUSTIFICA!<ÃO

Acatando sugestão que nos foi encaminhada pelo Conselho

ReglOna1 de Cunt ab i Lí dade do Estado do Paraná, estamos propondo a i~

clusão da expressão "cunt ébe i s", de forma a cor r i qi r O esquecimento I

não só fundamental, como LncondLc a una L, de que um Ministro do t r rbu

nal de Contas, tenha notável saber cont.éb a L, uma vez que aquela cor

te, destina-se a fiscallzação fInancelra da União.

PLENÁRIO

. . -O'r ..I~ X
Suprima-se o Art. 50, nas Disposições Trans~tõrias~itutivo

do Relator.

= TUTo/~USTlrjc:.Q;i.o _,

EMENDA ES31456-4
[i CONSTITUINTE ANNA MARIA

Propomos a supressão do Art. 50. nas Disposições Transitó

rias por não concordarmos que os atuais Depuzade s federais ou E~

t.adua í s , se eleitos vace-Pr-ef'e í, tos 1 e convocados a excrce rem a fu!!,

ção não percam seus rnandatGs.

JUSTIFICAÇÃO

Propomos a aJ:teração do parágrafo 59, visando a definl.ção·

das formas d'e discriminação. Trata-se além disso, de fixar no texto

constituc~onal a definl.ção de práticas· discri.Jluna.tévias em função

de sexo , credo e iaeologia.
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@PLENÁRIO
n--------- "l.fNAIIIO/cOllIS'io/IUICOluui;o------------,

EMENDA ES31463·7
fJ CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

tJ PLENÁRIO

EMENDA ES31460·2
tJ CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

r.T-------- /'LENAIUD/tONIISio/llllCOllllllio-- -r

r;T-------------rr~To/Jl.IlTlflc"Çi.o _ = TU·TOf~un'~lc4Çio,-------------___..,

O~-SE AO PARÁGRAFO ÚNICO 00 ART. 250, 00 SUBSTITUTIVO OORELATOR,

SEGUINTE REDAÇÃO

A O~-SE AO ART. 47 E SEUS PARÁGRAFOS, 00 SUBSTITUTIVO 00 RELATOR, A SE

GUINTE REDAÇÃO :

ART. 250 -

§ ÚNICO - O título de domínio será conferido ao homem ou

à mulher, maiores de dez oi to anos, independente do
estado civil.

JUSTIFICAÇÃO

Propomos a modificação do parágrafo único do Art. 250, p.§.

ta que a enu ssão do título de domfru o seja ccnf'er i.do ao homem ou à m!:!.

lher rndependent e de estado civil.

ART. 47 - D üi s t r i t o Federal, dotado de autononu a pnj j t í ca ç Leqr s LatL,

va , eomíru s t r e t i va e f'Lnance i r a , será administrado por Pre

f'e i t o , e d i spo r á de Câmara de vereadores.

j c - A e Lerç ão do Prefeito e dos Vereadores co í nc i o i r á comi

a do Presidente da República, para mandato de 19ual d.!:!

Mção, na forma. da lei;
§ 2º - O DIstrito Federal reger-se-á por Le r nr qãru ca aprova-

da por co i s terços da Câmara de vereadores;

§ 32 - Ao üí s t r i t o Federal vedado sua divisão em municípios;

§ 42 _ •.••••••••••••••••

§ 50 -

JUSTIFICAÇÃO

Propomos a alteração no Art. 47 e seus parágrafos, do

sunst i tut ívo do Relator, visando garantIr ao Das t r i t o Federal a forma
mais demcc r ât aca de exercitar sua autonomia política, nos moldes que
funcionava no RIO de Janeiro.

~'''"TIDO~

PMpe

t: PLENÁRIO

r:-r-- I'I.'I ....lloIO/eOllISlliD/IU.CO.. I..lo ..,

EMENDA ES31461-1
tJ CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

",- TUTII/JUSTlfIClÇio ---,

O~-SE AO PARÁGRAFO SEGUNDO 00 ART 297 00 SUBSTITUTIVO 00 RELATOR, A

SEGUINTE REDAÇÃO

ART 297 -

§ 22 - o casamento pode ser dissolvido nos casos expressos I

em 1e1, desde que haja prévia separação judac í a l por

mais de um ano, ou comprovada separação de fato por '

mais de dois anos

EMENDA ES31464-5
[J CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

= ?\..'lM""IO/t.OM1SSiofIUtetiIlIUic. _

=-------------T[XTO/~U'TIF'e..Qio----- __,

O~-SE AO ÍTEM X, 00 ART. 76 00 SUBSTITUTIVO 00 RELATOR, A SEGUINTE
REDAÇÃO:

ART. 76 -

JUSTIFICAÇÃO

x - c r i ação , estruturação, transformação de cargos, empregos,

e funções púb l acas e f i xaçãn da respectiva remuneração.

Propomos a mudança da alteração oferecida ao parágrafo si:.

gundo do Art. 297, visando a redução dos prazos para a efetIva dISSO

Iução da soc i edade conjuçaL.
JUSTIFICAÇÃO

EMENDA ES31462-9
fl CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

r:-r--.,------ "LUi,1Il0/cONluio/IUICONISlio-- ----,

,.,,--- TtXToI.tUSTl~IC.qio,- ___..,

Propomos alteração no dispositivo X do Art. 76 da Projeto

de Constituição, para assegurar ao Congresso Nacional a competência

para di spor sobre a execução e estruturação dos cargos, empregos
funções públicas, oe r írução que teoricamente lhe pertence, mas com ai

decretação do DL-200/67, f'o i transferida para a PresiJência da Repú

bLice .

D~-SE AO ART. 82 00 SUBSTITUTIVO 00 RELATOR, A SEGUINTE REDAÇÃO :

ART. 82 - São assegurados à categoria dos trabaihadores domésticos os

di r e í t os previstos nos itens IV, V, VII, VIII, X, XIII, XV,
XVI, e XX, do artigo anterior, bem como a qararrt i a de inte
gração à pr ev í dênc i a social e aVlSO prévio de despedida, ou

equivalente em dinheiro.

EMENDA ES31465-3
[J CONSTITUINTE ANNA M~RIA RATTES

r.-r-------- "UN""IO/COllISlic/llHleOlllsdo ----,

",- TlEltTO/~l.oSTI~II:AÇio ___..,

O~-SE AD PARÁGRAFO PRIMEIRO 00 ART. 300, 00 SUBSTITUTIVO DO RELATOR,

A SEGUINTE REDAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO
ART. 300

Estamos propondo a alteração na redação do Art 82,inclul!l
.do os I tens VIII, X, e XVI, do Art. 7Q, que Já estavam consul;Jstâ!!,

cí.ados no Projeto de Constltuiçllo, e que não foram acatadas no prese~

te subst í tut ivc ,

112 - A adoção e o aco Lhamerrt o de menor serão eat imuledcs e
a s s as t Ldos pelo Poder PúblICO, na forma da lei, que
também estabelecerá os casos e condições de adoç~ por

estrangeiros, e o perrodo de licença de trabalho devi
do ao adotante, para f,lns de adaptação.
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JUSTIFICAÇM

Estamos propondo a alteração na redação do parágrafo pr a

meiro do Art. 300 do subst i tut ivo , de forma a qarant r r ao adotante,'

um per i oco de licença de trabalho I a ser de f rru do em Lei , para a de
vida adaptação ao adotado.

II -

b ) a promoção por merecimento pressupõe dois anos de exc r

CIClO na respec t i va ent r ãnca a e integrar o juiz o pr~=

Oleiro qui nt o da lista de ant í qurdade , salvo se não hou
ver, com tais r equ i s í t os , quem aceite o lugar vago. -

JUSTIFICATIVA

EMENDA ES31466·1
tJ CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

f? PLENÁRIO

rLENJ."IO/c:OMllJ.lo/.11Ic:OIlIUio--------_.,

Busca a presente emenda criar mais um obstáculo ao carre,!

r i smo , dimimnndo a luta entre os maqi s tr aoos no momento da promoção
por mer ec ament n , o que fortalece a idéia de car r e i r a

r.;- rItXTO/JlJl'ffrlCAçio, -,

Dê-se ao parágrafo 2Q do Art'go 297 do subs t í tutavo do Relatar a

seguinte redação:

ART. 297-

EMENDA ES31469-6
t: CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

~PLENARIO

§ 2º - o casamento poderá ser dissolvido medaarrt e acordo en-

tre as partes, em homologação judi ca at I e a Lei não es

tabelecerá 11mi tes para o número de dissoluções conju

ça i s ,

=- TlI:XTOIJu$fII'ICAÇiio--------------,

og-SE AO § 10, 00 ART. 28 00 SUBSTITUTIVO 00 RELATOR, A SEGUINTE RE

OAÇ~O

JUSTIFICAÇM ART. 4~

Estamos propondo a inclusão da expressão nna cidade de

Brasília", no § 12, do Art. 28, de forma a definir que Br-a s f Lí a, on

de está a cap; tal da Unillo.

Estamos propondo a alteração na redação do § 2Q do Art. 297,

de forma a liberalizar a forma de dissoluções conjuqa i s , 80 tempo em
que não haverá í imí t es para estas dissoluções. Por ocas i ão do casamen

to os interessados, desde que solteiros, dirlgem-se a um car tdr i o e em

pouco tempo estão casados. Por ocasião da separação, achamos que o pr.Q.

cesso deve ser o mesmo. Afinal, se uma sociedade conjulga1 nao deu cer

to, a lei deve facilitar ao cidadão os dueitos para uma nova tentatl

va •

12 - O Distrito Federal, na cidade de Brasília, é a

da União.

JUSTIFICAÇ~O

Capi tal

= TlXTO/JU$"II'IC&l;io -,

cr==I'A"TIDO~• PMDB
CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

PLENÁRIO
= ~==__ I'UN.. "IO/CO .. lllio/.UlCOIIlI.lo--------____,

EMENDA ES31470-0
t:

Dê-se ao parágrafo único do.art. 298 do Substitutivo do Relator a

seguinte redação:

r;-r TUTOJ'JIJITIFICAQio--------------,

= I'LIIIA"lO/tONIBIÃO/ll.lltOllIUio---------.

ART. 298 - • • •• • •• • •• ••• •••• ••• • •••••••••••••••••

,
Parágrafo Único _ É obrigação da poder Público assegurar o a-I

cesso à educação, a informação e aos mei os]

e métodos adequados ao planejamento fami- l

liar, raspei tadas as conv í eções éticas e r!.l

Lí qansas dos pa i s ,

Dê-se ao ítem XXI, do Art. 79 do-Bubs-t.í.tutdvo do RelatoIt, a seguinte

redação:

Art. 79 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

XXI - assistência gratuita aos seus filhos e dependentes em cre

ches e pré-escolas de zero ate seis anos de a.dade completos.

JUSTIFICAÇAQ
JUSTIFICAÇÃO

D~-SE AO ART. 12 OO'SUBSTITUTIVO 00 RELATOR A SEGUINTE REDAÇ~O :

A inclusão da palavra "gratuita II visa a manter a coerência

com os direitos sociais do trabalhador, pois cabe ao Estado a gara~

tia de atendimento,em creches e pré-escolas, às criançàs de zero
até'::;" seis anos de idade, conforme disposto no Art. 275, ítem IV.

liJ

IEMENDA_.t:S3J4n.s'
[!1 CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

Estamos propondo a alteração na redação ..do parágrafo único doi

Art. 298, SUbSt1 tuindo controle da natalidade por planejamento sssu-,

liar, pois entendemos que cabe aos pais pLane j ar sua família, e o ter-I
mO."controle" seria mais uma definição para uma funçao do Estado.

[JPLENÁRIO

EMEI'IDA ES31468-S'
[J CONSTITUINTE ANNA MAR~A RATTE5

r.r-------------TtITO/~UITlfltAÇi.O---- ____,

r.r-------- I'LINA"'OJ'COllllllio/.IHICO"IPio-- .,

O ART. 135, ÍTEM II, ALÍNEA ".EI". 00 SlJI'lSTITUTIVO 00 R~TOR, PASSARÁ

A TER A SEGUINTE REOAÇAQ :

ART. 135 - .

ART: 12 - A Ungua afiei-aI do Brasil é a portuguesa,' e são s ímbalas

nacionais a bandeira, o hino" o· escudo e.'as armas da Repú
blica.
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JUSTIFICAÇ~O lícJ.a Rodoviária Federal, a Polícia Cd.va.L, a Polícia MJ.IJ.tar e c CoE,

po de Bombeiros Mill.tar do Da.s-tr-Lt;o Federal e dos Terr~tórios.

Propomos a alteração do Art. 12 do Sub s t a t.ut rvo do Rela

tor, de forma a definir que a língua portuguesa é a oficial e não na

cional. Esta proposição mantém 05 da a l etos indlgenas e dos descenden
tes dos quilombos.

Incluída na competência da União, a organização e manutenção

da Polícia Rodoviária Federal, necessário se faz sua a ncfuçêc no ca

pítulo da Segurança PúblJ.ca, inclusive sisteaatizando o projeto do 1

relator'.

EMENDA ES31472·6
tJ CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

= ,1.Il:II..."IO/CON1ISÃO/llJ.llOOlllllÃo ____,

L .....RTIOO~
• PMOB

EMENDA ES31475·1
f!J CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

r.r--,------ I'l,.llll...lIlO/c::oIlIJlÃo/IUIc::O.lllio ~____,

r.T-------------TEXTO/~ulTlne"çio-------------____,

= TUTOIJUSTIFIColÇÃO -,

OÊ-SE AO ART. 103 DO SUBSTITUTIVO DO RELATOR, A SEGUINTE REOAÇM :

O~-SE AO ART 89, 00 SUBSTlTU.TIVO 00 RELATOR A SEGUINTE REOAÇ~O :

gq
ART.~ - O Congresso Nacional reuru r-se-ã , anualmente, na cap i tat I

da República, de 12 de fevereiro a 10 de dezembro.

JUSTIFICAÇ~O

ART. 103 - A t í scaj.i aação financeira, orçamentária, operacional e pa

t r imoní a l da uru ão , quanto aos aspectos de Leqa l adade , La

gitimldade, e f'Lcéc i a , eficiênc~a e economicidade, será e

xer c i da pelo Congresso Nacional, mern ant e auditoria contá
bil e controle externo, e pelos sistemas de controle inte!.

no do Leglslativo, Executivo e Judlciárlo,na forma da lei.

Estamos propondo a a I t er-ação na redação do projeto de Cons
tituição, que mantém o atual período í ns t atufco pela junta mIlitar,e;

1967, dessa forma, o Congresso Nacional f i ca reunido permanente duran
te todo o ano, supr Iru ntín-s e o recesso do mês de Julho. -

JUSTIFICAÇ~O

Propomos a LncLus ão da expr es são Ilaudi t or i a contábil ", de
forma a criar a i ns t i tui ção da auditoria contábil, que Já vem sendo
executada pelo Teu.

r.r-------------Tll(To/~UITIFIc::loÇio ..,

8'''IITlao~

PMOB ,

~..,.~
C4(09/87tJ PLENÁRIO

= I'L ..UlllO/c::Olllllio/IUICOllllll.io ____,

EMENDA ES31476·9
l:J CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

EMENDA ES31473·4
flCONSTITUINTE ANNA MARIA RATTt.S

r.T Tl:ltTO/~I1ITI'IC"Ç.iO--------------,

o~-SE AO íTEM XI 00 ART. 76 00 SUBSTITUTIVO 00 RELATOR, A SEGUINTE

REO.AÇAo

r.T-------- I'1.I:.....IIIO/COlllIII1o/IO"OIlIIl.iO-----------,

ART. 76 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

XI - criação, ext anção e atr Ibu i ção dos Ministérios e,6rgãos

da Admwistraçllo Pública;

O~-SE AO ART. 253 00 SUBSTlTUTIVO 00 RELATOR, A SEGUINTE REOAÇ~O

JUSTIFICAÇAo

Propomos a alteração na redação do ítem XI do Art 76, de
forma a garantir ao Congresso Naclonal, o poder de extinguir, se ne
cessário, M~n15térios e órgãos da Adm~nistracão Pübl i ca ,

ART. 253 - S~O insuscetíveis de cesapropr i ação , para fins de

aqz ár i a , os rmõve í s rurai s direta e pessoalmente

dos em dimensão que não ultrapasse a três módulos

nais de exploração agrícola.

reforma

explora

regio-

JUSTIFICAÇAo

Propomos a alteração na redação do Ar t . 253 do projeto de

cons t i tui ção , IncIus íve, com a inclusão de um parágrafo, para exc l ui r
de des apropr í ação para fins de Reforma Agrária, os imóveis cuja dime!!.

são não ultrapasse a três (03) módulos regionais, e a Ins t í tu i ção de

dever do Poder Público em promover e criar condições de acesso do tr2.1
balhador à propriedade da terra econOmicamente útil~1l4T...--

"o4t09/87 J

CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

PLENJlRIO
r.T I'1.tM"ItIO/COlllllllo/IUICO!lllIl,io ____,

EMENDA ES31474·2
tJ

= TUTO/~ul1""IC-'Çio ____,

Inclua-se nos Incisos do Art. 19lt- do Substitutivo do Relator o se

guinte dispositivo, r-enumer-ando os demais:

(lPLENÁRIO

r;-r-------------TUTO/~UJTI'IC..çi(l-------------____,

r.T--------I'LI:III"1I10/c::01,l11Iio/l~CO"IlUio ,

EMENDA ES31477·7
tJ CONSTITUINT~ ANNA MARIA RATTES

polícia Rodoviária Federal;

Art. 194 

II

DÊ-SE AO ART. 245 DO SUBSTITUTIVO DO RELATOR A SEGUINTE REoAÇM

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda tem por finalidade compatibilizar o texto I

do dispositivo emendado com o ítem XIII do Al"t. 31, que determina a

compet~nsia.da União para Organizar e manter a Polícia Federal, a P~

ART. 245 O uso do imóvel rural corresponde a obrigação social quan

do, simultaneamente :
a) é racionalmente aproveitada
b) conserya os recursos naturais renováveis e preserva o

meio ambiente j
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c) observa as disposições legais que regulam as relações I

de trabalho e de produção e não mot rva conflitos ou di~

putas pela posse ou ocmãru o :
d ) não excede a área mãxima prevista como Lrmi t e r eqaone L;

e) respeita os d~reitos das populações indígenas que vivem

nas suas Imeda ações .

necessário pensar uma nova concepção cons t í.tuc i ona I do

direito de propriedade (pública ou privada, urbana ou rural) rigoro

samente vi ncuí.aoa à sua função s cc i a L, de modo que o exercício do

direi to seja facu1 t ado apenas em conformidade com o interesse da com.!:'.

ru dade , inibindo-se assim condutas a elas lesivas.

O~-SE AD iTEM IV DO ART. 135 DO"SUBSTITUTIVD DO RELATDR, A SEGUINTE

REDAÇÃO :

ART. 135

t:PLENÁRID

EMENDA ES31480-7
t: CDNSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

~ nrNAftIO/ctlMI'JÃo/n'l!COIIIUÃO---------

= TElCTO/JUSTI~IColÇAO------ _

A a I teração que propomos, em pl enãr ro I no pr ojeto de Con~

t i tui çao , na parte da Política Agrícola, vasa , pr-Lnci.pa Imente , a aIt!:,
ração da de f'an í ção de "função" social, para "obrigação social", uma

vez que "função social" não avança em ddreçãu a aplicação de uma Re

forma Agrária que atenda aos anseios dos trabalhadores rura i s com
ef'e t i vação dos assentamentos em terras des apropr i adas . A redação que
propomos, garantlrá as grandes áreas desab i t ada s que funcionam como I

IIgancho" de especulação lati f'und Lá r t a

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA ES31478-SrCONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

r.r-------------HlI:To/JlIST�FIc-.CÃO ____,

D~-SE AO ART. 24B, DD SUBSTITUTIVO DD RELATOR A SEGUINTE REDAÇÃO, SU

PRIMINDO OS PARÁGRAFOS 10, 20 e 30.

IV - os venc rmant os dos maqa s t r ados serão f i xadns com di fe
rença não excedente a dez por cento de uma para outra

das cateçor i as da car-r ed r a , atribuindo_se' aos lntegran

tes dos Tribunais Superiores e dos r r ibcne í s de Justiça

dos Estados não menos do que perceberem, a qualquer tí

tulo, os Secretários de Estado, não podendo exceder os

dos Minlstros do Supremo Tribunal Federal.

JUSTIFICAÇÃO

ART. 248 - A declaração de rnteresse soe i aI para fins de Reforma Agr!

ria opera automaticamente a Imissão da uruão na posse do .!
móvel, permitindo o regIstro da propriedade. Qualquer con
testação na ação prõpr í a ou em outra meda da judicial some.l2

te poderá versar sobre o valor depos i t ado pelo expropriante.

JUSTIFICAÇÃD

Propomos a alteração na redação do art. 248, suprimindo

seus parágrafos no subs t í tut ivo do Relator, de forma a garantIr a i

mi s s ão automática da propr aedade rural, pela União, quando declarada
de lnteresse social para ruvs de Reforma Agrária.

Este dispositivo, ao cont.r ár i o do que consta no projeto

de Constituição, avança na garantia de um dos temas mais cont r over-t i-,

dos da Reforma Agrária. A imissão da posse. Acreditamos que s6 com es

te 'mecanismo, é que poderemos caminhar em direção a uma Reforma Agrá
ria de fato. -

EMENDA ES31479-3
tJ CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

r.r-------- 'LENiIlIO/cOMlll.iiO/IU.C"MI.lio ---,

,.,,- TEll:TO/JuITIFIll'-ÇAD' _

o referencial aos Secretárlos de Estado, norma cons t i tu

cional vigente e que existe desde a Carta de 1934, é salutar, no sen
t i do de manter um equilíbrio de remuneração entre membros do Poder J'y'

d i c a árLo e da Poder Executivo, devendo ser assinalado que, no caso,

não se cuida de vinculação, mas de simples "piso", a evitar disparid!.

de de pagamento, comprometedora da independência do Judiciário Estad'y'

aI.
Por outro lado, impõe-se a adoção de tal modalidade de

garantia I uma vez que razões orçamentárias e de técnica de elaboração
orçamentána não pernutarãam se d~feIlsse ao Judicláno a gara'lti8 (Ia !!'re~:L.!!:!bili

dade real de vercnneotos .qoe serra a melhor solução.

EMENDA J:S31481-5;
CDNSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

ÇJ PLENÁRIO

r;-r-------------Tl!XTO/JlI'TI'Il:-.ÇAO ~ ____,

~
SUPRIMA-SE O PARÁGRAFO ÚNICD DD ÀRT" 27, NAS DISPDSIÇÕES TRANSITÓRIAS,

DO SUBSTITUTIVD DO RELATDR :

JUSTIFICAÇÃO

INCLUA-SE ND ART. 29S DO SUBSTITUTIVD DO RELATOR, O SEGUINTE iTEM :

iTEM _ Instltulr a proteção ambaerrta l como expansão da função social

da propriedade prevalecendo a Lí nu t ação sobre o uso do bem por

parte do proprietário.

Propomos a supressão do parágra fo úru co do Art ..27, das

Disposições Transit6rias , pois com a manutenção deste parágrafo, o

artigo não teria nenhuma aplicação útil.

1482-3,
ANNA MARIA RATTES

", .ART" 171

D ART. 171, § lo DD SUBSTITUTIVD OD RELATOR, PASSARÁ A TER A SEGUI~

TE REDAÇÃO : I

!

ÇJPLENÁRID

r;-r-------------TVlTD/.lllJ'I'JfIC..ÇÃD ____,

A relação de administração, cuja característica é a fln!

lidade pública, contrasta com a relação de direito subjetivo, cuj a c~

racterística é a vontade do indivíduo. O direito de pr opr aedade pode
rá sofrer limitações administrativas legítimas (devendo ser ressalva

dos o instrumento do tombamento, da Lei 6.9D2 e de proteção de baci

as hidrográfil'as) no interesse e benefício do colotividade.

Jl1STIFICAÇííD
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§ 10 - A competência dos Tr Ibuna i s e Juizes Estaduals seráI
de f r nr da em lei, de aruc í at tve ccs Tribunais de .)ust.!.

ça, que não poderá sofrer emendas estranhas ao seu D~

jeto, e regulamentada nos respectivos regimentos 10-:
ternos.

EMENDA ES31485-8
t: CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

re-r- TEXTP!JlISf1FlC...çip-------------____,

JUSTlFICAÇAO

O~-SE AO f TEM V DO ART. 31 00 SUBSTlTUTIVO DO RELATOR, A SEGUINTE

REDAÇAo

A redação proposta guarda absoluta coerência com o
229, § 12, do Projeto de Cuns t í t uiçãc , evitando a pus s i bi Lidade

inclusão de mat.é r aa estranha na Lei de Organização .juda c Lãr aa ,

Art.

de

ART. 54 - ....•••.......•••.•...

1 - . " " , .

II - .•...........•............

III - .

IV - •••••••••••••••••••••••••••••••••

V _ decretar o estado de sítio e a arit ervenção federal;

EMENDA ES31483-1
tJ CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

flPLENÁRIO

r,r------------- nXTO!JltSTlfICAÇÃlI ---,

JUSTlFICATIVA

Propomos a alteração na redação do disposto no item V do

Art. 54, r e t i r ando a expressão "o estado de defesa ", uma vez Que es
tamos apresentando emenda suprimindo os artigos no projeto que se Te

ferem ao " Estado de Defesa 11

INCLUA-SE NO ART 236 DO SUBSTlTUTlVO DO RELATOR, O SEGUINTE PARÁGRl!
FO 40 ,

CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES
ART. 236 _

42 - o título de propriedade será conferido ao homem Ou
mulher I independente do estado c i vã L.

EMENDA ES31486-6
f

PLENÃRIO
r,r- TtxTII/JlIlIT1Flt.ll;ip. ---, ----,

JUSTlFICAÇM

Dê-se ao Art. 20,do Substitutivo do Relator. nas Disposições Transiti
rias;,li1~~'tuf-nte redação: .

Propomos a i nc lusão do parágrafo Quarto no Art. 236, a e

xemplo do Que foi acolhido pelo Relator no Art. 250. A emissão do ti
tulo de propriedade, seJa urbana ou rural, deverá ser em nome do ho
mem ou da mulher, independente do estado CiVIl.

Art. 20 - o mandato do a tual Presidente da República terminará no dia

1 9 de j anea ro de 1989, com a posse de seu sucessor, e l.e í.zo quarenta e

cinco dias antes.

ART. 224 _ A despesa com pessoal, ativo e inativo, da uru.ãu , dos Es

tados, do DIstrito Federal e dos Municípios não poderá ex

ceder a 11mi te de cinquenta por cento da arrecadação afie!

aI.

T'r ancz-ev e palavras dos Presidentes Tancredo Neves e Jpsê Bar

ney , um por ocasião da Convenção do PMDB, en 17.01.85, e outro por

ocasião da assinatura da mensagem enviada ao Congresso Nacional .. co!!.
voeande a Ass embIêaa Nacional Constituinte.

Estamos apenas apoiando o que nosso governantes t de fato e '

de da rea.to , pronunciaram, avalizando a transição. A inovação está na

ddmanudçâo em 75 (setenta e cinco) dias, para coincidir com o início

do ano f i scaã , As posições de Tancredo Neves e José Sarney. nestas 

declarações, justificam a nossa proposição.

JUSTIFICAÇÁO

"Não aceito nem mais nem menos de quetro anos. Só conheço a

democracia, com quatro anos. Uma t rans rçâo só é possível com quatro'
anos - menos ê impossível; mais, ê aut o'r í.t e r í smo;"

"Embora a duração do mandato presidencial deva ser obj eto de

de l ab eração da Assembléia Nacional Constituinte, manifesto desde lo

go a minha posição no sentido de que esse manda to deva. ser de quatro
ane1s".

Dg-SE AO ART. 224, DO SUBSTITUTI~O 00 RELATOR, A SEGUINTE REOAÇM

tJ PLENÁRIO
..,- TUTO/JlItflrlt.ll;io ____,

EMENDA ES31487-4
fIl CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

,
O Procurador Geral deve perceber vencimentos próprios, de

acordo com a sua fúnção, ;., na prática, o Qlue vir'á. a ocorrer, será.f na
organização da carreira do MinistériO Publico, o es t.abeLec amerrt o I'de
remuneração de soente , em percentual, para os escaH5es inferJ.ores aos

do chefe da instituição, numa equiparação i'naceitável aos membros do

poder JudICIário.

JUSTIFICAÇÃO

SUPRIMA-SE O PARÁGRAFO 30 DO ART. 17~ DO SUBSTlTUTIVO DO RELATOR, RE

NUMERANDO OS DEMAIS :

o teor deste dispositivo volta-se contra o prInc Ip ru con2.

titucional de vedação de vinculação ou equiparação de qualqueI' natuI'~

za , para o e f'e r t o de remuneração do pessoal do serv i ço pübjaco , ainda

agora r e at e r ado no art 62 do substitutivo ora emendado.
No caso, há uma equiparação de Quem exerce função junto

, ao Poder JudicIário, que, embora nobre, não se confunde, nem se asseme

'lha, à dos membros do Supremo Tribunal Federal.
Estabelece-se, em matéria de lemuneraç~o, uma igualdade

do que, por natureza é des Lqua l , vlolando-se, pois, o pr mcIp.ln da ~

gualdade.

fIlPLENÁRIO

= 'I.[II ...IlIt'/CONlUio/IUI~OIII'••ÃO_- __,

= TCXTII!JlIST1Fl~...çill ____,

EMENDA ES31484·0
f? CONST ITUINTE ANNA MARIA RATTES
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JUSTIFICAÇM

Propomos a a I ter ação na redação do Art. 224, do 5ubsti tu

t rvo do Relator, visando a Lâmi t ação das despesas da uru ão , dos Esta
dos, do üa s t r i t o Federal e dos MunIcípIoS, com o pagamento do pessoal,

no máximo,a cinquenta por cento da receita t r íbut ãr r a .
Este I rmí t e , VIsa basicamente, frear as contratações In

d i scr Imí.nada s que o setor público faz, muitas delas para atender com

prcou s scs políticos.

EMENDA ES31490·4
f1 CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO

r..,--------- I'LEIl""IIl/c:OIll15dIl/IUICOrlllJ.liG "l

f1 PLENARIO (SUBSTITUTIVO)
l";T- fEXfo/~IJSTltIC"GÂO> _

EMENDA AO § lQ DD ART.248

Acrescente-se ao § 12 do art. 248, a expressão: Ass 1m

cama a processo administratlvo referente ao artigo 247 e comprovante

do detstaque ou empenho das recursos, prev i stos no § 2º do ar t i qo
246.

PLENARIO (SUBSTITUTIVO)

A lnicial somente será deferida após perícia determInada
pelo JU1Z, pata exame do processo admlnistratlvo ou do imóvel obJe
to do ato exprcpr í at õrro , no prazo de 90 m as , Quando! então, con

vencido de que a propriedade não cumpria sua função social, a imls_
são ope r ar c se-cá com as consequências previstas no § anterior.

EMENDA AO § 2Q DO ART. 248

Artlgo 248:

§ 1º - Na petição, a.nst ruí da com comprcvant esoo Depósito

do Valor da Terra em títulos e o das benfeitorias em di nhe i rn , assim

como o processo admí.ru s t r at í vo referente ao artigo 247 e o comprova!!,

te do destaque ou empenho dos recursos previstos no § 2º do ar t i ço

246, a autora r equerer-é sejam ordenadas, a seu favor, a Ima s são na pos
se do i môveI e o r eqa s t r o deste na matrícula competente.

JUSTIFICATIVA

A inclusão desta ex í qênci a , Já prevista no artigo 246 ,

§ 2º I se faz necessária a fim de evitar desapropriações sem que o

Governo disponha de recursos orçamentárIos para lmplantar o progra

ma, e não se limite a desapropriar, ou seja: quando o Governo dec r

dir desapropriar uma oeteresnea« área, deverá ter um programa deteE
minado, de forma a saber quantas famílias vão ser assentadas, qual

o tipo de produção, o que precisa ser construído, em quanto lmport,!
rá a manutenção até que o bene f'Lc i âr í o obtenha a sua li! produção,

etc ... etc ...

EMENDA ES31491·2
tJ CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO

...--------------1'EXTO/JU$'tI'ICAÇ;.O -,

r.;-------- "J.u."lofeowISlio/IUICOIllIU.io> -,

ART - Fica extirrtc o pagamento de qualquer forma de subsídio, p.§..

la União I Estados e NurucIp i ns , aos ocupantes de cargos de

ex-Pres i dent e da República, ex-Governador de Estado e ex
Prefei tos Munic~pais, adqua r i dns em função do exercício do
cargo

JUSTIFICAÇÃO

Nilo podemos aplicar, em nosso País, a norma que garante a
ex-integrantes de cargos executivos, obterem, após o t érnu no do mand.§.
ta, o d í r e i t o a pensão custeado pela União. Ora, se Qualquer cargo
eletivo publico é de natureza transitória, o Estado não deve arcar
com o pagamento deste tipo de pensão.

EMENDA ES31488·2
f1 CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

l";T------------...,-TEXTOI~uSTIFle...çio ~_-_~

~,vfl~
INCLUA-SE ONDE COUBER;<NAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 00 SUBSTITUTIVO
DO RELATOR •

=-------------TtJTO/,lIJSfIFlC"çio,--- ---,

,EMENDA ES31489·}t: CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES t:r!""'"'---:J• PMOB

JUSTIFICATIVA

A nossa emenda é o resultado de reflexão sobre o necessi

dade da reforma agrárla, e se fundamentou nas seguintes conclusões:

1Q ) A reforma agrárIa é necessária?

-Sim

O~-SE AO ART. 146, DO SUBSTITUTiVO DO RELATOR, A SEGUINTE REDAÇÃO:

.!I.I~
ART.~ - Os serviços no t ar a a I s e registraria~s serão exercidos pelo

poder público.

19 _ Lel Complementar regulará as atividades dos serventu!

rios.
22 _ O ingresso na a t Lvi dade de s ervent.uér i n , será obriga

toriamente, por concurso público de provas e titulas.

22) possível fazer a desapropriação somente em moeda
corrente?

-A União informa que não.

32) E: justo, é sensato, desapropriar a propriedade prod.!:!.
tiva?

-Parece-me que a resposta unânime é negativa.

42) A posse deve ser imediata nas desapropriações?

-Nt!sta questão, surge sempre a indagação:

a) terras produtivas;

b ) terras ín:pr_oduti vas

JUSTIfICAÇÃO

Ao propormos alteração no Art. 146 e seus parágrafos,est2.

mos transferindo para o Estado, serva.ços - nctar í a i s e re~Istrais de

vital lmportãncia para a .jus t i ça , e que estando f.nt amament e llgados,
são explorados p'elO poder privado. Procuramos transferir para a legi~
lação ordinária a regulamentação da atividade de serventuário'.

Ora, como não deve operar-se nas terras produti vas , resta

deixar bem claro o que é terra r:'roduti va e, consequentemente, o exa
me judIcial tem que J}~eceder à desapropriação.

Não me parece justo que esta decisão deva caber uru camen.,
te a um processo administrativo a ser conduzido pelo órgão que prom.Q.

ve a desaproPflação, permitindD a presença do proprietário apenas na
vistoria.
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Não há como saber com i senção , se a terra é ou não produ-
tiva; se cumpre ou não a sua função social e, consequentemente, se
pode ou não ser de sapr opr i ada , sem a participação do Poder Judiclá

rio através de laudo pe r ac í aI que se louvará nos dispositivos Leqa i s ,

O que se deve fazer, e é preciso que se faça, para evitar
a procrastinação dos objetivos, é limitar o período em que o JUlZ de

verá concluir a per í ca a e o seu livre consentimento. Aliás, o que fi
zemos em 90 dias por entendermos suf i c í ent e para que o Juiz possa d!:.
cidir.

Não houvesse a separação entre propriedades que podem ser
desapropriadas e propriedades que não podem ser desapropriadas e po

deríamos admitir o procedimento proposto, mas como está colocado im

põe-se que se defina antes da desapropriação, o que pode ser desaprE.,
pr í ado e o que não pode ser desapropriado. O ccnt r ãr ro disto é inve.E.

ter a 16gica e o bom senso.

EMENDA ES31492-1 '"ro.----------,
f? CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO

~ 'L[MAJtIO/COlllnio/luICOllllSsio----------,

PPLENARIO (SUBSTITUTIVO)
= UxTO/JUSTlfICAqÃO _

'Ier-r í.t.ôrros uma fonte de suprmento de recursos e, com maao'r r!,

zão do que para os Estados e o Ila s t r L'tc Federal, pois estas una-.

dade s contam com orçamentos baseados em arrecadação va Lor i.zada I

pela pr-Spr i a autononn.a •

A infraestrutura dos Territórios, tão dependentes da

União em razão de sua pr ôpr aa ancapac i dade f mance Lra , reclama

maac r-es cu i.dadc s do Poder central.

A área soc aa l, e especaa Iment e os planos de desenvolvo!

menta dos Territórios não podem depender exclusivamente dos pa,E
cos recursos de seus reduz Idos orçamentos.

O mais grave é que a suspensão abrupta desses recursos

com que os planos dos Te r-r â t dr-ao s vêm sendo preparados, impede a

execução, até mesmo 1 dos programas em andamento e da ação admr-,

m s t r-at ava programada de , acordo com a própria Unrão da qual são

os TerritórIOS dependentes.

No caso do 'rer-r i tdr r o de Fernando de Noronha, particu
Larmerrt e , o Fundo de Par-r ac i.pecão é sua receita f'undamerrta L, e

isso porque a Ilha, em razão de sua ccndação espec í a Lf s s rma de

reserva e co l.dgaca natural, não adnut.e instalação de mdíis t r i.as e

outras at ív rdades geradoras de receita tributária que possam c~

lidir com o programa de preservação do meio e de r est abe Lec ameq
to das suas condições naturais.

EMENDA·SUPRESSIVA AO ART. 262

Suprima-se o § 3 Q do artigo 262.

Com a po H t aca de preservação do meao ambaen t e , essa

Sl tuação va r perdurar e o Ter r i t Er ao de Fernando de Noronha fl:.

ca r aa sem condições mIn rma e de exe cut a r a pl~rrl;1 j::~'::l..a do &9
verno nesse campo, ou seja, na defesa da fauna, da flora e das
condições naturais da ilha.

JUSTIFICATIVA

o País não tem condições de es t at i zar os serviços de saúde

de natureza privada, pois é sabido que hoje 90% destes serviços são

prestados pela a t Iv i dade privada e seria uma leviandade permitir a i~

tervenção e desapropriação dos referidos serv i çcs , A preocupação deve

ser em melhorar os serviços, sejam púb í acos ou privados e o Estado

f1scalizar com eficiência e honestidade.

Deputado PAES DE ANDRADE

~"u-----,'ou 09/87 I

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 21Ô, § 59

= TUTO/JUSTlrICAQio -,

ÇJPLENARIO

IEMENDA ES31494-7
f!lSENADOR ALFREDO CAMPOS

AO SUBSTITUTIVO

DO RELATOR

EMENDA NQ

= TutoNu5TlfICAÇio--------------

EMENDA ES31493-9
f? CONSTITUINTE PAES DE ANDRADE

f?

Acrescente-se ao texto da alínea !" do ãnc i so I, do

artigo 213, a expressão "e dos Territórios", de forma

a que o da spos Lt Ivo fique com a segu mte redação.

Dê-se ao parágrafo 59, do art. 210, a sequant;e redação:

"Art. 210

Art. 213

I -

a) vinte e um inteiros e cmco décimos por ce!!.

to ao Fundo de Par-t í.c rpacâo dos Estados, do

ní.s t r r to Federal e dos Te r r i,tórios.

§ 59 - na regulamentaçã.o do imposto de que trata o

J. tem III deste art.aço , a Lea, complementar estabelecerá:

a) - alíquotas mâxamas não excedentes de

três por cento;

b) a apuração do ampca tic por eatumeta.va ,

nos muru cãpaos de menos de cinquenta

nu.L hab.i.tiantiea , H

JUSTJFICACM JUSTIFICAÇlio

A Federação é composta dos Estados, do Dr s-tr í to Fede
ral e dos 'rer-ri.t ôr ros •

Não se just rf í.c a , assim, a exclusão das unidades. que

an t eg r andc a Federação recebem consti'tucaona Iment;e denominação I

d rver s a , como é o caso dos Territórios.

O texto constante do Substitutivo do Relator Bernardo

Cabral excLua o d are at o que conat r tucaona í nent e devem ter os Te!.
r at ôrLos de auferirem os recursos do Fundo de Par-t Ic apaçâo ..

Essa é uma p r at i c a t.r ad r c r cna L que garante também aos

Impõe-se norma constutucaonat Lanu.eeeava do novo trJ.buto,

desde que a.neva tãvel sua aprovação.

Assim, chamado ã r.a2ão, deve o Poder ccnse.aeuanee ate!!,

tar para a grave recessão das 'atividades econômi.cas e, em r espeatc

ao cidadão coner-abumce e J.ndéfeso consunu.dor , fJ.xar parâmetros re~

trJ.ngJ.ndo desde logo a vozac.i.dade Ea.aca L que decorrerá das válvulas

abertas na futura carta, através desta e outras inovações de que e~

tá prenhe o presente capítulo tiz'Lbutiâza.c ,

A esaer-eava Justifica o lirnJ.te, da alíquota e, bem assim,

a forma da apuração do imposto nas pequenas LocaLadadea , no aeritn.do

de ev í tar maã oxe e entraves ao pequena. comêr-ca.o vaze j as t.a ,



2571

Plenário

Consti tuinte Lélio Souza
r:T ,I.I"...1l10/cO..lssio/.UlC"fIlISSio---------~

EMENDA ES31497·1
PJ

EMENDA ES31495·5
f:J SENADOR ALFREDO CAMPOS

r;T-------------n:ItTo/~U8TI'IÇ...çiQ __,
r;T TElTO/~I1STlrlC..ti.O--__--_------___,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 74, §29 EMENDA ADITIVA

Dê-se ao §29 do art. 74 a seçuante redação:

Art. 74- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§29 - Na oomposacão do nÚInero de Deputados,

proporcionalmente à população, a .rusuaça meaeoreL observará lJ.tnite

máxamo de quatrocentos e oa.tientia e sete representantes do povo, com

r eayuat,e necessário para que nenhwn Estado ou o naeer-reo Federal to!:.
nha mei.e de sessenta ou menos de oaeo Deputados.

JUSTIFICAÇ1iO

Não podemos concordar que a nova Carta venha ~

colher dJ.spOSJ.tJ.VD que fira o pxôpr-ao equaHbr-ac da Federação, pro

porcionando o fortalec.unento de Estados hegernônicos.

Até que sur-jam dados defJ.nJ.tJ.vDs que perma.t.em

proJetar xepr-e sentiatiavadade maa e equâname , tanto em relação à popu

lação, quanto ao eleitorado, somos pela manutenção dos crJ.térl.os .ê.

cuaaa,

EMENDA ES31496·3
l"' Constituinte LELIO SOUZA

= 'I.III.MO/co'"'si.O/DUlCOflllsti.o -,

=- TI:X'to/~USTI'lCAÇio_-- ,

EMENDA MOBIFICATIVA

Dê-se, ao artlgo 22 das DispoSlçiles TranSitÓriasy-r,~"
seguinte redação:

Acrescente-se ao art. 35 do Título X (nisoosições Translt6

rias) do Projeto, Ull parágrafo único, assam redigido:

"Art. 35 - .•••••....••••••.•••••...••..•.••.•......••..••....•••

Parágrafo unico - Será computado, também, para os erertos previstos
no "caputll deste artigo, o tempo de serviço púhl rco pres

tado por quem, havendo peroaoo a cnndrcão de servrdor p,Q

blico, haja adqurr.ido a de seguradD da Prevrdêncâa Social".

JUSTIFICATIVA

Está prevista nesse parágrafo a hipótese, bastante comum,

de quem haja prestado serviço público, não vinculado à Previdencia S~

cial e, uma vez perdida aquela condição funcional, passa a integrar

o umver so dos contribuintes daquela instituição ..
Atualmente, embora descontando para o sistema previdenc!

ária próprio I desligando-se do serviço público não computa aquele
tempo de contribuição, para qualquer efeito, na área da Pr ev í dênc r a

Social.
Aliás, a chamada Lei da Reciprociáade que, nessa matér-Ia,

pretendeu propor solução Justa, apenas 8O::C;f'nUr~ pfl"ol tos num 1~l')lCO se!::,

t r do : da área prIvada para i3 área púb l i e a . Vale dIzer, o serVIdor _pú
blico pode computar parte do tempo de serva ço prestado naquela área,

para fim de apns ent ade r a a no serviço público.

Nos termos propostos para o parágrafo único em apreço,

assegurar-se-á efetiva reciprocidade. A Previdência Social não po'de

rá desconhecer, para efeito de benefício, o tempo de serviço público

anter ior à condição de segurado seu .

uArt _ 22 - O s i st.ema Tributário de que trata esta

Cnns t a t u.l ção entrará em v i qor em 1Q de Julho de 1988, v r qor ando o

atua.l Sistema Tribu'tário até 30 de junho de 1988

§ 1Q - O dj sposto neste artigo não se aplica aos ar

tigos 200, 201, aos ítens I, 11 e IV do artigo 202 e ao artigo 213,

que entrarão em vigor, a partir da promulgação desta Cnns t í t.urçên .

§ 22 _ F'H:am mantidos os atuais critérios de rateio

de d i s t r Ibu Ição dos fundos r e f'er i do s no ar t i çc 213, até 2 entrada em
vigor da lei complementar a que se refere o item 11 do artigo 216.

§ 3" - A par t r..r da data de p r omuLqaç ão desta Constitui

ção, os Estados, o üi s t r Lt o Federal e os Munlc!ploS ed i t ar ão as leis

necessárias à ap Lrcação do Sistema Tributário Nacional
§ 42 - As leis ed I t adas , nos termos do parágrafo ante

rios, até 30 de junho de 1988, entrarão em vigor no dia 12 de julho

de 1988, com efeito' .imedIato".

EMENDA ES31498·0
tJ Constituinte LtLIO 50UZÂ

UTO
•

'U."IIlO/CÓIlI,.iO/.l1ICO.III.io ~

EMENDA SUPRESStVA

:xJprima-se o Art.

Projeto.

JUSTIFJCATIVA

Por decisão unêru me dos Secretários de Fazenda e de
FinL'I.:.._-, ....... _ .... s t ado s , do ür s t r a t o Ferte r a I e dos t er r í t dr i os , reunidos

nos dias 7 e 8 de agosto de 1987, em' Canela, no Rio Grande do Sul,

conforme consta da "Carta de Ca~elall, f 01 aprovada moção, no sentido

de se antecipar o prazo de vigência do novo SIstema Tributário Na-

cional t cunt i do no PróJeto da Comissão- de Sistematização. •
Por identIficar-me inteiramente com aquela proposição

e por concordar Que a lIpenúva finan~.ira vivida pel~ Estados exige

que 05 fundos de Partlcipaç'ão entrem integral e imediatamente em Vl

gor com a v í.qênc i a do novo SIstema Tributário Lru.c Ie , no máximo, no

d i a 12 de julho de 1988", estou propondo a presente emenda.

/.

A medida instituida nesse artigo encerra um escancarado casuísmo,
Incompatível com o atual momento instltuciorej .

A reconstrução Instatucronaj do País reclama mais coerêncí.a e
seriedade. Esse mal.sanado artigo nem é coerente, nem é SéIlO.

Adrede concebido pa.Ld privilegiar a situação eleitoral de candlda

to à deputação federal e à deputação estadual.

NJssê processo .ele! toral carece de regras democráticas e deradou

ras. E perfeitamente dispensável o arranjo circunstancial para favorecer conti-
. gêneias eleitorais. '

Pelp, supress'~o, pois, 00 especioso disposi~ivo
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Plenárlo

ccnet í tua.nt e Lélio Souza
F P

...T' ••--
PMDB

'L •••IIIO/'ellMSsio/lua.eO.ISsioo --,

EMENDA ES31501-3
tJ Cosntituinte U:LIO SOUZA

EMENDA ES31499-8
l:
"' 'LIHll'lrJ/~OMISlio/IUICOII'''io ~

"' TElI:TD/oIUITI'lClÇio,-- --, = T1I:XTO/JUSTI'lCaçio' _

EMENDA MODIFICATIVA· EJ.iENDA SUPRESSIVA

Dê-se nova redação ao ítem I, do § 12 do art. 22,

Disposições Trens! tórias3-r~ x:.
das Suprima-se o § 12 do Art. 54 das Disposições Transitória,

renunerando-se o parágrafo seguinte:

"Ar t , 22

§ 10 JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA

~Ilma-se o ítem II do Art. 63 das Disposições rrasrtõcias.

=-------------nXTO/JlISTlflcAÇi. ,

f:J"'''''=-:J• PMDB

A Zona Franca de Manaus foi concebida como área de in

centivos fiscais para permitir o desenvolvimento e a integração na

c a.onaI da Amazô.nia Ocidental ao restante do país.

Atualmente já podemos entender que esteja a lona Franca

de Manaus consolidada como pala de desenvolvimento, não mais se jus

ti ficando a manutenção de benefícios fiscais que imponham sacri fí
cios aos Estados, alguns muitos mais pobres do que os da região be

neficiada.
Justiflcar-se-la, talvez, que a União mantivesse 05 be

nefícios que vem concedendo. Todavia, os Estados não estão mais

financeiramente em condições de suportar tal ônus, que ora se bus

ca eternizar, sem' qualquer justi ficativa, 'quer de na tureze econômi

ca, Q.Jer de natureza social.

~1~/Cé.lssio/SUSIlOlllSlio ~

Ef!1ENDA ES31502-1
tJ Consh tu>n"e LELID 50UZA

A vigência dó novo imposto, a partir da promulgação do

texto consti tuc ronaI , é anv í áve L, p o s t o que sua implementação d!:.
pende de leis complementares.

Por outro lado t a cobrança cumulativa do IVV com o novo

reM está vrncu l ada a uma nova concepção do sistema tributário, onde
as alíquotas seletivas facultadas ao reM permitirão uma adequada eQu~

Lí z aç ãc de cargas tributárias. A imediata Lnc adênc aa do IVV sobre

atual ICM com alíquotas uni formes nacional de 17% será extremamente

p r e jud i c i a I aos cont r i ou í nt es •

finalmente, há que se considerar que um dos argumentos 1

para a instituição do IVV é compensar os municípios pela ~erda do ISS.

Ora, este só extinguir-se-á com a implementaçijo do novo slstema t r r

butár i o não há motivos para sua vLqêncd a imediata.
, Mantém-se, entretanto, a vigêncla imediata do imposto s.Q.

bre «causa mortis" e doações com o ob j e t avo de co lba r possíveis eva

sões propiciadas por um extenso período de lIvacatio legis
ll

, durante

o qual contrlbulntes antec í par aam doações a fim de fugirem de um ônus

futuro.

JUSTIFICATIVA

- aos artigos 200 e 201, aos i tens 1,11, IV, do
artigo 202 t ao ítem 11 do ar t i qo 209, que en

trarão em v i ço r a par t i r da promulgação desta
Cons t í t ua ção",

JUSTIFICATIVA

"'-------------TUTOIJUSTlfICaçÃO _

EMENDA SUPRESSIVA

SUprime-se o inciso IY do art. 42 das Disposições Transitórias.

No capítulo relativo ao Sistema Tributário Nacional,

está presvisto .que, à União,- fica vedada a instituição de Lsenções

de tributos de ccmpe t êncãa dos Estados, do Distrito federal ou dos
Municípios.

Este p4incípl0, fundamental ao fortalecimento do fede

ralismo, por questão de 'coerência não deverá ser agredido no pró

prio texto da Nova conat í tuí.çãc ,
Portanto a Emenda visa a eliminar a possibilidade de

concessão, por Le i federal, de isenções e reduções de tributos de

vidos aos Estados e aos Munlcípios, prevista no ítem 11 do artigo

63.

~"..~OID9J87

Constituinte Lélio Souza

EMENDA ES31500-5
fl

Plenário

JUSTIFICATJVA

Plenário

Constitllinte Lélio SouzaA tributação. relacionada com qualquer setor da economia de
verá submeter-se aos princípios inscritos no Capítulo "Do sist~ma Tri:

butário Nacional".

Principalmente, em. relação aos tributos estaduais e munici
'pais, é Incoerente a man'utenção no texto da Nova ccnst í tuãçêo de diSP;:;

sitivos espee íf'Icos que permitam o surgimento de distorções na legisl~
ção t r Ibutié r í.a,

Propõe-se, portanto, que a Lei Agrícola não cuide de ques
t ões tributárias.

~ _. ~

EMENDA ES31503-0
fl

..,.-------------TII:XTOIJUSTI'ICac;io-'--_-- -..,

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o art. 66 das Disposiçi5es Transitórias.
,I
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JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Dê-se nova redação ao art. 63.

r,r-------------TIE:XTONU5TlflCAqÃo _

3 - notadamente no caso da energia produzida no centro-sul os est!!.
dos çn:odutores estariam, na verdade, sendo forçados a abrir mão da
receita tributária em favor dos estados economicamente mai s poder,2.

sos nos quais a demanda de enerqa a elétrica supera as condições de

produção própria. No norte/nordeste Pará e Bahia seriam punidos
porque despontam como produtores e exportadores de energia elétrlca.

Igualmente pre judacados serão os estados do Rio de JaneJ.ro

Espírito Santo e Sergipe, de plataformas marítimas ricas em petr6

Len , E o pr6prio Estado do Amazonas onde recentemente descobriu-se

enormes lençóis petrolí fero;
4 - Não tem sentido premiar estados consumidores ell detrimento de

estados produtores, pois, nestes a exploração dos recursos naturais
para gerar eletricidade se faz as custas do desconforto da popula
ção, de prejuízos econômicos e fiscais decorrentes da inutilização
de enormes áreas de terras - e, terras férteis, em sua maioria;

5 - Trata-se de casuismo injustificável que beneficiará notadamen

te o estado de São Paulo, o estado economicamente mais forte da rs.
deração que se locupletará a custo de outros estados, notadamente

do Paraná, pois o Paraná não poderá tributar a energia exportadora

para São Paulo. São Paulo tributará essa energia que não produz ru,
energia esta que será agregada como 11insumo" no custo da indústria
paulista cujos produtos serão consumidos noutros estados, inclusive

no Paraná. Como o ICMS se perfila como carga tributâria que será

suportada pelo consumidor f~nal dos produtos, o que acontecerá, em

termos práticos, é que os estados consumidores vão arcar com o ârKJs
dÇl imposto. O Paraná é um grande consumidor de produtos...industria
l~zados em São Paulo. Logo, embutidos no preço dos produtos que ven

der á ao Paraná estaria o valor do ampcs to sobre a energia paga e;

Sãu" Paulo. Logo, São Paulo vai exportar o mrpos tu pertinente a uma

energia que não produziu, para o próprio estado produtor dessa ener

gia. Assim, o Paraná produz energia, nada recebe de imposto ao ex
portá-la, e, ainda, lhe será repassado (enbut rdo no preço das mer

cadorias) o imposto sobre a energia paga a São Paulo. Trata-se de
rematado absurdo.

É, pois, oportuno, necessário e acima de tudo uma questão de

justiça o acolhimento desta emenda.

~,."~
041 09/87

fTPF""'''O~• PFl-SE

~Lr"-'1I10/ÇCNI~:r.io/$1I.eo"'n.io --,

o artigo 206 do texto já dispõe sobre a reavaliação de

benefícios fiscais vrqent es , Portanto, o dispositivo cuja sup ras são
se propõe é mera repetição. E, como é curial, a lei i.nadmí t e expres

são oc Iosa .

Art. 63 - Aplicam-se aos servidores civis as seguintes normas
específicas:

o- aspecto drver so , referido no parágrafo .3º desse arti

go, reporta-se ao IeM, que está sendo extinto pelo Projeto.

No projeto está previsto um regime único e especial para os
servidores públicos CiVlS da União. Ora se haverá um regime específi
co não se pode de antemão conceder-lhe os mesmos direitos dos traba

lhadores em geral ( art. 70 ) pois são distintos destes e, a acumula

ção seria um ônus insuportável para a Federação, Ou então deixe que a
legislação ordinária disseque todos os direitos já firmados nesta
secção.

tJ PlENARIO

EMENDA ES31504-8
t? DEPUTADO MESSIAS GOlS

=- TEXTo/~lln'Fluçio-------------__..,

EMENDA ES3150G-4
tJ DEPUTAOO MESSIAS GOlS

't.lICAIIIO/eCN15do/JUleONllsio--------_,t? PlENARIOEMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDAOO: ARTIGO 209, TíTULO VII, CAPíTULO I

SEçM IV - § 80

1..~N...1l10/e(lNI55io/slllaONlss;;O ,

r.T TUTO/~llSTlFlt...Ç;;O-----~-------__..,

EMENDA ES31505-G
f? OEPUTAOO MESSIAS GOlS

No artigo 209 do Título VII, Capítulo I, Se

ção IV, OOS DISPOSTOS OOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL, suprima-se

8 alínea "b" do Inciso 11 do § 89.

o § 2º do art. 74 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 74 -

JUSTIFICAÇAo § lo -

A alínea "b" do Inciso II do § 80 afronta os

interesses das diversas unidades federadas que exportam para ootras
PETRÓlEO, COMBUSTíVEIS OERIVADOS E ENERGIA ELÉTRICA, e, entre os

maiores prejudicados despontam Rio de Janeiro (grande produtor de

petr·óleo e derivados), Bahia (exportador sobretudo de derivados de

petróleo) e, notadamente o Estado do Paraná que exporta para outras
unidades federadas dois terços da energia que produz.

;6ntre outras, a não incidência do ICMS na

exportação de petr6leo, energia e derivados para outros Estados, e

mace i tável pelas razões seq&entes:
1 - porque é tecnicamente injustificável, consagra a incidência no
ponto de consumo, princípio repudiado pelos pr ôpr Ios constituintes

ao se remodelar o reM;
2- do ponto de vista sócio-econômica-político arnpLí ca em consa

grar-se um absurdo que beneficiará os estados consumidores de ene!'.

gia em detrimento dos estados produtores;

§ 22 - O número de Deputados por Estado ou pelo Distrito

Federal será estabelecido pela Justiça Eleitoral, propor.cionalmante à
população, com os ajustes necessários para que nenhum Estado ou o Di.!.
trito Federal tenha menos de oito ou mais de 60 Deputados.

JUSTIFICATIVA

As representações atuais já mais do que suficientes para a
composição da Câmara de Deputados. Com o aumento de mlmer o nos Esta

dos mais populosos os Estados de população mais raref~rta-seriam al

tamente prejudicados pois os grandes justos poderiam t'epresentar a

força POl!tiCB de muitos pequenos em detrimento dos interesses dos ~

bras da, Federação ~om nepresent ação não numerosa.
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r.r TUTO/JUlTlflC,l.C;io _

Deve ser observado o pr-í.ncfpao de a.eonceí.e entre as cate

gorias de Serv-:;dores Públicos Mi11tarea. Os ofJ.ciais das Forças Ax.

madas, daa polícias xa i í eeeee e dos Corpos de Bcmoe a.z-oa M111tares

tiave'rem suas patentes, com as prerrogativas, d Lr-e a t.ca e deveres a

elas inerentes reconhecidos no caput do art. a que se refere o pa

rágrafo. Nada mea e Justo, portanto, e de boa técnica leg1.slat1va,

que os demaaa da r-e a t.oa e deveres ae j am comuns a trcdoa os o f LcaaLs e

não apenas aos das Forças Armadas.

JUSTIFICATIVA

~",.
~ D9/87

Parágra fo üní coSuprimam-se os itens XIV, XV, XVI, XIX e seu

do art. 77.

r.r 'LINAlllO/elllllniotsUKollISlÂO ,

P PLENARIO

EMENDA ES31507·2
l: DEPUTADD MESSIAS GDIS

EMENDA ES3J510·2
w

CONSTITUINTE GERALDD CAMPOS

JUSTIFICATIVA PLENARIO
~DAÕA__

3t09/87.

Os três primeiros d i zern respeIto a atribuição I" especí fica do

Presidente da República. A ingerência do Legislativo.J!descabida e im

procedente.

!J TII:XTO/.ll,laTl'ICl.Çio _

E!lENDA CONSTITUCIONAL DE ACRESCIHO AO PAR)(GRAFO IJNICO DO ARTIGO 63

DO SUBSTUTIVO DO PROJETO APRESENTADO PELO RElATOR, DEP. BERNARDO CA
BAAL: -

JUSTIFICATIVAS

Quanta ao item XIX e seu parágrafo único seriam atribuir pode

res ao Congresso para congelar a dinâmica das Súmulas dos Tribunais.

Entenda que seria o Congresso assumir também o papel de Poder Tutelar
do Judiciário o que é um absurdo.

- ••• exceto os servidores inativos do Quadro de Carreira, de Nlvel
Superior, aposentados por tempo de serviço e que tenham menos de 70
anos de idade.'

Suprima-se o art. 140

,.,,- TUTO/~UllTlfIC...Ç.iO_-------------

Melhor seria que o Congresso assumisse uma posição de flscab

I
zaçãn efetiva dos atos dos Poderes Executivo e Judiciário, mas esta

fiscalização não poderia ser entendida como uma substituição de atri
buições.

A Administração Publica não pode prescindir da colabora
çio de muitos funcionãrios aposentados que. embora beneficiados com
O instituto da aposentadoria por tempO de s e rv r çc , ainda podem pres

tar valios;ssima colaboração ã repartição publica, por força da gra.!!
de expe'tiência adquirida durante trinta e c t nco anos de serviço.

Por outro lado, seria il5gico que a Administração efetual
se a dispensa em massa, de uma única vez. de quase todos os ocupan ..
tes de cargos D,A.S. 1 que seriam ocupados simultaneamente por fun 
ctonârtos atnda tnesperientes, com s11rios riscos para o bom funcio
nenento da mãqúTna adntnts trat rve ,

Alem do mats , a emenda ora apresentada, alem de garantir
O neces sâr t c equt l fbr-f c do pr6prio funcionamento da administraçiio p
bltca, garantindo o alcance, em ritmo normal de seus objetos, virã
premiar ãqueles que muito contribuiram para o 1!xito das d,retrizes
norteadas pelo Governo,

Pelas razões expostas, aguardo um momento de reflexão dos

aeus pares, a fim de que a presente emenda seja aprovada.

FP""""""- )PFL-SE
EMENDA ES31508·1
il DEPUTADD MESSIAS GDIS

-r-r- 'LI....lIlOteo..'sSMJ/lu.eOIlIIS.io •

C01<STITUINTE GERALDD CJ;"PO$

SU1JGtutl.'VO éb Projeto apresentado pelo Relator,

'AUTIIII------------~

PLENARID

= .~."...'1l0/COllllll.io/'I,I.CtlllISdo ~

EMENDA ES31511·1
(l.

JUSTIFICATIVA

Não cabe ao Congresso Nacional fazer a coletânea das Súmulas
dos Tribunais. Isto a Justiça Já o faz. O particular ferido em seus

cn re i t os , diante da doutrina e da jurisprudência poderá requerer a m.Q.

I dificação do julgado em processo específico.

r.r TEltTO/olUITI'IC"i.iO--------------

EMENDA ES31509·9
l:J CONSTITUINTE MARCELO COR~:RO

EMENDA MODIFICATIVA
seção 111

Dos aexvadoxea PúblJ.cos Militares

Não é Justo e nen oonceb!vel que após tantos anos de desconto an folha

de plgmrento, ainda continuem a ser õescceeeõoe roe seus proventos os servidores

aposent<d:)s.

A p>:tiprla Previdência SOCial isentou os .~sentados éb paganeoonto da

contril>.Jição previde<lci.ãria.

ng asseguzaéb ao inativo a iseIÇOO éb pagamento éb inposto de :rema.
JOSTIFICl\TIVA

PUIU.MO/cOlllllÃo/.uaCOl&luÃn---------...,

PLENR RIO.l:

Dê-se ao § 52 do Art. 72 a aequa.ntie redação:

".t. 72
§ 52 - O Oficial das Forças Armadas, das Polícias Militares e dos

Corpos de Bombeiros Militares só perderá o posto e a paten

te por sentença condenatória a pena restritiva da liberda

de individuai·que u~trapa8se dois anoa, pzu,sada el1 julgado,

ou se for declarado indigno do oficialat:o, ou cora ej.e inco.s

patível, por decilSào de Tribunal Militar de caráter perma

nente, em tempo de paz, ou de um Tribunal.. Especial e. te.

po de guerra•.

Vale :ressaLtar que os servidores militares, De2:eni:largadores, Juízes

poUticos gÓzan da regalia, Ire5IlD na' atavídede, da isenção éb~to éb :iIIp:ls

to de re!1da.

El1 :r:azão. ó:lll. relevantes serviços pxestadcG pelos serviébres apos~

tados, durante trinta e cl.nco anos, entendo caber a esses anti9'S integrantes da.

mâquina aàninisttativa o >:e<DI1hooJJnen éb Poder <;bnstituído.

!'ao....:,:e>pa8tq ... rec:cnbeclltart aos relevantes se>:V1çOs prestados P!!.
los :mv1dores __s, que IlIlito a:>ntrJ.buIr.m pera o desenvolvimento da má

quina lda1n1strativa, entendo caber ao Poder COnstituído, a i!ldoçã:> dessa fOIllll
de agnodocf_.
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EMENDA ES31512-9 ""·----------,1 fl7';;;~""~tJ CONSTITUINTE RENAN CALHEIROS . - 5ALATlEL CARVALHO

EMENDA SUPRESSIVA

PLENÁRIO

=------------- Ul<TO/Just'FIC.~.io --,

PLENARIO

oê-se à alínea "a" do Artigo 265 do Projeto de Constituição

'''~MA~10/COIUSSÃO/S.mCOIIISSÃO----------'1~:)AT"'~tJ lO'(!0«/87)
~ -!UO/~UST1F1C..çio - '

a seguinte redação: na.spcaa.t.avo emendado: ArtJ..go 79~J.ncl.so XVIII

T!TULO II

Art. 265 - .....

na) após trinta anos de trabalho para o homem e vinte e cinco

anos para a mulher;·

DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS

CAP!TULo II - DOS DIREITOS SOCIAIS

JUSTIFICAÇAO

A maior parte da população economicamente ativa (PEA) no

~ Brasil ocupa os estratos mais baixos de renda, onde a expectativa

I de vida oscila, elfl eédãa , entre os 52 e os 57 anos , Nas regiões

.ais atrasadas, COIlO o Nordeste, a média de vida não ultrapassa

os 55 anos e, nas regiões mais desenvolvidas, como o Sudeste, apr!:,.

I senta-se ligeiramente superior.

Acrescente-se a isto o fato de que, em virtude do dese_

prego e subemprego estruturais no pais. o tempo de serviço conta

do ell carteira r-arueent.e reflete a verdadeira trajet6ria do trab~

lhador , em geral be. mais longa.

EMENDA ES31513-7
rr=;t1! AlIEI çPR'IALHJ

Suprima-se l.ntegralmente o inciso XVIII do Artigo 79, do sub!,

tl. tutivo do Relator do Projeto de constiãnuaçãc da ccma.ssêc de 51st!:,

matização.

JUSTIFICAÇ1\.O

o ãnca.ae 'XVIII que dJ.z: "redução dos riscos inerentes ao tr!;

balho, por meio de normas de medacIna , higiene e segurança" é redu!!,

dante de vês que se trata de consequêncae natural no Já disposto no

ancaao XVII do mesmo Artigo 79, que reza: "saúde, hl.gJ.ene e segura!!,

ca" do trabalho, mesmo porque este detalhamento é para ser tratado

em Lei ordinária. Entre as 29 Normas Regulamentadoras do M~nistério

do Trabalho, referentes à engenharia de segurança e medicina do tr,!

balho, apenas 1 (uma) Norma é exclusiva à Medicina, enquanto as d,!

mais são de meda.daa de eliminação de riscos aplicando tecnologias de

engenharia, segurança e haçdene do trabalho como: proteção das mãgui

nas e equipamentos; redução e eliminação de riscos nos processos de

produção, manutenção e beneficiamento de matéria prJ.ma. Portanto a

prevencão de acidentes é ligada à en~enharAa, segurança e higiene do

trabalho, enquanto as consequências dos ecadencea são l~gadag à media..!

na do trabalho.

Por isso mesmo se propõe a reunião de toda a matérl.a em um só

d~spositl.vO ( inciso XVII), enxugando portanto o texto constl.tuc~2
nal.

_ ~-- Ttl<TD/ USTIFIC;l~.O

PLENARIO

~ fl-~;~'-"]

=:J f:õ4;"ô9[ã7J
EMENDA SDPRESSIVA

n i.apcaa.tiavo emendado: Art~go 79, a.nc a.ao XVII

EMENDA SUPRESSIVA
T!TULO II

DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS

CAPITULO II - DOS DIREITOS SOCIAIS

supxarna-ee do i ten XVII, do Artl.go 79 a paã avce SAOOE.

nã.spoaa.tavc emendado: Art. 263

TíTULO IX

DA ORDEM SOCIAL

CAP!TULO II

SEÇ1\.o I

DA SAODE

JUSTIFICAÇ1\.o

uma pessoa, a Hl.giene

A Segurança e

em vigor é muatc .maas

gura ao trabalhador a

trabalho.

A Saúde é resultante da Seg1Jrança e HJ.gJ.ene razão pela qual

em sendo sua ccnsequênca,e se torna desnecessária a palavra no texto

citado, mesmo porque o termo "Saúde" Já está ansexadc e comtemplado

no artl.go 261, que dl.z: liA Saúde é direito de todos e dever do Esta

do", ora se e"'dl.rel.to de todos, il::.lue obviamente a classe trabalh!

dora, bem como as demais. Não se deve manter dois d Lspos ã t avos tr~

tando do mesmo assunto. cumpre compatibilizá-los. Portanto é redu~

dancia, repetição e o termo é anadequado no artl.go 79, anca.se XVII •

lém do que o termo saúde na área do trabalho não é tão abrangente

uanto o termo Hl.giene. Enquanto saúde retrata apenas o estado de I

retrata os d rversos meaos de conservar a saúde.

Hl.giene do trabalho como está na constitu~ção

abrangente, completa, evo'lui.de , danâmaca e ass~

eliml.nação dos rJ.scoS de acidentes e doenças do I

suprana-ae a expressão "e Saúde ücupecrona.l. H do Art ~ I

263 do substJ.tutivo do Relator do ProJeto da ccnsta.euacêc da ccma.s sâo I
de SJ..stematJ.zação.

JUSTIFICAÇ1\.o

o Sl.stema xecacnaf ünaco de Saúde tem como alvo o

ser humano (a saúde públJ.ca), enquanto, ° alvo da Saúde occpeci.cnaâ é o

trabalhador.

No capitulo lI, Dos ní reaeos SOCial.5, artl.go 79 do

substitutivo do Relator do ProJeto de Constituição prescreve: "Além de

utros, são direitos dos trabalhadores: •••••••.• XVII .... Saúde, Hig~ene

e se urança do trabalho".

Portanto essa matérl.a Já está artae.r a.da no contexto ~

came , se tornando redundante, zepe t Lt.ava e a.ndevLda , além do que a J.!:!,

r Lsprudêncaa nacional e arrt.eznae LonaL mantém essa matéria na "pasta do

rabalho" e não na' "De Saúde" ou "Sistema f'õt.onal Onico de Saúde 11 •
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o Sa s t.ema Nacional Único de Saúde é voltado ã Saúde

públ1.ca mas não deve J.ntervir nos meaos produtivos, pois aí o fator

principal é a causa dos r-ascos , isto é, a prevenção de aca.denties de

trabalho, que deve conb a.nuax sendo de z-eeponaab.í.Ladade únJ.ca do MJ.ni2.
cêr-ao do Trabalho.

Entende o Leqa.s Ladcz- que o daxeaüo do trabalhador I

não pode Ea.caz da'vLdxdo entre dcas Ml.nJ.stérios, além do que o termo

"Saúde Ocupacaona.L'", não vem atender aos interesses do trabalhador br,!

sileiro, pois o ~eferJ.do artigo viola a tradição nacional e un~versal

de que as relações e condições no trabalho são e sempre foram, perto!

ncnees ao MJ.nlstêrJ.o do Trabalho e não ao M:Lnistér10 da Saúde.

ac íne , mas de engenharia de segurança, que vxaa a e Lamãne çâo de

iscas nas máquinas e meio ambiente, através de processos tecnológ.=.

os. Em 1972 o Lnda.oe de acidentes do trabalho no Bras~l Eoa record

Lcancando a c a f r-a de 18,47%; de lá para tcâ , tem caido progressiva

entre e em 1986 foi de 4%, apz'oxamadamen t.e ,

A adman i s t ra çâo das normas sobre Segurança e H,lg!

ne do Trabalho, seja sob o prJ.sma t:\ ~.tôria, seJa sob o ângulo

do DJ.reito rnuernecaonat. e da LegJ.slaçâo comparada, seja, enfiam ,

em razão de seus aspectos téCn.1.C05-C~entifJ.cos const r t.uã , deve

cone.muar a cons t í cua.r , encargo de relevo do Minl.stérJ.o do Trab,!

lho.

- URSS - Tema regulado na Lei de 1970, do Sov.i.ec.e Supremo, que f!
xou os pz-anc Ipaos fundamentais da LegJ.slação trabalhJ.sta da

URSS e das Repúblicas Federadas; Regulamentação: Código do Trab,!.

lho da URSS (1971) e Cõc1.l.gos do Trabalho das demais Repúb11cas •

Japão Ordenança do MJ.nistér1o do Trabalho n9 32/72 sobre Seg,!!

rança e hJ.g.1.ene Lnduatrra.aL, Delega importantes atrJ.buições aos

empregadores a

Segurança e HJ.gJ.ene do Trabalho é, de forma qu~

se absoluta, cb j etio de Lea.s trabalhJ..stas,. cabendo aos MJ.nJ.stér:l.os

do Trabalho ou a órgãos a eles auboz'd r.nadoa ou va.ncujados , a s.!:

per-vasâo , o estudo, a fisca).J.zação e as sançóes das suas normas a!
xemplos:

sej a em razão da tradição a.rrt.ezmacLonaL e brasl:,

leJ.ra, seJA em face das normas do Direito Internacional e da LegJ.~

Laçâo comparada, se ja , enfim, em vJ.rtude da natureza das normas e

das medJ.das que visam ã prevenção dos acaôenees do trabalho e das

doenças pr-ofa.asacnaa.s , parece eVJ.dente que o sistema de segurança

e h1g,1.ene do trabalho deve conbarruaz a integrar o corpo de leis de

proteção do trabalho e ser adrru.nn s t r-ado pelo M1nlstérJ.o do Trab~

lho.

- França - "Conselho SuperJ.or de Prevenção dos Riscos ProfJ.ssio

naJ.s", integrando o MJ.nistério do Trabalho e presJ.dido pelo M!
nlstro do Trabalho .. Composto de representantes dos poderes pQ
bj.acos , dos empregadores e dos tra.balhadores, além de especia
listas Iüecc de ll.08a 77) a

- Espanha - "Inst~tuto NacJ.onal de"seçurança e HJ.gJ.ene do Trab~

lho", vancuLado ao MJ.nJ.stérJ.o do Trabalho (Real necc de 1982).

I'UUIlOO/ÇOlllIUio/IUIÇOllllllia ..,

pr-.m,oo-
PFL ,

EEUU - "êdnu.nas tiz-açfio da Segurança e HJ.giene do Trabalho" - óE.
gão federal suoordanado ao secreeãrao de Estado do Trabalho

ILe a, de 1970).

- A Inglaterra é considera.da pela orT o melhor sistema: ComJ.ssão

Nac aone.L de Higiene e Segurança, integrante do MlnJ.litério do,

Trabalho, com 9 membros deaa.qnadoa pelo aecxet.âr-ao de Estado do ~

Trabalho, o qual expede as normas regulamentares e admana strra

o orçamento do órgão; Comitê ~xecutivo, com 3 membros; serviço

único de anspeção a cargo do MJ.nJ.stério do Trabalho (Lei de 31

07.1974) •

II - o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

C) PATRIMDNID, RENDA OU SERVIÇOS DOS PARTIDOS PDLITICOS, INCLUSIVE

SUAS FUNDAÇDES, DAS ENTIDADES SINDICAIS DE TRABALHADORES E DAS

INSTITUIÇDES DE EDUCAÇAO, DE PREVIDENCIA PRIVADA E ASSISTENCIê

'SDCIAL, SEM FINS LUCRATIVOS, OBSERVADOS OS REQUISITOS DA LEI CO~

PLEMENTAR.

EMENDA MODIFICATIVA:

DE-SE A ALINEA "C", DO INCISO II, DO ARTIGO 203, DO PROJETO

DA CDMISSAD DE SISTEMATIZAÇAD A SEGUINTE REDAÇAD:

ARTIGO 302 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

r-T-------------nJlTDIJUSTJFn:,lçio--------------

oro

Saúde Ocupacional ê um anglJ.cismo que traduz mal a I
realJ.dade: O próprio GOverno Americano se refere a Safety Occupa'tia.onaL

and HeIth, separando a Segurança do trabalho da Saúde OCupacJ.onal. Sa

úde Ocupaca.onaL não é abrangente, é apenas parte de um todo denomdrra

do: "Segurança e HigJ.ene do Trabalho", como está na ConstJ.tuJ.çâo e;

vaqcr-, As condições de trabalho é que vão determ~nar se há x xscas ou

não à J.ntegrJ.dadQ f Ls a.oa do trabalhador. Quem cu a.de dessa matérJ.a no

Bras:L1 sempre fO:L o MJ.nlstério do Trabalho que, além de outras atrJ.bu

.i çôes , zela pela Segurança do trabalho e demaas dlreJ.tos do trabalh~

Como pode a F:t.scal.tzação Federal na área do trab,!

lho, ficar d.l.vidl.da entre dois MJ.nistérJ.os, ou pertencer ao Ministé

10 da Saúde? E Como f a.caz-aam as Neçcc a.acões ColetJ.vas na área de S.!,
urança do trabalhador?

O Ministério da Saúde cuada da Saúde PÜblJ.ca, ou

IseJa: pr-at.aca a meddca.na pcevene.rva , mas nos processos pz'cduüa.voa

Ino s;Lstema de trabalho cabe ao MJ.nJ.stério do Trabalho a ação fJ.scal!

lzadora e nomnatiazadcza , em todos os segmentos: Bnqenhar a.a de Segura!!.

llça, segurança do Trabalho, Hl.gJ.ene e NedLc a.na do Trabalho, fé~J.as, s.,!
Lãr-ão , .í.dentãfaceçâo e duração do trabalho a

Se a fl.scalização permanece no MinJ.sterio do Trab~

lho, de onde, devem emanar as Normas Regulamentadoras de proteção e S~

gurança ao trabalhador, fica óbvia a necessidade de manutenção desse

'servJ.ço naquele MinJ.stério, e não passá-lo para o MinistérJ.o da Saúde,

, onde prcvocarãa confLa.tic de jurísd::l.l;ào, com reais preJuízos ã J.ntegr,!

: dade física do trabalhador a I
I Essa é a tradição do dJ..reito do trabalhador, co~ 1

'quistada em 1944, com a criação da CIPA - Comissão Interna de Preve.rr

: ção de Acidentes e está regJ.strada nos anais da H~stórJ.a do trabalh,!.

: dor brasileiro. Portanto, o art.lgo que se pretende suprJ.mir é J.nco!:.

: rente, não tem lógica, não atende ao ancexeaae nacional, nem se aJu,!

. ta ã atual Política de Segurança do trabalhadora As relações capJ.tal/

trabalho são unaversaLmence per-tment.ea ao MJ.nistérJ.o do Trabalho; é

a OlT - Organização Internacional do Trabalho o fórum dessa macêr-a.e e

não a orqanaaacâo MundJ.al da Saúde.

Ao MinJ.stérJ.o da Saúde ou Sistema Nacional único de

Saúde já cabe (ou caberia) a tarefa hercúlea de erradicar as endemias

!que recrudescem a cada dia no pais. Há 3.000 MunJ.cípJ.o.s sem mêdaccs ,

~á deacauo pragas que devastam o país. Há portanto um grande trabalho

~e saúde Pública a ser executado a Entregar-lhe também a Segurança e

j.niene do trabalho é aumentar a carqa além daquela realmente devi

da e al.nda nOS seus pr.J.meJ.ros passos; "O Brasil é um grande hospital'

quando comparado com países des envoLva.doa ,

A OrT - or-qen az açâo rncernecacnaa do Trabalho, sa

bc.amenüe chama I1Segurança e Higiene do Trabalho" desconhecendo o

neologismo "Saúde ocupacaonaj, H que só trará conflitos com a OMS -OE
ganização Mundial de Saúde, com outras atavãdadéa de Saúde PúblJ.ca,

com fins aaverscs e eepecLâacos ,

Por essas e outras razões é mais tecnicamente d,2,

fensável manter no MinistérJ.o do Trabalho, a Segurança e Higiene do

Trabalho ativida.des, por sinal, criadas por aquele M~n3.stér:t.o e n~

le formado o pessoal que já soma 1 milhão de capeLrcs (membros da

CIPA), 20 aOOO Engenheiros de Segurança do Trabalho e 50.000 Técn!

coa de Segurança do Trabalho conforme Lei Federal si1ncionada no ano

passado e oriunda do senado Federal. E, para ccncj.ua.r , no ano de

1986, conforme divulgação dos dados ofJ.ciais da Previdência Soc1al

mais de i m~lhão de trabalhadores ficaram acidentados devido às co~
qições J.nseguras das rnáquJ.na~ e equipamentos, enquanto apenas 7 aOOO

(sete InJ.l) trabalhadores foram afastados temporariamente por ~

ça do trabalho, o que demonstra que o problema básico não é de m~
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r.;------------- TEXTa'JO~T'~lcAçÃa_---_- _

Modifica o inciso V do Art.19:

V - pela ação popular cível !:. penal;

aos detentores do poder que o usam para a prática de llegalid!,
de s e VIolências e crimes de prevarrcação no exercéi:o do dever e
da função púb l t ca ,

JUSTIFICAÇÃO:

A cr i ação da instituto da ~POPULAR CíVEL E eENAL constituirá

um acervo constitucional de profundidade, pe rm í t rnrín qualquer

cidadão do povo alcançar àqueles que no exercício da v i da púb I i.

ca ou em sua representação, usem-na para a prática de atos t Le

gais e o enriquecimento ilícito, permitindo ao cldadão defende;

o bem público e a pr6pria SOCIEDADE, requerendo medi das coerciti
vas de restauração da ilegalidade e retorno ao patrimônio públl
co daqueles que ganhando parcos ou injusti ficáveis s aLé r a os , po.!'

sam apresentar-se perante a mesma sociedade CDm ex t erLor I zação de

riqueza, desfrutando-a sem origens comprovadas, usando interpos
tas pessoas e meios LnquaLí f i câve Ls e ilícitos para a geração d;

riquezas em prove i t o pr6prio em detrimento do povo e do ESTADO.
A adequação da ação cível para restabelecer até o pedido ãnden i

zat6rio em favor da Estada ou da administração pública lesada;;

ação penal, para quaâ a r Icar os delituosos a responderem pelo cri
me de p revar icação e de peculato no exercício do dever. -

O instituto da AÇÃO POPULAR CtVEL E PENAL a ser requerida par

qualquer c í daoao é hoj e uma questão de "ORDEM PtJSLICA 11 rns

trumento morallzador da adrm.na Lt r ação pública e arma her6ica /
contra os prevaricadores e peculatá rios.

~~~;-

M7~'9~

MILTON BARBOSACONSTITUINTE

PLENÁRIO

EMENDA ES31518-8
l:J

JUSTIFICAÇAO:

TENOO EM VISTA O CAR/lTER ASSISTENCIAL, INOISSOCIAVEL 005

SERVIÇOS E OAS COMPLEMENTAÇOES OE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS QUE

CONSTITUEM AS FINALIOAOES BASICAS OAS ENTIOADES FECHA0AS OE PREVI

OENCIA PRIVAOA, TORNA-SE TITULARES REAIS OA IMUNIOAOE TRIBUTARIA

CONFERIDA PELA CONSTITUIÇAO AS INSTITUIÇOES OE ASSISTENCIA SOCIAL,

CONSOANTE 00 ESTABELECIOO NO ARTIGO 10, INCISO III, ALINEA "C" OA

CONSTITUIÇAO FEOERAL:

C) O PATRIMONIO, A RENOA OU OS SERVIÇOS OOS PARTIOOS POLITICOS E OE

INSTITUIÇOES OE EOUCAÇAO OU OE ASSISTENCIA SOCIAL, OBSERVAOOS OS

REQUISITOS OA LEI.

O PRECEITO, A RIGOR AUTO-APLICAVEL, TEM SIOO CONTRARIAOO PELA LEGI.?

LAÇA0 OROINARIA, EXEMPLIFICAOAMENTE:

"ARTIGO 60 00 OECRETO LEI 2065/83 - AS ENTIOAOES DE PREVIDENCIA

PRIVADA REFERIDAS NAS LETRAS A DO ITEM I E 8 00 ITEM Ir DO ARTI

GO 40 OA LEI No 6435, OE 15 OE JULHO DE 1977, ESTilO ISENTAS DO

IMPOSTO OE RENDA DE QUE TRATA O ARTIGO 24 DO OECRETO-LEI NO 1%7

DE 23 DE NOVEMBRO DE 1982".

"PARAGRAFO 1 - A ISENÇIlO OE QUE TRATA ESTE ARTIGO NilO SE APLICA

AO IMPOSTO INCIDENTE NA FONTE SOBRE DIVIDENDOS, JUROS E DEMAIS

RENDIMENTOS DE CAPITAL RECEBIDOS PELAS REFERIDAS ENTIDADES.

PARAGRAFO 2 - O IMPOSTO OE QUE TRATA O PARAGRAFO ANTERIOR SERA

OEVIDO EXCLUSIVAMENTE NA FONTE, NAO GERANOO OIREITO A RESTlTU.!.

ÇAO;

PARAGRAFO 3 - FICA REVOGAOO O PARAGRAFO 30 00 ARTIGO 39 OA LEI

NO 6435 OE 15 DE JULHO DE 1977.

"ARTIGO 44, LEI 7450/85 - AO RENOIMENTO E AO GANHO OE CAPITAL DE

QUE TRATA ESTA LEI, APLICA-SÉ O DISPOSTO NOS PARAGRAFDS 1 E 2

DO ARTIGO 60 DO OECRETD-LEI NO 2065, DE 26 OE OUTUBRO OE 1983"

CARECEM AS ENTIDADES FECHAOAS DE PREVIDENCIA PRIVADA POIS, DE MAIOR

EXPLICITAÇAO DO MANOAMENTO CONSTITUCIDNAL, OE FORMA A PRESERVAR O

PATRIMONID QUE A CONSTITUIÇAO COLOCA A SALVO DA INCIDENCIA TRIBUTA

RIA.

P PLENÁRIO
~"E••Ullo/co.nSlio/l""CDWI3do'---------__, fJ PLENARID

'l.tJl...1l10/C:UI~do.$,;ICOU'$'Ão __,

II -

Mod~ rrca o Art 20.

Art. 20 - Conceder-se-à Habeas-corpus:

- Sempre que alguem sofrer grave ameaça a sua integri
dade mora e fí.sica, se achar ameaçado de sofrer vi,E!.

lencia ou coação em sua Lrberríade de locomoção, por

i~egalidade ou abusa de poder;

111 - Constitue abuso de poder e crime de prevaricação,
penalizando-se o coator ou transgressor que deixar

de prestar informações ou descumprir à ordem judicial
com pena de reclusão.

JUSTIFICAÇÃO:

É comun a aut or rcade coatora, especialmente delegados de pOLíCIA

quando no exercício da função prender o didadão comun e indefeso,

e encarcer ã-j o , não prestar' informações da JUlZ e não fazer a conr
ní.cação prévia à autoridade competente, transferir presos de uma
cadeia para outra e ap6s -Lonqc s o r r amen to , informar ao Juiz que a
vItima está preso a pedido de SECRETÁRIO DE GOVERNO, com isso tra~

feundo a peda.do de " HABEAS-CORPUS " , para as TRIBUNAIS REGIONli

15, pratica lesiva aos di re í tcs individuais, chegando mesmo com
essa pratIca de crime de prevaricação ,e abuso de poder, sumir pe~

soas e elimina-los, aparecendo as ~íiimas em lugares desertos er.!,
vados e balas par informações das jorn~is.

r.r--------------EXTOIJLSTI"CAÇÃO _

JUSTIFICAÇAo- :

~ comum o administrador público apresentar exteriorizaçr1o da ri

queza usando a arti ficio de colocação da seu enriquecimento iI!

ci to em nome de terceiros.
~ também comum a abusa da prática de poder atribiliário,discrim!

nat6rio, usando o exercício da at í v i dade do poder póblico contra

o cidadão indefeso; cometimento de prlsl':5es ilegais sem o respal
do legal e sem o competente flagrante delito; a violação de lo!
res; a matança indIscrimInada; o uso de decretos para atingir seus
adversárias; a corrupção na poder judiciária através da tráfico

de influência; a retenção_de processas judiciais p_ anos a fia;

e isto tudo somente é possível apurar-se dando ao cidadão o mei o

adequada para Que passa através da AÇAo POPULAR CíVEL OU PENAL ,

responsibilizar as violadores do direito de c,idadania e processar

Dá nova redação ao A'rt. 24:
Qualquer cidadão, par t rdo poLft i.co com representação na C!

mara Federal ou no Senado da República, associação ou 51nd,!
cato é parte legítima para propor Ilação popular cível ~ ~

na1 11 que vise a anular ato ilegal ou lesiva ao patrimônio pQ
blico, à moralidade administrativa, à comunidade, à scc í eda

de em geral, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cu!.

tural e ao consumidor, como também, responsabilizar criminal
mente àqueles que na exercício da atividade pública cometa

atos ilegais' de abuso de poder, enriquecimento ilIel ta, ~

teriorização da riqueza e crimes de prevaricação.

,.,,- TIt:llto/JUUlfle"ç.\lI _
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EMENDA ES31520-0 _"'"" -----,
] CONSTITUINTE JORGE VIANNA

~ I041 O:>, 87 J
= TUTO/JU~1'rlc"çÃo'-------------__;

t!J PLENaRIO
'1.INJlllllO/eo.uss;;:O/SUICIl.llllSio ""]

E!~~;'~

FíD09)

EMENDA MODIFICADORA

Modl fica-se o Artigo 261 no capítulo "Da SAUDEIl que pas s a r á a ter

a seguinte redação:

liA saude é direito de todos e dever do Estado, propicíado

pelo acesso igualitario a um sistema nacional de saude, tenda em

cada nível de governa direção adminJ.strativa descent r aã i zada

EMENDA MODIFICADORA

Mod1 fique-se a Artigo 262 que passará a ter a seguinte redação:

"Cabe ao Poder Público a regulamentação e controle das

ações de saude , cabendo a sua execução tanto ao setor público cE,.

mo ao setor privado. 11

serviços correspondentes, assim como a copar t LcLpação da soe ieda-

interdependente, assegurada a escolha ou recusa do cidadão aos
JUSTIFICAÇAO

de no controle do sistema.

JUSTIFICA AO

NO "caput " retiramos a palavra único porque nunca teremos,

na pratica, um sistema único de saude num país de extensão conti

nental como o nosso, e, sobretudo, numa soc i edade pluralista que

se pretende ser democrática e aberta te, par 1S50 mesma, ande

escolha e recusa nas deversas situações na vida do país acontece

rão coma decorrência do própria exerc Ic i o democr á t aco ,

A copar t Ic ap açãn da sociedade nas diversas ações de saude co-

E uma redação onde se contempla como exclusividade do Poder

Púb Lr cu as funções de regulamentar e controlar as ações de saú

de, cabendo, entretanto, a sua execução tanto ao setor público

coma ao setor privado, como fatalmente dar-se-à na prática.

'1.1I:!la~O/t::OIlI!!Jio/'lJICOlltllio __,

=------------- TIEXTO/J1J!JTIFICAÇio,- ,

EMENDA SUPRESSIVA

ma p r ece i tua a Organização Mundial de Saúde, é condição bâs i c a

deverá ser di sc í pLí.nada em lei complementar.

e
Suprima-se a paragrafo 32 do Artigo 2052:

JUSTIFICAÇAO

o assunto em pauta está convenientemente disciplinado no

inciso III do artigo 32 do capitulo II da Organização do Estado,

'LlPJUO/t::OllluÃO/auaec"lssio, -,

= TUTOJ'J1J~TlrleolC;;;:O- _

devendo-se eliminar, na caso, uma discriminação que

propiciará abusos de poder tão comuns em nossa p rât rca

e t certamente, será fator de indução de corrupção

tiva ..

certamente

política,

administr.!!

EMENDA MODIFICADORA

ModifiCá-se O oaraqraro 22 do Artigo 262 que passará a ter a se

quant e redação:

"O setor privado de prestação de serviços de saúde participará lÉ

forma supletiva na assistência pública à saúde da população, co!!,

forme dispuser a lei complementar.

JUSTIFICAÇAO

Retira os aspectos discriminatórios não recomendaveis numa Car

ta Magna de uma sociedade levre, aberta e democrática.

EMENDA ES31524-2
iJ
L Senador VJBGD IQ rAvoo A

tJPI ENARIO

=------------- TlXTOIJUSTlflt::olC;io--- --,

EMENDA ADlTlVA

Inclua-se onde couber, 1).0 Projeto de Constituição, os
seguintes Artigos)~--r~->t,QCL~-nr)~-:st- .

00 CONSELHO 5U'ERIOR DA :AJSTlÇA 00 TRABALHO

Art.... - O Conselho Superior da Justiça do Trabalho é o órgllo

l::hsclphnar dos Jufzes vrtallcrce e temporârros da Justiça do Trabalho, sendo preerdrdc

pelo Mrmetro-Preeidente da Trtbunal Supenor do Trabalho e Integrado par mais Ob

(seis) Mrmstrçe t~gados.
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PLENÁRIO

SENADOR MAURO BORGES

Art. 0.0 - O mçresso na Magistratura do Trabalho de Primeiro Grau

dependerá de aprovação em curso mantido pela Escola da Magistratura do Trabalho.

Parâqrafo úrucc - O Tribunal Superior do Trabalho orqamzaré e di

rigirá a Escola com recursos do seu orçamento.

JUSTIFICATIVA

HOJe, a mdteciplma total ceraoterrsnce da Justiça do Trabalho Im

põe a criação desse órgão. O Conselho Superior da Magistratura. funcionando no Supre

mo, não existe, Desde que errado, não fez nada.

Os Reqronara, atualmente, Julgam-se com o direito de nomear abe.!.

tamente. Nos últimos CinCO anos, foram contratadus ou nomeados mais de 2.000 funcro

nér-ioa em tabelas rleqara, Criaram-se dezenas de assessorias rllcrtas, pOIS os cargos são

criados por lei. Gastaram-se fortunas com passeios para lá e para cá. Este ano, Já e

xistem Tr-ibunara que gastaram toda a verba, porque os presidentes Já se reuniram (~

naus, Foz do Iguaçu, RIO, Salvador, etc.) maia de dez vezes, para nada. O nepotismo é (

desenfreado. Os cargos de assessor estão sendo preenchidos por mulheres e ftlhoat (

Por outro lado, exrstem juízes, hoje, com até mars de 500 proces

sos E não há o que fazer, porque se alega uma mexrstente autonomia dos Reqronars,

autonomia restrita à crqaruzaçã das secretarias. Até grave se ameça fazer, e os paga

mentos de vantagens dlSCUtIV81S são notónos em todos os RegIOnaIS.

Impõe-se a criação, porque a Justiça do Trabalho não POSSUI ôrqão

diecrphnar e o Tribunal Supertor do Trabalho não tem competência legal definida para

tanto.

EMENDA ES31525-1
tJ

rrr-------------TI!XTo/~U.'l'ICAÇio ____,

Altere-se a r-eâecêo do Art. 297, no Capítulo relativo à
Família, ao Menor e ec Idoso do SUBSTITUTIVO:

numa s a tuacâo nâo r-eguj.aru aada , uma companheira leva para adqu!

rlr certos di:-<;l.tos, entã.o só se poderá considerar "união está

vel" aquela de duração não lnferior a c i.ncc anos. Entretanto,

nada leva a crer que s e j a esta a intenção do d a.spos Lt Lvo ,

Portanto, o conceito é ambIguo , e, por essa razão, poderá

ser tomado come qualquer 1 Lgaoâo não casual que duas pessoas e.,ê,

ttabeLecam , por' qualquer tempo. Tal arrte rpr-e-tacâo genh a força

na Medida em ~I.le se opõe a encontros for-tu i.tos , tão comuns, an-.

f e La.zmen t e , no seio da soca.edede atual.

O d Lspos.it.lvo , uma vez fixado, no corpo da Constituição,

tende a provocar uma subversão na ordem accaa L (o que, certa

mente, entra. em conflito com os pz-opôs i.rcs da Lei Mal.or) po i.s

ele LnvaLa.da os pr-Lnc Ipaos jurídicos já consagrados no campo

do da.r-ea to de faMílla.

Como se comportariam as gerações jovens e as futuras,

diante de um texto cons t a.truc LcneL que, ao mesmo tempo, consa

gra as "unaõea eat-êvei.s" e cr-aa restrições às uniões formal

mente const a.tufoas pelo casamento? A dedução é possível a par

t i r- do § 29 do ARt. 297, que restringe a da.a soLucáo do casamen

to e er-re obstáculos a novos contratos ma't'rcímon i.a i.s ,

Se uma união está.vel deve ser consagrada, é aquela esta

belecida pelo casamento.

Aa.nda acrescentamos· o casamento parece ser "peneLdaado"

no texto, pc i.s exa.s'tem regras ne La t i.va s ã. sua da.asoLucêo ; en

quanto não há absolutamente nenhuma norma restrltJ.va quanto

a dissoluções e novas efetivações de "uniões e s t.âvaa.s " - estas

podem dar-se em qualquer número.

2. Se o cb j e't a.vo é proteger os membros das famíllas não

legalmente consr í-tu Ides , é de se remarcar que o Art. 300 asse

gura igualdade de d Lr'e t to s e quaj.a.fi.caçôes a todos os f i.Lhos ,

a.ndeperiderrtemen'te da cond i.cêo de seu ne.ecament.o , e. quanto aos

d a.r'e Ltioa dos "companheiros", trata-se de matéria afeta ã. leg~Gl!!.

các or-d anárua , como é da t.r-ada.câo jurídica brasile~ra.

= TlXTO/~U'TI'Il::.l.ÇÃO--------------...,

Dê-se ao Enc a.so IV do Art. lO~ do SUBSTITUTIVO a aegu a.nt e

redação:

DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA

OPERACIONAL E PATRIMONIAL

~O,.TA--

'04! 09/B7 •

SENADOR MAURO BORGES

3. F'rxe-cse na Cons t a'tu Lcâo a proteção do Estado às famí

mIj.Laa , ai serão incluídas aquelas não LegeLmerrtre cons t a tuIdas ,

vez que o conce a to sociológico de famíl~a é tac~tamente ecea'to ,

e compreende, também,. os núcleos formados por "qua.Lquer- dos pais
ou responsável legal e seus dependentes".

EMENDA ES31526-9
t:
..,- PUNAIIIO/CO.,lssio/.uaCOllluio----------,

,JUSTIFICAÇÃO

Art. 297 - A fdmília tem especial proteção do Estado.

Do modo como se apresenta, no Subs tia tutivo do ema.nerrte Re

lator, a redação traz falhas no aspecto LanguEs'tdco que acarre

tam consequencaas no aspecto jurídico:

a)' Duas Le a.t ur-aa se super-põem nesse t ex-to-. A pr-ame i.z-e

d i.z que o Estado pr-o rege tanto a famílla constituída pelo cas~

'nerrto quanto a por u'lião estável, e estende sua proteção a ou

tras errt a.dade s f'enu.Lf.ar-e s , Depreende-se, pois, que a proteção

do Estado ê devada a toda e qualquer farnílla. Independentemente

do fato de ser ou não formalmente ccns-c ã tu Ide ou completa.

Aqu a , O tópico frasal é a ?I'oteçao do Estado sobre a fam=:-

A Lea.t.utce dos da.apoa L't Lvoa constitucionais não deve ser

aberta a ma.i s de uma .i.nt er-pr-etacêo Por a.sso , o art. 297, que

introduz o capítulo da Famílla e que trata, pois, da organiza

ção bás ace da aoc aedade , merece cuadecoea revisão.

lia.

A segunda Lea t rr-a conduz ã definioão de duas formas de

const a tu a.câo de famílld (a femf.Lta , que é const i tuIda pelo cas~

merrto ou por cru.âo estável •.. ) e cria um concen-to ã parte de

"e~t~dade fam:'lldr", que não ser-re pr-opr-aamente uma família.

Aqu a , o tópico f r-eaa L é a forma de constituição da famí-

Art. 104 .

IV - Realizar inspeções e auditorias de natureze contá

bil, financeira, orçamentária, operacional e pat rumon Le L, lncl~

s Lve quando requerida pelo Ministério Público junto ao Tribunal,

un.i.dadea edmdna.s-tr-a tivas do Legi.aLa-tavo , Executivo e Judici~

rio e demaa.s entidades referidas no Item II.

b ) A expressão "oons r í.tu Ida pelo casamento ou por. união

estável" estabelece uma relação imprópria entre dois concea,tos.

O vocábulo "casamento 11 s LgrrLfa.ce ato, é a ação verbal de casar

~; O s irrtagma "uru.âo estável Tl significa estado, situação con

~. Os termos ana'la aedos , do ponto de vaste da correção de

linguagem, não devem situar-se lado a lado, equiparando-se.

c) A expeeasâc "un i ã o estável 11 não tem conceito firmado,

muito menos definição. Se se tomar por base o tempo que, hoje,

JUSTIFICATIVA

A aud Ltioru.a está tão v a.ncuLada à contabilidade que quando

a palavra "auditoria" aparece em qualquer texto sem queLi f a.ca't i>
vo, sutrtende-se , por elipse lógJ.ca, que é contábil. Es se verda

de que tem curso livre no quadro da r-ea'La.dade brasileira. Sem

razões fundamentadas, o Projeto Constitucional oma.te essa real~

dede, científica. determinante da auda.tor-a,a contábil.
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d Ir-e a to de interromper uma gr-avadaa , sua "decisão Livr-e" está

amparada no texto, não podendo sofrer Lrrrer-t'er-énc Ie •

Todos têm d.i.r-earo ã VIda. Esse direito tem que ser asse

gurado pr-Lnci.pa Lment e aos mais a.ndefe aoa ,PLENÁ,UO

SENADOR MAURO BORGES

=------=---__ 'LlI:NAII10/C.OlllllliO/IUIC.Oau ..io -,

r.r-------------T[l(TO/~UITlfIC"çio ----,

DA FISCALEAÇÁQ FINANCEIRA, ORÇA.'E:iTÁRIA

OPERACIONAL E PATRIMONIA:'

:lê-se ao Ar-t a.go 103 do SUBSTITUTIVO a segu~nte redação.

Ar-t 103 - A f i.sceI í.aacâo corrteiba.L, f a.narice a.r-a , or-cemen-,

tár~a, oper-ao r.ona L e pa't r-amon a.a.L da una.êo , quan-to aos aspectos

de legalidade, Leg i t mu.dade , efacáo Le , ef ac aênc re e eccnonucada

de, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle ex

terno, e pelos e rs temee de ccntmcj,e interno do Leg.i.sLa t avo , Exe

cutivo e Judac Làr í o , na forma da lei.

EMENDA ES31529-3
[J ccnet i tua.nte INOCJ!:NCIO OLIVEIRA

= ..LI:....lIlO/cO .. I".io/JuaCOlllllIÃO -,

PLENÁRIO

r.r TUTONUSTI'ICAÇÃO---------------,

EMENDA ADITIVA

rnc tui r- no Artigo 291, um parágrafo 6 2 , com a se-

JUSTIFICATIVA guinte redação.

Sendo a contab r.La.dade uma c aênc í.e , e portanto um an strru-.

menta '1eCeSSárlo e apto d qualquer f a.sce.Ld.aacáo na área or-cemen-

tárla, f i.nane e i.r-a e patr-amonaaL,

Sendo d função do TI"'J..bunal de julgar contas, todos os atos

por ele pr'a t i cecoa ou apr-ec aedos são .ímpt-ec í.nd.ive i s da contablli
dade.

Artigo 291 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 62 - t vedada a divulgação de noticias que esti
mulem a prática de atentado contra a vida da pessoa humana, nos ter
mos da lei complementar.

JUSTIFICATTA

,.,..------ TlXTO/JuITI'le"'çi;o------ ----,

SENADOR '1AURO 50RGES

I

EMENDA ES31528-5
tJ
=------__ ~LlH.lIIIO/Colllssio/au.eolll,.io -,

PLENÁRIO
~o...T.to--

"J 0 9 / 8 7 )

Os chamados noticiários policiais, que alimentam

o faturamento de certo veículos de divulgação, são ea t amu Lador'ea de

pr-àtncas vao Lerrtae e atentados contra a v i da da pessoa humana, vez

que transformam mar-g í.naa s em he ró i s , c r-aando a falsa ampr-e aaáo de

que o crime compensa.

Nossa emenda visa coibir esse tipo de divulgação,

Dê-Sê nov-a redação ao Art. 298, caput e a se. .. parágrafo

iinacc do SUBSTITUTIVO

Art. 298 - t gar-arrt a.do aos côn j uges a Lâ.vr-e :::ec1-sã.o quan

to ao número de filhos, vedada qualquer prvi t i.ce. que atente con

tra a v i da , desde a concepção.

como uma alternativa a malS para o combate efetivo da verdadeiraca~

sa da vto rênc i a Lnd i.v i dua.L ou coletiva: 'a rnaat t s r açjic do individuo

ou da sociedade, quase sempre gerada pela neoes s t d.ede não provida ..

Parágrafo Unico - t obrigação do Poder Piib Ld.co assegurar

o acesso ã educação, ti informação e aos meios e mêtodos adequ~

dos de regulação da natalidade, r-espe atadas as convrooêes ét~

ces e r'e l LgLcaas dos pais.

EMENDA ES31530-7 ""' -----,
[!J Consti tuinte INOCÊNCIO OLIVEIRA

,.,.. TUTO/JUUlfICAÇ.io--------------

JUSTIFICAÇliO

Os dc i.s d i.spos at avoa acima, relativós ao p La-ie j amerrtc fa

ma.Li.ar-, estão falhos no que ccncer-ne ao da.r'e Ltro à vida.

Ncd í.f i c ar- o 1nC1.50 XIX, do Artigo 32 do ãube t atu

t rvo do Relator, passando a ter a seguinte redação:

capu t garante a homens e mulheres o d Lr-ea.tto ã Lavr-e de

c rsão quanto ao número ce f i.Lhos , entretanto, não garante ao
na se a tur-o o d Lr'e i tro à v Lda , Diante da realidade a t.ue.L, em que

são largamente utilizados no Bna s a L métodos de con t r-oLe de na-

t a Ladade qU7 envolvem práticas abor-t avas , é necesaâm.a a decl~

ração de que o d i.r-e L'to de uns (os pa a.s ) não pode f.:!r'1r o dJ.re2:

to de outrem (05 filhos). Tal dJ.SpOSlt1VO, l.n5er:'':~ no texto,

contraria pr-i.no Ip ío un a.ve r-aa Lmen t e acea tio - con f'or-ne se compr~

va no texto proclamado pe La As sembIê i.e Geral da O~l-": em 20 de n~

vembr-o de 1959, .mta-tu Iado "Déc Lar-açâc dos Direitos da Cr-aenoa":

1'. . a c ru.anoa , em oecor-oênc re de sua amaüur-Lde.de r Is ace e men

tal, pr-ec a.ea de p ....orecêc e cuidados especiais, LncLusLve prote

ção legal apropriada antes e depois do na sc imento "

Se se ccnaer'var" a redação desta ar-t i go , f a.ca reforçada a

interpretação que dá abertura â prática do aborto, na forma co

mo se fecha o parágrafo: •• ~ "r-e spe í taôe s as convicções êtacee

e r-el LgLoaaa dos pa as", Ora, se invocando razões ~o:t'ais e/ou

ausências de convicções religiosa.s, os pa r.s dec a.dí.r-em que têm

Ar-tn go 32 - .

XIX - o r-gan i z açjio , atribuição, e re t i vo , mate r-aat
bélico, instrução especifica e garantia das policJ.as Mili tares e
Corpos de Bombeiros Ml.litares, bem como as normas de sua convoca 
ção t i.nc rusive mobilização.

JUSTIFICATIVA

A redação ora proposta constou integralmente dos

anteprojetos das Comissões 'rema.t i cae ns s II e IV ..

As ,polícias Militares desempenham, a par de

missão precípua de Ordem Pub Lrc a , um papel relevante e subsadaar-i o

na Segurança Interna, em tempo de paz, e na Defesa Territorial em

tempo de guerra.

Aos Estados continua assegurada a competência pa

ra suplementar a legislação federal nesse particular assunto ..
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JUSTIFICATIVA

..,.--------------nXTO/JU5lIFIC.lçio _

da§ 32 - F i ca revogado o parágrafo 32 do artigo 39

Le r nº 6.435, de 15 de Julho de 1977.

"Ar t i qo 44, Lei 7.450/85 - Ao rendimento e ao ganho

de capital de que trata esta LeI. ap Li ca-ise o disposto nos parágr.ê,
fos 1 e 2 do Decreto-lei nQ 2.065, de 26 de outubro de 1983 11 •

Carecem as entidades fechadas de pr ev i ríênc í a pr i vada,

pois de maior exp Li c i tação do mandamento ocnat r t.ucaona L, de forma
a preservar o patrimônio que a Constituição coloca a salvo da i!J.
c i dênc i e t r ibut.ér i e •

as f í na Lidade s bés icas das ent i dades fechadas de previdência pri

vaca, torna-as titulares reais da. imunidade tributária conferida
pela Constituição às ms t i tuí ções de assistência social, consoa!J.

te o estabelecido no ar t rço 19, rnc t so 111, alínea "CU da Canst!

tuição Federal:
C) o pa t r ímôru o I a renda ou os servi ços dos partidos

po l í t rcos e de rns t í tu í.ções de educação ou aSS1S

tência scc i al , observados os requisitos da Lei.

O preceito, a rigor aut o-iap Li cáve j , tem s i do cont rar ra
do pela Leq i s Lação o rmnãr í.a , exemplí f' i cadamerrt e e

"nr-t i qo 6º do Dec re t o-Tea nQ 2.065/83 - As entidades
de previdência p r i vada referidas nas letras a do item
1 e b do Item 11 do artigo 4 da Lei nº 6.435, de 15

de julho de 1977, estão isentas do imposto de renda de

que trata o ar t i qo 24 do Decreto-lei nQ 1.967, de 23

de novembro de 1982".

§ 10 - A isenção de que trata este artigo não se apll
ca ao imposto incidente na fonte sobre dividendos, juros e demal-;

rendimentos de capital receb i dcs pelas referidas entidades.

§ 212 - O imposto de que trata o parágrafo anterior se
rá devido exclusivamente na fonte, não gerando direito a restitui
ção ,

..,--------------Tl:XTO/JUSTIFI~.o.çio _,

EMENDA ES31534-0
iJ CONSTITUINTE M~RIO LIMA

iJ PLENARIO

L;';~"~

U/9J87JPLENÁRIO

SUprlltllr o parágrafo úm.co do Ar-t rgo 31, das

Disposições Trans! túr-ias ,

EMENDA ES31532-3
tJ Consti tuinte INOCÊNCIO OLIVEIRA

§ 31! - A União, os Estados e o nr s er-i ec Federal,
ouvida a comissão respectiva do Senado da República. poderão rrrte r-
vir e de sepr-opr-i.ar- serviços de saúde de natureza privada necessários
à execução dos objetivos da política nacional de saúde, conforme di"ê,
puser a lei.

;2.,,2,
Artigo~ -

para a seguinte:

,2,
Nod a f'a c ar- a redação do parágrafo 3 2 I do Ar-t i go m

Não se pode deixar ao alvedrio de uma úm.c a fonte

governamental, desapropriação de ee r-vaços de saúde. assunto soc i aj

da mais alta impor-táno í a , Há que haver um controle. no caso pelo s~

nado da República que a instituição de nível mais elevado e com ju

risdição de competência a outras a.tividades correlatas e a1'ins. Do

mesmo modo, a. intervenção.

..,.- TuTD/~unIFlc"çio------- _,

= I'Lt!IIAIIIO/&Olll'''io/IUICOMIUÁo ----,

EMENDA ES31531-5
l: ccns ta tuante INOCÊNCIO OLIVEIRA

JUSTIFICATIVA

..,.- TEXTO/JUSnfIC.lçÃO _,

~O"'T"'--
'04;09/87

Dê-se ao capu t do Artigo 177 do subs t í tut avo ao Projeto de Constl:.
t u í ção , a seguinte redação:

Art. 177 - A assistência Judiciária será prestada, nas
j ur i sdações da União, dos Estados, dos Territórios e do Distrito
Federal, por defensores púb Li co s coricurs ado s organizados em ca.E,
reira, na Procuradoria Geral da Defensoria Pública, observada

autonomia funcional da ms t í tuãção e at r íbuido aos seus membros

o mesmo r eqame j ur-Jõ i co do Minlstério Público.

JUSTIFICAÇAO

Ei'iENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO:

Cumpre ao Estado assegurar aos necessitados o acesso
à .Ius t aç a , Que constitui o mais importante dos direitos, pois d~

le depende a viabilização das demais direitos.

Por outro lado, é indispensável dotar a Defensoria Pú

bliea dos mesmos direi tos e garantias do Ministérlo Público, pai;
situá-la em plana lnferior, redundará em prejuízo do necessitado.

m-;:;:------- PU"lIlIO/COlllS;ÃO/';UICOI.lIU40

~NM!IO--- -...1

..,.--------------nxTO/JU'flrlC.lçio- -,- _

EMENDA ES31535·8
l? Deputado MARIO LL.'IA

'L[IU.1l10/CO.. ISdo/S~ICO ..ln.\o_----- ..,

Em razão de outra emenda.

,203
Oê-se a alínea "C" do í.nc i so II, do artigo).6'S, Seção II - Oas Li
rmt ações do Poder de Tributar, do Substitutivo ao Projeto de Con.§.
t i t.u i.ção da Comissão de Sas t emat.Lzação a seçuant;e redação~

Art.~ - .
II - ..................................•.....

a) •.•..•..••.••••••••••.••••••••••••••••

b) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

c) Patrimônio, renda ou serv~ços dos pa,!

tidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais

de trabalhadores e das Lns t i tuh í.çõe s de educação, de previdência

privada e assistência social sem fins lucrativos, observados os
r equ l s Ltos da Lea complementar:

EMENDA ES31533-1'
f CONSTITUINTE MARIO LIMA

P PLENA RIO

JUSTIFICAÇAO
Propõe a criac;ão do parágrafo único, do artigo 67, com a se~ui!!

te z-edacâo e

O caráter assistencial indissociável dos serviços e

das complementações de benef'fc í.os previdenclárius que constituem

"2 assegurado ao inativo a isenção do pagamento do is
PO!ito de renda 11 •
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(;T-------------T[·llTo/JUS1Ifl~AÇ;;" _

USTIFICAÇÃO

Suprima-se o § 52 do Artgo 92 do Titulo

11, Capítulo 11, DOS DIREITOS SOCIAIS

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 90 § 5º, TíTULO li, CAPÍTULO II

EP~~~'~;;;

fõ47~;;;-

Tadeu França

PLENÁRIO

CONSTITUINTE

EMENDA ES31538-2
iJ

r,r----- PLENAIlIO!COIlISsiO/SU.COlllUio ..,
Não é justo e nem concebível que após tantos anos de

desconto em folha de pagamento, az.nda continuem a ser descontados nos

seus proventos 05 servadores aposentados.

A própr~a Previdência Social a.saneou os aposentados da

cont.rabuí.çâo pr-evadêncí.e.ri.a ,

Vale ressaltar que os servidores milJ.tares, Desembar

gadores, Juizes e polítl.COS gozam da regalia, mesmo na at.ãvadade , da

isenção do paçamect;o do imposto de renda.

En razão dos relevantes serviços prestados pelos ser

vidores aposentados, durante trinta e cãnco anos, entendo caber a es

ses antigos integrantes da máquina adminlstratl.va o reconhecimento do

Poder Cons t a.tuddo ,

JUSTIFICl\TIVA

JUSTIFICAÇÃO

r-r-------------TUTO!JY,rlrIC.l,ç,io _

o dispositivo enfocado ans t LtuL, clarame!!

te, o pluralismo sindical. ~

Esse regime já foi adotado no Brasil, en
t r e 1937, com resultados absolutamente negativos. Referem os ~

tos no assunto que, em pouco tempo, constatou-se o enfraqueci
mente econômico de nossas ent rdades sindicais que, se tornaram
fáceis presas de manobras por parte de empresários e de polít!

ccs inescrupulosos.
Alguns empresários chegaram a organizar,

no âmbito das cateqo r i.as profissionais, os chamados sindicatos

amarelos para neutr a Lrzar em a ação dos s mo í catcs atuantes e ~

tas de nossas entidades foram transformadas em aut êrrt i.co s escr!
t ó r Lcs e LeLtorais de candidatos. Tais situações não podem oco!,

re r , em se tratando de entidades s índa ca í s ,

PLENÁRIO

EMENDA ES31539-1t: - Constl tUlnte JOÃO MENEZES

l'l.lH"~lO'CONI"loJsuaealll".io --,

PLENÁRIO

Dê-se ao § 30 do Artigo 70 do Título II,
Capitulu zr , OOS DIREITOS SOCIAIS, a sequirrt e redação:

§ 3º - Pr'o ib í.ção das atividades de intermediação

remunerada da mão-de-obra permanente, ai!!.
da que mediante locação ~ salvo quanto às
atividades dos trabalhadores avulsos por

suas entidades sindicais ..

EMENOA MOOIFlCATlVA

DISPOSITIVO EMENOAOO: ARTIGO 7~ § 30 SS HlBI5e XXI\', TíTULO II,

CAPíTULO II

E

EMENDA ES31536-6
r=rL__ CONSTITUINTE Tadeu França

v i sa-se respaldar e manter inalterados,
senão melhoradas, d i re í to s precedentemente adqu i r rdo s por uma
categoria peo f'Is s i onaâ que hoje, constituída de forma organi

zada , reune mai s de trezentos mil trabalhadores, agrupados nas

respectivas entidades slndicais que os coordenam: Trata-se dos
Trabalhadores Avulsos.

EMENDA A:lITIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: Titulo X, Disp05~ções Transitórias.

Acrescente-se ao Título X - Dispo!~nções Transltórias, do

Pr-o jeto de Oonst a tuaçào - Substitutivo do Relator - o eegu i rrte a.E

tigo, que passará a ser o de nll 70:

r.r n:uOIJU'Tlfl\::;çio ---,

f!i"'''''~<4 PMD8-PRTadeu FrançaCONSTITUINTE

EMENDA ES31537-4
f?

PLENÁRIO
Art. 69 - '" ••••••

(;T-------------TOl'oIJIIITIFIC...lOi'l _

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 7º INCISO XIX, TíTULO rr , CAPíTULO III

Acrescente-se ao final do Inciso XIX do A.!,

tigo 7º do Título II, Capítulo rr , DOS OIREITOS SOCIAIS, a pala

vra "penosas".
JUSTIfICAÇÃO

Art. 70 - Será cr-i.ada, 180 (cento e oa terrta) dias após a

promulgação desta Consti tUlção, a comaeeâo Espe ca aâ de Estudos para

a Implantação do Sistema Parlamentarista. de Governo, integrada de

Deputados e Senadores, para num pr-azo de 120 (cento e vu ntie ) da ae ,

apresentar ao Congresso Naca ona.I estudo seguido de anteprojeto de!,

t i.nado à adoção do Par-Lament.ar-ismo no Br-as aL,

JUSTIFICAÇÃO
Trata-se de corrigir lamentavelmente a

omissão do constituinte.
E que, ao lado das atividades insalubres

e perigosas há as atividades "penasas ll , próprias da trabalha

avulso, tendo em v i s t a que seus integrantes exercem, muitas v!:.
zes, simultânea ou sucessivamente, at avfoades que não são lns.!

lubres ou perigosas.
Como a caracterização dessas atividades

depende de perícia t écm.c a em cada caso r ver i ficou-se a impó~

sibilidade de reallzá-la em relação ao trabalho avulso, salvo.

se estivesse no local, em caráter permanente I uma equipe de p.!:.

ritos.

Dai ter sido criado o adicional de "penE..

s í dade que envolve o trabalho insalubre e o perigoso, sucess!
'lamente exercidos.

A lnstituiÇão do are teme p ar-Lamentar-a atia de Governo no Br~

511, por si só, tem criado um dos mais acalorados debates pela A!!,

-semb ré i e 'rac í.onat conat t taun te , Trata-se, e retavamen'te de um Capit!;!

lo à parte, que merece um estudo maa s apr-orundaco , no qual se 1!!

clua, pt-ec tpuan-ente , a aferJ.çâo da relação cuato-bener ic í.o , tanto
do ponto de v ae t a eccnôeu co , quanto soe i.ar e pol i ta.co ,

A presente Emenda pretende não r-et ar-de r- a discussã.o do t!:,

ma, que por si SÓ estará presente até à decisão :final, mas a.cima de

tudo realçar sua tmpor-tânc i a, pela cr-a.açáo de uma Comissão especi

.raca deat anada a. exemmer o assunto sob todas as per-spectnvaa po~

s1 ve Le , remetendo suas conclusões à superior decisão do Oong r-easo

Nacional #
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PLENARIO

Cons tituinte JOSE OUTRA,

EMENDA ES31540·4
tJ

= tnTOIJusTl~le...ç..o------- _

Esta emenda axaa preencher, cem JUSt1ça e sabeõcm,e, uma l.IllI':lerdoá

Vêl lacuna eec.seenee no Có:hgJ cavíj., na parte do DJIe1to de Familia, onde aos

avós não caber relativamente ao assunto, dizea.tos , ereora a Iea, e a orôozía S2.
caedade lhes mp:mham deveres, ta1.s caro: corrluta e exanolo, crecedêncaa na

cuarda de rrenores, 00 caso de orfandade, e destrínacâo de herança..

A arenda jueta.fdca-se Pelo prÓprio teor de sua zedaçâo,

EMENDA MODIFICATIVA

Modl fique-se a redação do er t rço 54 do Título das "Disposlções Tran

sitórias do Projeto de constituição, para a sequmte e

= Tt:IlTO'''USTII'Ie..çiO _

Art. 214 - Se a União, com base no artigo 199, criar imposto e,!

clumdo o estadual anter-iormente tnstntutdo , cinqtJenta por cento do produto será

entregue aos Estados. ao ürstr-i to Federal e aos Terrltõrios, onde for arrecadado.

11 - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos indu~

trial1zados, dez por cento para os Estados, o Distrito Federal e os TerritõrlOS,

proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializ!,
dos.

1:'"!i'4ItTIDO--
• PFL-PMDB

JUSTIFICATIVA

A lnclusio dos Terr-rtêr-tos na distribuição, pela União, dos re
recursos que compõem o Fundo de Participação e matéria consagrada no Pais~ con~
tante das Constituições anter-iores.

Ademais, esses recursos cons t rtuen-se , hoje , na principal fonte
de f mancf amentc das atividades econômicas e soctars dos TerritõrlOs~ e t-i nqmdo
valores que aproxunam-se dos crnqâenta por cento do total do Orç~mento dos mes
mos. Por tanto, exctuf-Ios , significa determinar a lnvlabilldade da admlOlstrã
ção daquelas umdades geogrãficas. -

EMENDA MOOIFICATIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS: Art. 213, I, a)
Art. 213, Ir
Art. 214

A alínea a) do rten Ir do artigo 213, o item rI do mesmo artlgo

e o artlgo 214 do Projeto de Constituição passam a ter a segurnte redação:

Art. 213 - .•...•..•••....•.••.•..••...••••.•••..••••.••

I - _ _ _ .

a) - vmte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de

Participação dos Esta.dos, do Distrlto Federal e dos Terrltõrios;

EMENDA ES31542·1
I: SENADORES LOURIVAL 6APTISTA ;~IR GABRIEL

IIArt. 54 - E: mantida a Zona Franca de Manaus I com suas

características de área de livre comércio de export!!

ção e importação e de i ncent Ivo s fiscais, independen

temente de qualquer prorrogação.
§ 12 _ Flcam mantidos, em todos as seus termos, os i!:!.
centivos fiscais concedidos pelo üecr e tn-t.e i n2 288,

de 28 de fevereiro de 1967, que Ins r t t tuiu a Zona Fra!!.

ca de Manaus, bem como o Decreto n9 92.560, de 16 de

abril de 1986, que prorrogou o prazo de sua v í qênc i a ,

§ 22 - As quotas, em moeda estrangeira, para efeito de
importação a serem efetuadas na Zona Franca de Manaus,

serão aut omat rcament e Liberadas no início do exerc Icao

de cada ano e em valor nunca inferior ao do exercício I

anter Ior , independentemente de quaisquer atos pr évias.
§ 32 _ A polItica andus t r aa I constante da legislação

vigente e que disciplina aprovação de projetos na Zona

Franca de Manaus não poderá sofrer mutações, salvo por

lei federal.

JUSTIFICATIVA

A presente emenda visa eliminar,' do texto do dispositi

vo sob enfoque, a expressão vpor prazo indeterminado", oolocando en
!..Jseu lugar a expressão 11 independentemente de qualquer prorrogação" ,

por, a meu sentir, se ajustar melhor ao objetivo que se persegue.
No mais, a presente emenda visa manter, tamb_ém,os termos

do Decreto n9 92.560, de 16 de abril de 1986, que prorrogou o prazo

de vigência inicial da Zona Franca de Manaus até o ano 2007.

EMENDA ES31541·2 ) l'I'pu
F
-
L
,,,---,

~ ~ENAnnR LOURIVAL BAPTI:>TA "C- _J

= Tu:~()/~l1l1TlfleAQio------- _,

=-------- .LtNAIII()/eo"'l""o/sllaec.IUÂo---------~~""'T""=--:-:-lP Plenário - 1'D SUbstitutivo 00 ReIatoc J Co4! O9f87 J

Acrescen~se ao Art. 300 r TItulo IX r caoltulo VII - Da Familia ,
do ~r e Cb 100.$0, 00 SubstitutiV'O do Relator r o secutnee oarãqrafo:

BASILIO VILLANI

"Art. 300 •••

§ 39 1!: assecnrredo ecs ascendentes diretos r em qualquer arau, O

dí.rei.to à vtsaea dos seus descendentes chretos, nos tenros da lei. 11

EMENDA ES31543-9
IJ LPAIITlDO--

PMDB

=--------_- TUTO/"UllTl~II::A~--- _

o Projete Constitumte, orarovido cela CanissOO de COnst1tuic;ã> e

J\lstJ.ça 00 senaôo, colheu 00 Brasil lllteuo suceseôss da POOUlação relab.""",!!

te a suas esperanças de ordem, direJ.to e Justiça na consta.tuí.câo,
Entre essas sucestõee e recãeaacôee constam várias relativarrette â

'Situação õcs avós que se vãn pnvadJs não sarente da oonvivência cerro taTtén até

de sllWlles v;Lsita ôos netos em casos de desrroroll3l'elltos familiares e. princ'l'a!
mente, ern caso de falecmento de filho I quando aenro, ncra ou cruem detenha a

guarda dos mereces alimente alenm canr-ícbo ou sentimentos outros de antrracas :00

relacionanento fanu.liar.

Para as avós, os netos são, core lá se disser os lI-FJ,.lhos can açÚcar".

E, se as razões de ordem sent:1Irental, re1iCfiosa e Familiar não JJast:a.asan cara

fortalecer este vInculo af'etivo e c.onsa.au!neo entre estas eeracões, netos

avôs, restaria o arcnnento sociol.óoioo en b&neflcio da oráoria sociedade, 0015,

se OS Jovens não aprenderem, de ceó:>, a cultivarem o interesse e afeição 00105

1seus ascendentes, não terão no futuro o necessário cuidado can os seue desc:errlen

e, px esta razão, serão, t:anOOn, desassistidos.

Suprrma-cs e o art. 260, do Substit:utivo do Relator ao ProJ~

to da Constituição.

Justlficat~va

o d1Sp051tivD diz que as contr2buições sociais comD~

rão o orçamento da seguridade social. Com isso, impede-se

o destino de .algumas delas, t e i s como as do SESI. SENAI.

SESC e SENAC. para entidades específicas. Somente aque l as

que fa carâo com a União é que devem ir ao orçanento da Se

:;uridade Social.
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Adema~s, o pr~ncípio deve ser enunciado prioritária

e claramente no texto conat.í.t.uca.onaI , conscí.cuando-ne o

p:L~nclpiQ da intervenção apenas sua exceção.

A redação do artigo 170 da ConstJ.tuição vigente aqui

proposta não deixa dúvadae quanto o sistema econômico fund~

do na livre in~c~ativa que preconizamos.

JUSTIFICATIVA

§ 19 - A mterveoçêc do Estado no da1unio eccoêmco e o
rronc:p51~o só serão pemu.tJ.dos quando necessár1.OS'

para ateroer aos lIlJ'E'ratJ.vos da segurança nacio

nal 00 a relevante interesse ccreeavo, ccerccee'

definiCbs eu Lea.,

§ 29 - As enpresas públicas e as soclErlades de econa:da '

mista e as funélaçÕes píb1J.cas sarente serão cr~

das por lei CCIIplementar, e flcarão SUJllltas ao di
reI.to pl:Óprm das errçresas praveâas inclusJ.'\,"e

quanto às obngaçóes trabalh:l.stas e trJ..bJ.tárJ..aS

salvo o dJ.sposto IX' art. 203, par;.p,afo 19.

§ 39 - As anpresas públicas, as sociedadeS de eccocnua

nusta nã:> poderão gozar de pnvilêg:Los f1.sCBJ.s

não exténs.ivoe às do setor pravaôc,

§ 49 - A lei .reprmu'râ tdla e qualquer forma de ab1so

do poder eo::nânJ.co que tenha por fim daninar os '

mercados nac~ona1.ff'ar a eorccrrêncaa 00 ~

mentar a,..""bJ.tran. s lucros. H

.:

VILLANI

PLENARIIO

Além do mais, o § 19 especifica algumas contribuições'

e no § 29 se diz que qualquer outra pode ser criada. l! o

mesmo que uma norma determinar que uma pessoa pode ir a uma

festa vestido de terno branco, terno a~ul, terno vermelho e
• •• terno de qualquer cor. (sie)

As contribuições sociais Já vêm previstas na parte do

sistema tributário - art. 201, onde, aliás, estão bem situ!!

das, pois tais exações participam da natureza tributária.

PLENARIO

Suprimam-se os §§ 19 e 29 do artigo 259 do Substitutivo do

Relator ao ProJeto de ConstituJ.ção, que trata das contri.

buições sociais.

JUSTIFICATIVA

'~/eO"'I'i.aI.flIKOMlu.t.-- - __-,

r.T-- TlllTD/~unl'lC_.çio _

EMENDA ES31544-7tJ BASILIO

EMENDA ES31545-5 "'~-----------'J rrp"M"'D"B'~f:J BASILID VILLANI _ C- _J

.LtIIAIIM(l/c:OlllJlio/IIJKOIII1....--------~ ~OAT.~
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Acrescente-se ao Art. 23).. do SubstJ.tutJ.vo do Relator ao Pro

jeto de Const~tuição, o seçua.nt.e parágrafo:

'EMENDA ES31547·1fJ BASILIOAUTVILLANI

.u:IlÁ*O/e-.ioJaweo*&a1e -,

PLENARIO
~IAT"__h 09/ 87,

.. § - Os Estados e MunJ.cipJ.os, CUJOs terrJ.tórios forem

afetados pela utilJ.zação de recursos nauur-ans p~

ra fim de geração de enexqz.a elétrica, terão as

segurada compensação f arianceí.z a nos: termos de

lei complementar.

JUSTIFICATIVA

As una.dadea da Federação e os Municípios: devem aufe 

rJ.r uma renda a titulo de compensação pelo uso de recursos n~

turais para a produção de eletricJ.dade, que freqüentemente é

consumida e utiaLa.zada em grande medida fora de seus Ldma.tiea ,

A emenda procura assegurar que o apz-ovea tamento de recursos '

naturais bene f a ca.e efetJ.vamente e mais amplamente as Unidades
da Fedgração e os MunJ.cí.pios onde e.Les de localJ..zam. Os re

cursos naturais integram o conjurrto de fatores produtivos no

qual se devem apoa az o processo»<de nvoivJ.mento econômico

e social das comunidades. A r a sp:n:1ente a essa compeE

saçãc pr-opí.caar-â recursos aos Mun~cípios e às

Unidades de Federação p s de deaenvoj.vameneo j euj os

recursos naturais deix prop caar , plenamente, os benef!
cios ao desenvolvimento das cornunJ.dad;;;-em que eles se local~

zam.

Dê-se nova redação ao inciso II , do art. 209, <lo substitu

tivo do Relator ao ProJeto de Constituição:

"11 - crananu.eaâc "causa mortis" e doação de bens imó

veis ou direitos a ele relatJ.vos, cujas allquo 

tas serão progressivas."

JUSTIFICATIVA

Não há porque trazer para a tributação do imposto ~
!!!: mortis os bens móveis, pois as ações ao port.ador que

são o grande instrumento de flexibilidade do sistema capit.!,

lista - ficam de fora. Quer dizer: só se atinge as tItulas

nominativos, o que ~ um retrocesso. A Comissão de reforma '

de 1965 tem excelente Justificativa econômica das razões de

não se tributar as ações.

I EMENDA E531548·0
l!J BASIL;~~ILLANI

____________ TIXTCl/~ulTr'~----- _BASILIO VILLANI

.LltuJlMíÚCClIUI.i#.UfC••NiI-------__-,

PLENARIO
~NTA__

'o4t09/87

PLENARIO

= n::tTO/~Unl~le..çio_------------__,

Dê-se ao a.rtJ..gD 226, 00 substi:tutivo do Relator ao Projeto de CcnstJ.:t:U.1.

ção a seguinte r<rlaçOO:

"art. 228 - 110~pr~v1rlas c:cnpete, pref~,
cem o est:inulo e o apoio do Est.aâ), organizar e

explorar as ativJ.dades econânicas.

Dê-se a seg~inte redação ao. § 19, do art. 207, do Substitu

tivo do Relator ao :Projeto de Constituição:

"§ 19 - ~ facultado ao Executivo, observadas as con

dições e limites estabelecidas em lei, alte

rar aS alíquotas dos i~postos enumerados nos

i tens I e II deste artigo."
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JUSTIFICATIVA

Se a União pode mexer nas allquotas do IPI e do ISOF,

por quê os Estados não podem maneJar da mesma maneira o

ICM?

Não há razões para se permitir ressalvas no principio

da estrita legalidade tributária, salvo com referência aos

impostos de unportação e de exportação, que, mais do que

fontes de produção de receita, são instrwnentos de política

de comércio exterior.

r.r-------- K. ..llÚIo/l:o,llu.W.weOMluÃD---------~

PLENARro

aposentadoria, como o.i re í.t;o em expectativa, de 10.12
go prazo, não pode subordinar-se a fator conjuntura i s , nem estar'

sujeita a aI teração casu í s t acas para menos, a depender da vontade
do legislador ordinário I sob pena de descacterizar a garantia de

uma vejtu.ce tranquila como prêmio por toda uma vida de trabalho.

Desnecessário seria aCFu r aqua as peculiaridades'
da prnf a s são dos bancários, é dern.á"~ saltar que dos bras i Le í

ros a ela dedrcados ex i.qem- se /' lOS ributos 1 t ai s como urbanã-.

dade no trato com as cliente respo sabilidade na maru pu l ação de

altas so~as em dinheiro de onr i e ade de terceiros, longo perío-
do de estafante at i v i dade lntele-ctual, atenção especial eom os nú

meros manipulados e aq í Li dade de raciocínio e de decisão. -

Assim, entendemos ser uma questão de justiça a concessão
da aposentadoria especra l aos 25 anos de servaço a todos os que a
tuam na atrv í dade bancária, privada e estatal. Estamos certos d;
que a Assembléia Nacional Constituinte dará aco Ituda a esta nossa
proposta, que é a proposta em forma de desejo de grande parte do
funcionalismo br as í.Le i rn , os r esponséveas pelo funcionamento da
máquina econõnu.ca Nacional, os '"BANCARIOS" ..

~DAT4-~

04'09/8 7

er=.....IITIDO---,

PMDB J

exce 

em todo'

BASILIO ~ILLANI

Aliquota é base de cálculo I salvo rarlssimas

ções. Devem ser ob] eto de lei, como, aliás, ocorre

e qualquer pais civilizado.

EMENDA ES31549-8
l:

r.t TlltTO/..UITI"cAÇio ~

EMENDA E531551-0
f:J BASILIO VILLANI

Dê-se ã letra "b", do item 11, do § 89, do art. 209 do

Substitutl.vO do Relator ao Projeto de constJ.tuição , a se 

çuarrte redação: ~ PLENARIO

IlLnlAllIO/COlllluio/luaCOllluio.' _

"b) sobre operações que destinem a outros Estados p.!!
tróleo, inclusive combustiveis lIquidas e gasosos

dele dexavadca",

JUSTIFICATIVA

o disposl.t1vo, tal como se encontra no texto do Proj~

to, diz que o ICMS (novo ICM) não incide sobre opera.ções

que destinem a outros Estados petróleo, inclusive combustl

veis lIquidas e gasosos deles derivados, e eDerg~a elétri -
oa,

m-------------TUTO/~IlST1'ICAqio' _

EMENDA ADITIVA

_,/,<:.:",\>1-'1
INCLUA-SE,~E OS OISPOSITIVOS RELATIVOS 11 ORDEM'

ECONOMICA, 00 PROJETO DE CONSTlTUIÇAO - SUBSTITUTIVO 00 NOBRE RE

LATOR-, O SEGUINTE ARTIGO E SEUS PARIIGRAFOS; tJ-1Q C"1~~.:r::,U 1-<.-
Q.o.JjIl-

ART. ••• - FICA ASSEGURADA A PARTlCIPAÇIlO DOS TRABA

LHADORES NO LUCRO REAL DAS EMPRESAS AO F!.

NAL DE CADA EXERCICIO FINANCEIRO.

o preceito preJudica sensivelmente os interesses do

Estado do Paraná, pois não permite a tributação do forneci
mento de energia elétrica para outros Estados.

~ sensIvel que o texto não veda a trl.butação do á1.
cool combustível, pois traria preJuí.zos aos Estados Nordes

tinos. Todavia, como se trata do Paraná, a exclusão da

incidência do ICMS veio tranqlii1a.

Daí a emenda ao texto, para permitir a tributação da

operação interestadual com energia elétrica.

§ 1. -' AS EMPRESAS POBLICAS, AS SOCIEDADES DE E

CONOMIA MISTA E AS EMPRESAS PRIVADAS TE

RAO PELO MENOS UM CARGO DE DIRETORIA E u,
MA VAGA NO SEU CONSELHO AOMINISTRATIVO A

SER OCUPADA POR REPRESENTANTES DE SEUS E!:4.

PREGADOS.

§ 20 - ESSES REPRESENTANTES SERIlO ESCOLHIDOS EM

ELEIÇAO DIRETA PELOS FUNCIONARIOS, PRESE!!.

TE A MAIORIA ABSOLUTA OELES.

§ 3. - A LEI DEFINIRA A FORMA DA PARTlCIPAÇIlO

NOS LUCROS PREVISTA NO CAPUT DESTE ARTIGO

EMENDA E531550-1

l!.l BASILIO VILLANI

..". TE:llTO/~USn'lcAçio_------------__,

EMENDA ADITIVA

o:--LMo1I dlJS!r.V~~~NTRE OS DISPOSITIVOS RELATIVOS A ORDEM SQ

CIAL, 00 PROJETO DE CONSTITUIÇAO - 00 SUBSTITUTIVO DO NOBRE RELA

TOR-, O SEGUINTE ARTIGO}tM'u.~'L:

ART. ••• - SAO ASSEGURADOS AOS TRABALHADORES, INDIS_

TINTAMENTE, PROVENTOS DE APOSENTAOORIA,EQUIVALENTE '

AO VALOR DA REMUNERAÇAO PERCEBIOA NO MES DA JUBILAÇAO

§ ON~CO - FICA ASSEGURADA AOS BANCARIOS A APOSENTA_

DORIA AOS 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE ATIVIDADES INI!!

TERRUPTAS.

empregados no lucro das empr!.
aas I além de um avanço ec social, é um poderoso estímulo'
ao aumento da produção e da produtividade. Todo emureqado trabalha

com maior estímulo e afinco quando tem em vista a percepção de be
neficio flnancelro direto do produto de seu trabalho. ~ ainda uma'
forma de distribuição de riquezas e de democratização do capitali~

mo. A proposta objetiva transformar em realidade essa declaração '
de intenções contida nos programas de todos os partidos políticos I

e, propondo que a lei defina a forma de participação nos lucros,
enseja a abertura do capital das empresas públicas e or ãvade s à

participação dos trabalhadores.
Para que melhor se atinja a participação nos lucros,

fundamental que o;;; empregados participem também da gestão das empre
sas , elegendo um seu rep'resentantes para a diretoria, a fim de se
inteirarem das políticas e dos objetivos das empresas, dê sua real
si tu ação financeira e dos problemas que elas enfremtam. E certo de
que essa participação levará os trabalhadores a compreender melhor
as emlll'esas em que trabalham a participar, com sugestões e com seu
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EMENDA SUPRESSIVA AO ART. 213

rer TtXTO/~U.T"ICAÇio-------------,

esforço I da solução dos problemas que podem reduzir o lucro ou in
vrab í.Lãaa-Los •

Nesse momento em que se lamçam novas bases para a SOC1~

dades br as í Lear a , considera-se oportuno incluir em nossa carta Magn

essa proposta de cunho eminintemente oemocr ãt i co I de aI to conteúdo
50c1a1- e que atende aos anseios de desenvolvimento econômico de No.§.

sa Pátua.

tJ PLENARIO

~LIIW"O/COIClUÃO/IUK~lIillldo---------l

213 - .

a) - .

b) - .

c) - S U P R I M A - S-E

ART.

LET

LET.

LET.

Suprima-se a letra c) do inciso I do art. 213 do
Projeto de Constituição - subs t í tut ivo do Nobre Relator

puNAAlD/eoIlIUio/IUloCOMlllio ..,

EMENDA ADITIVA

[:J PLENARIO

EMENDA ES31552·8
[:J BAS!LIO VILLANI

r;r-------------TlXTO/JU'TI~IeAÇio-------------___,

INCLUAM-SE, ENTRE OS DISPOSITIVOS PERTINENTES AO SIST~

MA TRIBUTARIO, 00 PROJETO DE CONSTITUIÇIlO _ SUBSTITUTIVO 00 NOBRE •

RELATOR - • O SEGUINTE ART!GO E SEU PARAGRAFO ONICO) -Í/.lC.:v.JlC J Ch-
rI-!JoJ:/ 'GL\-uQoJüCJ"",,d<~ I

ART•••• - O FATO GERADOR 00 IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE

SOBRE SALARIOS E PROVENTOS DE QUALQUER NATU

REZA NilO POOERA EXCEDER O TETO DE CONTRIBUI

ÇIlO PREVIDENCIARIA FIXADO PARA AS RESPECTI-'

VAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS.

o favorecimento ao Nordeste fere o princ!

pio da igualdade entre as unidades federadas.
Sobremais t os recursos devem ficar nas r!

gi5es onde são gerados, como um incentivo a produção.

§ ONICO - E VEDADA A INCIDENCIA 00 IMPOSTO DE RENDA SQ

BRE OS VALORES PERCEBIDOS PELOS TRABALHAOO-'

RES EM DECORRENCIA DA CONVERSIlO, EM ABONO P~

CUNIARID, DE FERIAS, LICENÇA-PREMIO OU OUTRA

VANTAGEM EM DESCANSO A QUE TIVER DIREITO.

EMENDA ES31554·4
tJ BAS!LIO VILLANI

tJ fI ENARIO

coaerc i a I é de intere!.
-., não é justo sacr.!

es~~;-:J

54!H~'97ã7J-I'LlII""It1/CO»lI.ie/._OIll.... ---,

V·iÜ.·~A;;:N;:;!:------------,

PLA~ARIO

Emenda sunes aâva do Art. 6Q

Suprima-se o §ll do Art. 62 do Projeto de Constituição do SUbs
titutivo do Nobre Relator.

Dê-se ao ART. 213 Inciso II do Projeto de Constitu.!:,
ção do Substitutivo do NolJ.re Relator, a seguinte Redaçãn e

EMENDA MODIFICATIVA AO ART. 213

ART. 213 - •••••••••••

INC I - •••••••••••

INC II - 00 PRODUTO DA ARRECAOAÇIlO 00 IMPOSTO SO-

BRE PRODUTOS INOllSTRIAI:IZAOOS - IPI, 20S

PARA OS ESTADOS E O DISTRITO FEDERAL.

PROPORCIONALMENTE AO ICM DEIXADO DE ARR~

CAOAR EM FUNÇIlO DE EXPORTAÇAO.

Não tornar inviável o esforço dos Estados agrícolás
em melhor elaboração de seus produtos de exportação;

O poder público de grandes recursos para
incrementos do setor Secundário;

O saldo favoráv
se maior da politica nacional
ficar os Estados que partic

r.r-------------TIXTt/JUlTI'ICIoÇÃ8--------------..,

= TIXTO/JUITI'ICAQÃO'- ,

~!!~I!~!E.~I!Y~

A remuneração percebida pelos trabalhadores I

objetiva a sua subs í st.ênc í a e dos que estão sob sua dependência eco

nômica t com função pouco além da e tar. Por essa razão, a con-=
tra prestação pelo trabalho vem erec ndo dos legisladores a maior I

das atenções no campo social, nseja do o es t abeIecament.o de normas

garantidoras de que propici realm te, com equidade, esses meios de
subsisi tência.

Nesse sentido, aliás, aprendemos com o Ministro Russ.2.
mano (comentários à CLT, Forense, 10. ediçi!io, pág 439) que" AS

GARANTIAS LEGAIS CONCEOIOAS AO SALARIO DEVIDO AO TRABALHADOR FLU

EM DESSA NOÇAO SOLIOARISTA, TRANSCEOENTAL. SUAVE E PROTETORA. CO

NHECIDA POR EQUIDAOE, DE OEFINIÇAO OIFlCIL, MAS DE COMPREENSAO Fl!

CIL PARA QUEM TIVER OLHOS PARA VER OS DRAMAS OIARIOS DA VIDA TRA

BALHISTA E CORAÇIlO PARA SINTt-LOS".

Nada obstante isso, essa equa dade perseguida na campo
da legislação trabalhista vem sendo conhnuamente prejudicada pe
la leglslação t rãbut âr La , quando se tributam os rendimentos da

trabalho e se deixam isentos, na prática, os rendimentos da espe
culação financeira, da produção agropecuária e industrial e da e
conomia capitalista não ofleial (paralela). Aqueles I de controle I

fácil pela máquina arrecadadora, porque vinculados à folha de pa
gamento, são atacados pela voracidade do Esteta; os últimos, que
efetlvamente traduzem a definição de renda por decorrerem do cap.!:,
tal, escapam a tributação por falta de meios efetivos de controle

e cobrança.
Dessa forma, não há como negar a mínima proteção con~

titucional ao sa l ár au , na que se refere ao imposto de renda, que
só se viabilizará, perenemente, com a fixação de um teto de inci
dência.

ão de férias, licença-prêmio I

ou outra pecun rio, são dispensãve í s maacres I

comentários a respeito mpede egistrar, apenas, que, ao conver-
ter em pecúnia um perLodo de descanso assegur~do por lei ou regu
lamento, se cobra em duplicidade o imposto de renda, ou seja, o

correspondente ao salário do trabalho efetivo e o re í at rvc ao de,!

canso a que teria direito no mesmo período.
Penaliza-se, dessa- forma, o trabalho, premiando-se o

ócio. Art. 62 .
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EMENDA SUPRESSIVA AO ART. 209

A marg~nalida.df com requintes de pe rve r
sidade aumenta assustadoramente, c9iJ,9Órrg,e comprova a ampr snsa de

todo o País. Verdadeiros casos mJtyébrOj são levados ao conhecimen
to da pupu Lação , e o maí,s recefit't.é oco»teu na pr õpr i a Cap i t al Fede

ral, onde uma moça de apenas Aizessete anos, de nome Marcia, foi '
assassinada covardemente ns SQS 312, com vários golpes, apenas por

que gritou quando recebeu a primeira çacada ; casos como o do garo

to Robson Paitach, em Campo Mourão Paraná, um exemplo de sequestro
seguido de assassinato, e tantos outros que ocorrem d í ar aamente em

nosso País. üuv rdanos que alguém contra um apenamento mais forte
não mude de idéia, quando o crime, de maneira brutal e mostruosa 1

ocorrer com um de seus entes que r i dus ,
Enquanto os criminosos estão soltos, com plena

liberdade de ir e vir em qualquer hora do dia e da noite, a grande
maioria da população brasileira está cada vez mai s acuada, despro
tegida, medrosa, apavorada e sem condições de exer-c a t a r o mesmo di

rei to, consagrado na Le i maior do País. Os cidadãos hones tos e tr~

balhadores não podem mais sa i r de casa, a partir de determinada h.!?
ra da noite, sem correr o risco de serem assaltados e assassinados
As mulheres e cr ranças sofrem constantes perigos de serem estupra

das e mortas de' mane i r a se l vagem e mostruosa.
Esta situação tende a piorar se não houver u

ma ação mais enérgica por parte do Estado. Na história do üí re i to

Penal, encontramos várias correntes que defemdem penas mais rigor-ª.
sas para criminósos reincidentes t de a I ta periculosidade e acue les

que cometem crimes hediondos.
Thomaz Alves Jul1J:o'f, em suas annotações rheõ-,

ricas e P'rát aca s ao Código Crimina1:,. :rr,1rma: !lE, como dissemos,

pensamento do leg~slador punido/p··..orl./,t.yir e mora l i aar o delinque~

te, com o fim de ver se ancance- um novo homem para a sociedade; se

ainda nãofacassem satisfe~t?9", cumtç e variar a pena, como de pr i são
simples para prisão com trabalho pelo tempo que se de t erm i naas e , e,

no caso de uma quarta r eLnc i dênc í a , fosse a pena elevada ao indef!

nido I até dar provas de ter mudado de sentimentos e .i nc l í nações Pl:.
la sua conduta e arrependimento na prisão. 11

Ainda, sobre o assunto, ensina Beccaria: "Para que
uma pena se ja justa, deve ter apenas o grau de rigor bastante para
desviar os homens do crine . Ora, não há homem que possa vacilar e~

tre o cr rme malgrado a vantagem que este prometa t e o risco de pe.!.
der pra sempre a liberdade. Assim, pois r a eacrev a dão perpétua,
substituindo a pena de morte, tem todo o rigor necessãr i o para afa!

tar do crime o espírito mais de t ernu.nado";

Para certo tipo de crime , vários países estão apl!

cando penas mais severas para tentar dí.manui r a incidência de deli

tos contra a vida, chegando em mui tos deles a ser adotadas a pena
mâxama. No üras i I ex rs tem correntes favoráveis à pena de morte, I

entretanto, tendo em vista ser contrário à cultura rel~giósa do p.!?
vo Brasileiro, entendemos que a pr i são perpétua seria um meio para
punir, com maior rigor, os delinquentes que cometerem cr ames de s a

salto, estupro ou sequestro seguidos de morte, e na fabricação

tráfico de drógas.

A lei assegurará ao acusado a maas ampla defesa.

~""~04/ 09187

JustificaçAO

,.~"l"IO/CGllI..,io/IUICOMI..io---------_,

SUPRIMA-SE§ 11 -

EMENDA ADITIVA AO ART. 6"

ART- 209 - •••••••••••••••••••

INC-II- •••••••••••••••••••

§ 5-SUPRIMA-SE

Ao perm!tir que a Senado Federal fixe as a
líquotas do reM ap l í câve i s às operações internas realizadas com

energia elétrica, petróleo e combustíveis, o d í spos i t rvo entra em

choque com o espírito que preside toda a edificação do novo 51st!,
ma tributário, qual seja o de fortalecer os estados e sua autono
mia, com a cansequente , a firmação do ideal reder-et i vc . Dada essa
desarmonia com o espírito do projeto mesmo é que se faz necessá-'

ria sua supressão.

Acredi to que temos que í.ncent i var a c i dadaní a t mas

não concordo que temos que subs ad í ar os atos necessários para
tanto. A cidadania é obrigação do Povo, e o dever do Estado

propiciar os meios e divulgar as formas, mas não custear

Ato.

Suprima-se o inciso 11 do § 52 do Art. 209 do Projeto

de Constituição - Subshtutivo do Nobre Relator-.

tJ PLENARIO
r.-r nnC/JUITI'lcAQio ---,

~NDA ES31556-1
'B;lLIO VILLANI

r.-r ~LlJIAI\IO/COIolI.,.ic/.U.lUllllllll.io---------_,

fi PLENARIO
r;r TIEJtTO/JUSTlfICAÇio -,

EMENDA ES31557-9 "rn.----------,
[J BAS1LID VILLANI

Adite-se ao art. 6" do Projeto de Constltuição - no Subs

titutivo do Nobre Relator, o seguinte § 58.

=- TEllTO/JUIT1fIC""ÃO--------------,

EMENDA ADITIVA - ART. 1.

Dê-se ao Artigo 1. do Projeto de Constituição do Substitutivo do

Nobre Relator a seguinte redação:

~~."__._:_:l

LQ.4~PLENARIO
c=-----"~IIIAIIlO/e~NllliO/IU.ll"1II1111o--------__,

EMENDA ES31558-7 _ ,,~, -----'-__----,
C' BASILIO. VILLANI

ART. 6.- .

§ 58 - NAD HAVERlI PENA DE MORTE, DE BANIMENTO E

DE PRISAD PERPETUA, RESSALVANDO-SE, QUA!:!

TO 11 PENA DE MORTE, A LEGISLAÇAO PENAL ~

PLICAvEL EM CASO DE GUERRA EXTERNA E, NO

CASO DE PRISAD PERPETUA, OS CRIMES DE

ASSALTO E ROUBO SEGUIDOS DE'MORTE E OS

DE ESTUPRO, SEGUESTRD, PRDDUÇAO E TRlIFI

CO DE DROGAS.

A sociedade brasileira caminha, a passos

largos, para a histeria do medo, motivada pela violência, cada dia

mais acentuada, pr-LncLpalment e nos grand.!.s centros urbanos.

Art. I" O BRASIL E UMA REPOBLICA FEDERATIVA INSTITU~DA PELOS BRa

SI~EIROS, IRMANADOS NUM POVO INDEPENDENTE, COM O DBJETI~

VD DE CONSTRUIR UMA SOCIEDADE LIVRE, JUSTA E SOLIDARIA

VOLTADA PELO DIREITO E SOCIAL, SEGUNDO SUA lNDOLE E A D~

TERMINAÇAO DE SUA VONTADE.
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EMENOA SUPRESSIVA AO ART. 209

JUSTIFICAÇAO
midores de energia, em detrimento dos estados produtores

3) Notadamente no caso da energia produzida no Centro
-Sul, os estados produtores estariam, na verdade, sendo forçados
a abrir mão da receita tributária em favor dos estados economica

mente mais poderosas, nos quais a demanda de energia elétrica su
péra as condições de produção própria. No norte-Nordeste para a

aatu a seriam pun i dns porque despontam como produtores e expor t adp
res de ene rqaa elétrica.

Igualmente prejudicados serão os estados do R10 de Ja
neiro, Espírito Santo, se rqi pe , de plataformas mar I t amas ricas em

petróleo E o pr ée r ro estado do Amazonas onde recentemente desco

cr iu-se enormes lençóis petrolíferos.

4) Não tem sentido premiar estados consusu.dcres em de
trimento de estados produtores, pc Ls , nestes a exploração dos re
cursos naturais para gerar "e l e t r LcLdade se faz às custas do des

conforto da população, de prejuízos econômicos e fiscais decor r en

tes da inutilização de enormes áreas de terra ( E 1/0 CASO 00 PAR!!

NA, DE TERRAS F~RTEIS/J.

,5) Trata-se de casuísmo injust1ficáve! que bene r rc í er é

notadamente o estado de São Paulo, o estado economicamente mais
forte da Federação que se locupletou, a custo de outros estados I

notadamente do Paraná, P015 o Paraná não poderá t r abutar a ener

gla exportada para São Paulo, São Paulo tributará a energia que
não produziu, essa ener-q i a será aqre--a como "INSUMO" no custo
de Lndus t r i a Paulista CUJos proltí os rão consumidos noutros es-

tados, inclusive no paraná.)2L o o I é um ampns t o mdí re t o cuja

carga tributária é suportada pelo consumidor final dos produtos,
o que acontecerá em termos prátICOS é que os es ... ados consumid2,

res vão arracar com o ônus da imposta. O Paraná é um grande con
sumidor de produtos í.ndue t r i e j Laados em São Pau Lo, Lógo, embut a-,
dos no preço dos produtos que venderá ao Paraná estará o valor

do imposto sobre a energia paga em São Paulo. Lógo São Paulo vai

exportar o imposto pe r t i nent.e a uma energia que não produziu pa
ra o próprio estado produtor dessa energia. Assim, o PAraná pro
duz a ener-ç i a , nada recebe de imposto ao exportá-la e ainda lhe

será repassado (embutido no preço das mercadorias) o imposto so

bre a energia paga a São Paulo. Trata-se de reme atado Absurdo.
E, pois, oportuna, necessário ac Ima de tudo justa

a supressão de tal prop6sta

EMENDA ES31561·7-."...-----~ frp'''M"ooD-----'t: BAS!LID VILLANI _1 C-! U!.J

nI - .
- ESTIMULAR A LIVRE INICIATIVA, PROMOVENDO A

DISTRIBUIÇAO DA RIQUEZA DO TRABALHO E DOS

MEIOS DE PRODUÇAD. E GARANTIR O BEM-ESTAR,

E A QUALIDADE DE VIDA DO POVO.

1<
ART _ .!jlT -

INC I

INCs J:I,
INC _ IV

Compete, e f'e t avamente ao Estado I estimular

a livre Ln.íc Lat ava I e não democratiza-la somente, Promover a di.!

tribuição da riqueza do trabalho é fundamental para o desenvolvi

menta economco e social, quanto aos meios de produção, fica de,!
necessário , se justificar o porque de sua distribuição, levan

do em consideração, que ele é a mola propulsora não só da econo

maa nacional, camo também de todo f4 fu}1cionamento da engrenagem I

de importação e de exportação.

PLEHARIO

4'
EMENDA ADITIVA AO ART. ?1r

4;
Adite-se ao Art. ..);'i'- do Projeto de ccnst í tui ção - do

Substitutivo do Nobre Relatar - o seguinte incisa IV:

Desta forma t estaremos abrangendo no artigo inaugural da
Nova Cosnti t uí.ção , 85 aspirações do Povo BrasilelIO I estando ta!!!,

bém mais atualizados com o mundo moderno.

=-------------Tl:HOfJU*TI'ICAçÃa -,

EMENDA ES31559·5
1:--:;511 TO YI! J ANT

EMENDA_ES31560·9 _'"""' _
rr-=BAS!LID VILLANI

= TUTO/~IlSTlf'Ç...Çi.O------ _,

suor ina-se a alinea "b" inciso 11 do § 82 do art. 209

do Projeto de Constituição - substitutivo do Nobre Relator-.

r'U:KMM"/c;tjUl.s1.0/C-.:O<lUuio --, ~D"'T"'---,

f!l1..'....;P~L==E~NA~R~I~O __JJ bw 02'87 J

~-----__-_--_-TEXTOOUSTlfM:AÇ.\O-------------_,

ART. 209 - ••••••••••

INC n - .
§ 8" - ••.••••••.

ALN b) - 5 U P R I M A - SI!

EMENDA ADITIVA AO ART. 7"

Adite-se ao art. 7" do Projeta de Constituição - do

Substitutivo do Nobre Relator, o seguinte inciso:

JUSTIFICATIVA

o dispositivo afronta o interesse das: Unidades Feder!!.
das que exportam para outras, petróleo, devirados e energia e,

entre Os maiores prejudicados desponta o PARANI\, que produz 40

(quarenta) milhões de quilowatts haras e consome apenas 8 (o í t ç

milhões.

Entre outras, a não incidência do rCM, na exportação'

de petróleo, energia e derivados para outros Estados, é l.na~ei

tável pe l as razões seguintes:

I) Porque é técnicamente mjust í ficá v eL Consagra a
incidência na ponta do consumo to ;u:J.f1cípio repudiado pelos pró-

prios Constituintes ao se reJll'poeiaf o rCM.

2) Do ponto de ~ta Sópio-econômico-político, impli

ca em consagrar-se um·a~.Ldo q~ bene f í c i ar é Os estados consu-

ART. 7" - •••••••••••••••

INC XXV - " O CONGRESSO NACIONAL, DENTRO DO PRAZO '

DE UM ANO A CONTAR DA DATA DA PROMULGA

ÇAO DESTA CONST lTUINTE, ELABORARA UM CQ.

DIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR "

Um código 1 com ampla discussão com os setores

mt.eressacos da Nação Br as a LaLr a , melhor refletirá os anseios de
nossa população e poderá ser mui t o mais amplo e duradouro

O Consumidor Brasileiro merece um C6digo e não
uma simples ler. Aliás, existem várias leis a respeito, sem étlm

primento efetivo, e devem ser as mesmas, juntamente com outros

princípios a serem codificados.
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EMENDA ES31562-5
~IO VILLANI

r.r------__ I'LlNAlMO/ço...llllio/.U.ÇOMIU.to ~

r.r------ TI!:J(T!l/JUITI~IC.o.ç;;O ____,

EMENDA ADITIVA AD ART. 6'

Adite-se ao Art. 6' do Projeto de Constituição- do subs

titutivD do Nobre ReLator , o seguinte § 59:

Adite_se ao art. 46 do Projeto de Constituição - do Subs
titutivo do Nobre Relator - o seguinte parágrafo 59:

ART. 46 - ••••••••••

§ 5. - E FACULTA0O A CAMARA DE VEREADORES EMENDAR,AL-

TERAR E REJEITAR PROPOSTA DE ORÇAMENTO DO MUN!.

CIPIO, BEM COMO INICIATIVA DE LEI EM MATERIA

FINANCEIRA QUE DISPONHA SOBRE O PATRIMDNIO,

RESPEITADAS AS NORMAS DE PLANOS E ORÇAMENTOS

CONTIOAS NESTA CONSTITUIÇIlO.

ART - 6. - .........•

§ 59 - A LEI PUNIRA CDMD CRIME, QUALQUER DISCRIMIN~

ÇAD ATENTaRIA ADS DIREITDS E LIBERDADES FUN

DAMENTAIS, SENDD FDRMAS DE DISCRIMINAÇAD, E~

TRE DUTRAS, SU§ESTIMAR, ESTERIDPAR DU DEGRA

DAR GRUPDS ETNItDS, ~TNICDS, RELIGIOSDS. RA

CIAIS, DU DE CDR DU PESSDAS A ELES PERTENCE~

TES, POR PALAVRAS IMAGENS OU REPRESENTAÇDES,

EM QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇAO.

JUSTIFICATIVA

Consideramos a matéria contida nesse dispositivo, rele
vante, uma vez que dá prerrogativas ao legislativo Municipal,
de interfirir na proposta orçamentária do Município, e legis

lar sobre matéria financeira que disponha sobre o patrimônio
podendo, assim, os vereadores interferirem nas questões de
compra e venda de imóveis de propriedade da municipalidade.

JUSTIFICATIVA

Uma sociedade ru tidamente pLur aLr.s t a como a
nossa I deve sempre fechar as portas para as d.i sc r Imtnaçõe s em qual
quer campo. A lembrança dessa emenda é oportuna e vem no mesmo sen

tido das propostas de coerência e que tem como meta o d.íre i t o d;
expressão e de escolha, sem recrlmin-á~~ ou atentados contra o es
tiIa de vida escolhido pelo c í dadão Br as í.Lea ru •

,.l.IIUlJlIO/O::ONISIÃO/IU.O::OIlIS3.io ~

EMENDA ES31563-3 "". ----,
l:J BASll TO VII I AN!
r.r 'Ll/(.iIllO/co.. II.,i.ol.I.IICOIlIUlio ~

PLENARIO

r.r Tr:XTO/~u.TI~lcJ.çio------- _,

r.r Tt:ltTO/~USTIPIO::AÇio---------~---~

EMENDA MODIFICATIVA AO ART. 194

Dê-se ao artigo 194 inc. V § 12, do Projeto de Constitui
ção - substitutivo do Nobre Relator - a seguinte Redação:

EMENDA ADITIVA AO ART. 229

Mantendo-se no Texto Constitucional a redação proposta .
pelo Projeto, -a PoLfc i a Müüar estará al i j ada da REPRESSIIO CRIIH-

NAL, f i cando sua competência apenas para o po Lrc Iament o uat ens i.vo ç '

visando a "preservação da Ordem Púb Lrca"

Ora, a REPRESSAO CRIMINAL não pode ficar na exclusiva
cnmpe t ênc i a da Políc1a Ca v i L, colocada, como pretende o Projeto sob
a AUTORIDADE DOS GOVERNADORES DOS ESTADOS, porque isso ser ia de se-,

quí.Lrbrar a harmonia dos três Poderes, em v i s Ive I h Lpe r t r of i a do PE,
der Executlvo.

A redação agora propost4 deiíla à Polícla t-1l1itar condi -
ções Leça i s para agir também nG! repres<ião crimrnaj , que é dever de

todos os organismos policlaiS/j sejam/kivis ou militares

Adite-se ao art. 229 do Projeto de cons t.í turção -
subs t r tutivo do Nobre Relator - o Sequi.nt e Parágrafo 3º

ART. 229 - •••••••••

§ 3. - A LEI APOIARA E ESTIMULARA AS EMPRESAS

QUE INVESTIREM EM PESQUISA, CRIAÇAO DE TECNOLOGIA ADEQUAOA AO

PAIS, FORMAÇAO E APERFEIÇOAMENTO DE SEUS RECURSOS HUMANOS E

QUE PRATIQUEM SISTEMAS DE REMUNERAÇAO ONDE D EMPREGADO RECEBA

DESVINCULADA DO SALARIO PARTICIPAÇAO NOS GANHOS ECONDMICOS R.§;

SULTANTES DA PROOUTIVIDADE DO SEU TRABALHO.

JUSTIFICATIVA

J:: de todo necessário o estímulo às carências na
c i ona í s , como a pesqui sa e a criação de t écno Loç i a adequada '

ao País e também a prática de s ast emas que visem ao treiname..!!
to e aperfeiçoamento dos recursos humanos e estímulos novos
além do saIér i o , que mot rvem um patamar de qualidade e er rc rên

cia do trabalho, será uma forma de dencc rat i zação dos lucros'
e de alta e r rcéc í e na p r odo t i vrdade '~s empresas, fortalecendo
O seu poder de atuação pela har!!Jéjlrt-ido trabalho e cap i t aL, '

obtida pela repartição de re~)ltadoSf_

ART. 194 

INC - V
§ 12 _ • • • • • • • • •• MANUTENÇIlO OA ORDEM P!JBLICA E RE

PRESSAO CRIMINAL, INCLUSIVE ~AS RODOVIAS E

FERROVIAS FEDERAIS •••••••••••

JUSTIFICATIVA

EMENDA ADITIVA AO ART. 46

EMENDA ES31564-1
fl BASILIO VILLANI

Como é cur í a l , t anto ' a .Políc1a C1V1l, como a Polícia ~111

tar, o Ministério Público, o Serviço Penã t enc í é r i o , etc. são subsi~

temas de um sistema mais amplo da sociedade, que se destinam igual
mente à Repressão Criminal.

DAí não se justificar que a REPRESSAO CRIMINAL fique ape

nas na compet ênc Ia da Polícia Civil em sua atribuição de Polícia J.!!.

diciária, pois, isso seria diminulr· o ãnter êáse do Estado" nesse l.!l!.
portante setor da segurança pública.

"l.lMU;IOICOIIIUiolluncONlIIAo. =_,

r- TrxTo/~uSTIPIC,lÇio _

F
l::J PLENARID
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PLENARIO

BASILIO VILLANI

EMENDA ES31566-8
tJ
r.r-------- 'l.tllAllIO/c:oallJ.lo/IUlI:OlUlIlo ---,

= n:XTCl/~usTl'tc_.çio--------------

AR!. 275 - •••••••••••••

lNC VI - OFERTA DE ENSIND TECNICO RUARL, NAS

PRDXIMIDADE:S DAS REGIOE:S OU MICRD REGIOES ECONQ

MICAS DBSERVADAS A VDCAÇAD ECDNOMICA DESTAS E;

SUAS SINGULARIDADES CUtTURAIS.

EMENDA ADITIVA AO ART. 295
JUSTIFICATIVA

Adite-se ao ART. 295 do Projeto de Constituição

da Nobre Relatar - Substitutiva - a seguinte incisa VIII:

ART. 295 - ••••••••••

INC VIII _ REGULAR A INSTALAÇAO OU AMPLIAÇAO •

OE USINAS HIDRDELETRICAS, TERMONUCLEARES, TE~

MOELETRICAS, OE PROCESSAMENTO OE MATERIAIS FE~

TEIS E FISSEIS, OE INOUSTRIAS OE ALTO POTENCIAL

PULUIOOR, BEM COMO OE QUALQUER PROJETO DE IMPA!:.

TD AMBIENTAL.

vãr i as são as r e qr.õe s onde atividades e conôm rcas

não se desenvolvem e não adqua r em escala de mercado pela fal

ta de apo i o à~ suas vocações e singularidades cul tura i s , so~
bretudo quanto a educação e formação profissiónal A disponi

bilidade de ens i no , com as características adequadas, imper-;

osamente estimulará o desenvc Lv imento destas regiões, contr-;

buindo para a fixação do homem, melhoria de sua qualidade d;
vida, inibindo, consequentemente o processo de inchação das
cidades br as í Ie i r as .

EMENDA ADITIVA AO ART. 275

Adite-se ao art. 275 do Projeta de Constituição

da Nobre Relatar - Substltutivo - a seguinte INC. VII:

JUSTIFICATIVA

BAS1LID VILLANI

ART. 275 - ••••••••••••

INC. VII - MANUTENÇAD DO ENSINO PROFISSIDNALIZANTE

DE 20 GRAU, ADEQUANDO-D AS NECESSIDADES

DAS COMUNIDADES, URBANA E RURAL.

PLENARIO
= TIXTO/JUtTl~ltAÇio __,

EMENDA E531569-2
[!J
r.;- 'Lr,...RlOlcOlillul"/..ua:Callf"'lll-- ~

t?Y"~"~

[Iõ4J D9jã7J

BAS1LIO VILLANI

o novo tnc i so que propomos para o artigo 295 é
de maior importância I pois I é notório, e do conhecimento'
de todos, que a proteção à preservação do meio embrent e é
um di reí.t o individual e co Let avo fundamental para a sobr~

v i vêncLa de nossa flora e fauna, portanto estou conv i.ct o '

de que esta adi ção vem cont r Ibui r com a preservação do

meio ambiente e é voltada pa ra- a, -sns sa própria sobr-ev ivên
ela, portanto, cabe ao Pod~ f"úbr,.co regular os abusos cE.

metidos contra a vida ani1nft 1 vet':Jetal e mi.ne r a I

PLENARIO

r.;--------- "LlllAllle/COttllli./IUICOlllllio ~

EMENDA ES31567-6"
[:J

PLENARIO

BAS1LIO VILLANI

r.r-------------nXTo/~UlTlrICAÇio--------- _,

EMENDA ADITIVA

ACRESCENTE-SE DNDE CDUBER, ND PROJETO DE CONSTI

TUIÇAO DD NDBRE RELATDR - SUBSTITUTIVD - O SEGUINTE ARnGD

Mto.f \<.J!O;!lL, 1)Wo.Jr.
ART. • •• - "FICA ESTABELECIDA A OBRIGATORIEDADE

DD ENSINO DE DIREITO CONSTITUCIDNAL, EM TODAS AS ESCOLAS •

DE GRAU MEDIO E SUPERIOR".

JUSTIFICATIVA

Tomando em cons i.ce ração o notário desconhecime~

to, por parte da grande maí or i a do povo Brasileiro, dos
prmcIpãos Consti tuc í ona i s Bá s i.cns , faz-se necessâr i c , no

período pé s-ccnns t atucional, a inserção de matêr aa espec I f,!

ca sobre o assunto, como df ac fp Lrna obrigatória, em todos'
os estabelecimentos de ensino de nível médio e superior, .
como fator de cunsc í.ent i zação do nosso povo para as ques-'

t ões fundamentais de ordem política, econômica e social
para o pleno conhecimento dos dIreItos, garantias e deve-'

res de todas as pessoas, corpovlfi~dos na Constituição./ ...:7

BAS1LIO VILLANI

o acesso a uruver s í dede espera-se oe rxar
de ser limitado às classes menos privilegiadas, mas ainda o é,

e o ens mo fundamental não estimula a profissionalização.

O País, necessita de recursos humanos
e de técnologia bás i ca principalmente para o desenvolvimento da

aqr rcul tur a e da industria. I:: dever do Estado pr ov.ídenc i ar a i.!!!,

plantação de esco í aa-cr i cmas , capaca tando-as para o atendimen
to da crescente demanda principalmente nas áreas mais carentes.

EMENDA ES31570-6·
l!J

r;r------------- T[Jnl/~UIT"'ICA;1o---------- ---,

EMENDA SUBSTITUTIVA AO ART. 286

DE-SE A SEGUINTE REDAÇAO AO ART. 2B6 DO PRDJETD DE

CONSTITUIÇAD DO NOBRE RELATOR - SUBSTITUTIVD - SUBSTITUIN

DO A ATUAL REDAÇAD, PELA QUE SE SEGUE:

ART - 286 - INCUMBE AO ESTADO, EM CDLABORAÇAO

COM AS ESCOLAS E ASSOCIAÇOES E COLETIVIDAOES ESPORTIVAS, PRQ

MDVER, ESTIMULAR, DRIENTAR E APDIAR A PRATICA E A DIFUSAO DA

CULTJJRA FlsICA E DD DESPORTO, SEM DISCRIMINAÇAD DE SEXO, ET

NIA, COR E DEFICIENCIAS F1SICAS.

..,. I'f.IIlARIO/CllW4IIJ.e/IUllIOlllllio ---,

PLENARID JUSTIFICATIVA

= TIllTD/~UITI'If:AÇiO---_---------~

EMENOA ADITIVA AO ART. 275.

Adite-se ao Art. 275 do Projeto de Constituição 

Substitutiva do Nobre Relatar - a seguinte mcã so VI:

nova texto constitucional deve expungir to

da tipo de tratamento dí.scr ínunat õr í o , sobretudo na área da

desporto, em que deve prevalecer a so Lí dar aedade de todas as
criaturas hum.anas o principio La t Lno : .. MEN5 SANA IN CORPO
RE SANO", deve prevalecer para todos.
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BASILIO VILLANI

EMENDA ES31571-4
l:

PLENARIO

duto da arrecadação é eternizar a p.

,da receita há anos praticada Pr;),{"

das Un.idades Federadas é o qy-é e p

texto que propomos. / /

!tica de centralização '
tno . O fortaieclmentà I

tende com a r s e rção do

m--------------n.xTO/~unl~leAÇio ....,

EMENDA MODIFICATIVA E ADITIVA AO ART. 274

Dê-se ao INC lU do Projeto de Constituição _

Substitutivo do Nobre Relator - a redação proposta,' aditan_

do-se 05 seus respectivos parágrafos, ficando assim estabe
lecido:

EMENDA ES31573·1_'"',, ~

(l BASILIO VlLLANI

r.r 'I.~tlU;\O/CQ..\'!lSlo/S\l.~~"IUMl.---_----_,

PLENARID
..,,- tlll:ll.TO/JUUlflc:.....io -,

ART. 274 - •••••••••••

INC 111 - O ACESSO AO PROCESSO EDUCACIONAL

GRATUITO NOS ENSINOS POBLICOS, IÕ ASSEGURADO '

PELA:

SUBSTITUTIVO 00 RELATOR

EMENDA MODIFICATIVA

= 'LlkllllO/COt,lII.io!OllleGlIlIUio --,

EMENDA MODIFICATIVA AO ART. 273

PLENARID

Inciso XI

Altere-se a redação do Inciso XI do art. 72 do ProJeto de Const,!
~uição pelo seguinte texto:

~I - üuração d í ãr i a do trabalho não excedente de oi to horas, pel

mitidos eventuais slstemas compensatórios.

JUSTIFICAÇÃO

A compensação de horas de trabalho deve r i.car assegurada, uma

vez que se constitui em pr át i ca Lns t at uc Lona Lã zada no país, per
nu tindo ao trabalhador o gozo de dias segu~dos de repouso.

ART_ 273 - A EDUCAÇ110 OIREITO DE CADA UM IÕ DEVER

DO ESTADO, SEM PROMOVIDA E INCENTIVADA COM A CQ

LABDRAÇ110 DA FAMíLIA E DA COMUNIDAOE, E SERA GR~

TUITA E LAICA NOS ESTABELECIMENTOS POBLICOS EM

TODOS OS NIvEIS DE ENSINO, VISANDO AO PLENO

DESENVOLVIMENTO DA PESSOA.

Compatibilize-se ao art. 273 do Projeto de Consti tuição

do Nobre Relator - Substitutivo - o seguinte texto:

r.r 'LIItÁlllO!eO"l*.;.o/.U.tOlll.llo ~

m------- tlEKTll/JUltIPltAÇlo--- -,

EMENDA ES31574·9
LBASILIO VILLANI

às Empresas comerciais

de garantirem ensina
er p ra este rim, mediante a

nas formas da lei.

J).~-

Cl)~ - pela adoção de um sistema de admissão

nos estabelecirnentos de ensino público que, na forma da lei
confira a candidatos econoeãcaeente carentes, desde que ha

bilitados.

b).§--Z!1 - Pela expansão desta gratuidade, medi
ante sistema de bolsas de estudos, sempre dentro da prova I

de carênci.a econômica de seus beneficiários;

C )~ - Pela criação complementar à rede mun!.

cipal de escol as de promoção popular, capazes de assegurar t

efetivas condições de acesso à educação de toda a coletivi-

dade

t dever do Estado capac!tar o indivíduo a
se tornar parte integrante e ativa da sociedade que com

põe. Tal se dá por meio do processo educacional.

Cabe ao Estado e a Sociedade, divulgar as
roeees de acesso ao ensino, e concientivar a area patro
nal, de que é através do estudo que o empregado se adap

tará, aos costumes e sistemas de sua empresa e por conse
guinte à sociedade em geral.

PLENARID

EMENDA ES31572-2_,,_----------,
!:J BASILIO VlLLANI

r.'r TEKto/~unl'lC~lo-------------_,

EMENDA ADITIVA AO ART. 233

t dever do Estado capacitar o indivíduo a se to!,
nar parte integrante e ativa da sociedade que cnmpãe , Tal se
dé por meio do processo educacional.

Adite-se ao art. 233 do Projeto de Constituição - Substitutivo

do nobre Relator, o seguinte § 39 :

PLENARIO

EMENDA MODIFICATIVA

de trabalho protegido contra despedida imotivada,

pagamento de indenização ou fundo de garantia por
ser~.liço, conforme dispuser a lei.

1 - Contrato

mediante
t~mpo de

~-~
Dê-se ao enc Lsn I do art.7t;}. do Projeto de Constituição a seguin
te redação:

OISPOSITIVO QUE SE QUER MODIFICAR

m--------------TIII:lCTO/JUU1PIC..."iO- -,

JUSTIFICATIVA

Na compa t Ib Ll i.z ação do texto aprovado pela comis-
são Temática da Ordem Econômica, o di5Positi~0 'em tela fo~

omitido pelo Relator.

Trata-se de matéria da mai s alta relevância para
os Estados e Municípios cujos recursos hídricos são ucados em
geração de energia elétrica. Negar-lhes a participação no pr.2.

ART. 233 - •••••••••••
§ 30 _ OS ESTADOS E MUNICIPIOS, CUJOS TERRITo.-

RIOS FORAM AFETADOS PELA UTll1ZAÇ110 DE RECURSOS HIDRICOS PARA

FIM DA GERAÇ110 DE ENERGIA ELIÕTRICA, TERÃO PARTlCIPAC110 PRIVIL~

GIADA NO SISTEMA DE PARTILHA DOS RECURSOS ARRECADADOS COM TA

XAS E TRIBUTOS' INCI\?ENTES SOBRE A PRDDUÇI1D DISTRIBUIÇ110 E USO

DESTA ENERGIA.
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CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI

JUSTIFICAÇAQ

Agravamento da despedida imativada do empregado funcionará como um

agente inibidor da prática da dispensa e, sem ferir o direito de

contratação geraria mai or segurança para o trabalhador

EMENDA ES31576-5
l!J
l!J PLENARIO

r.r-------------TI!"Jn'lf/JUITIffCAÇio--------------,

EMENDA SUPRESSIVA.

to material, prevalente entre nós desde a Governo provisória para
evitar a pluralidade da legislação, deve prevalecer também o DIreita

do Trabalho, pelos mesmos motivos, tanto mais que no Direito do Tr!,

balho há de se ter em mente a peculiaridade não da local, mas da at!
vidade desempenhada pelo trabalhador em seu labor. A dl ferenclaçllo

desse direito, o que fatalmente ocorrerá pela pluralidade de regras,

a enfraquecerá e a integração e a uniformidade será quebrada em co,!!

t rãr i.o às leis sociológicas.

EMENDA ES31578-1
~tuinte CARLOS CHIAR;~~I

f!lPLENARIO
r;r TUTO/~UlTlfICIoÇÃO---------------,

üã spcs i t âvo Emendado: art. 34, ãnca so XII.
EMENDA MODIFICATIVA.

Suprima-se o inciso XII do art. 34. DISPOSITIVO EMENDADO: PARAGRAFO ONICO 00 ART. 177.

Substitua-se o parágra ro único do art. 177 pelo se-
"FIca suprmã do o Lnc i so XII do art. 34 11

• guinte:

JUS T I F I C A ç A O

A supressão ora proposta tem por objetivo melhor
dispor sobre a matéria seguridade e prev i õênc í a social, e al,!!

da, defesa e proteção da saúde. Em verdade, o que fizemos foi
propor a transposição do inciso XII do art. 34, para o inciso
XX! do ar c • 32.

Acr edr tanos quea mat é r i a assim disciplinada fica

mais consoante com os princípios de Direito Constitucional.

EMENDA ES31577-3
l::JConsti tumte CARLOS CHIARELLI

l::JPLENARIO
r.r TEXTO/JU'TIFIC,o.çÃO -,

Acrescente-se ao final do i tem I do art. 32 a expre~

são lido t r aba lhov, suprimindo-se a mesma do item I do art. 34, flca~

do assim redigidos os citados dispositivos:

IIParágrafo üru co , Lei complementar organizará a Defe!!.

soria Pública da União, do üi s t r ã to Federal e dos Territórios e es
tabelecerá normas gerais para a organização da Defensoria Pública

das Estados, observando autonomia funcional da lnsti tuicão. atribuln

da aos seus membras o mesmo regime jurídico da carreIra do Mlnlsté
rio Público e ingresso mediante concurso público de provas e títu-

105" .

JUS T I F I C A ç A O

As expressões grlfadas que se pretende emendar o art.
177, § único, são importantes na medida em que o Defensor Pública d!,
verá atuar de forma independente e sem subordinação outra que não de

sua próprIa Lns t a t uí ção , como forma de preservar de maneIra efetiva
os direi tas e interesses daquele necessitado que procura a prestação
da assistência judiciária gratuita do Estàdo.

Igualmente, indispensável a exigência de concurso p6
blico de provas e títulos para Ingresso na carreira de Defensor Pú
blica evitando-se, assim, formas anômalas de contratação e garantIn
do-se uma qualificação e seleção justa daqueles que procuram o desem
penho das funções de Defensor Público. -

Art. 32 ••.

I - dlrei to cf vil, comercial, penal, processual tele,!
toral e do trabalho.

Art. 34 ...

I - dlreito tributário, financeiro, penitenciário, ~

grário econàmico e urbanístico.

EMENDA ES31579-0_,,_-- ---,
[:J CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI

r;r-------------TltxTO/JUSTlfICAÇÃO--- --,

JUSTIFICATIV EMENDA ADITIVA

JUS T I F I C A ç Ã O

Dispositivo Emendado: art. 31, at Inea -r», lNC.1tO 1X.

"f - os serviços de di5tribu~ção de gás combustlvel c~

na Laaado de qualquer natureza.

Com o notável surto das pesquisas de gas natural e a

~nstalação de gasodutos em extensas regiões, visando ao fornec!

mente do produto a usuários industriais t comerciais, insti tuci2,

nais e domiciliares, faz-se f.nda spenaáve), assegurar à unajic a

condição de Poder concedente dos serviços de distribuição do

,>J",so1J
alínea 1If"1I, com a seguinteAcrescente-se ao art. 31,

redação:

Atribuir-se const i tucionalmente à competência conco!,
rent~ dos Estados membros para legislarem sobre Direito do Trabalho
será proprc j ar o aparecimento de grandes dlvergênclas sobre a prot!,

ção e tutela do trabalho. capaz de por em perigo a segurança. a est.§.

bilidade social e econômica da .Nação e a va Li.dade das Convenções CE,

Let rvas de Trabalh'o a nível nac i ona l ou lnter-es'tadual que não enco,!!

trarão a necessária uru.c Ldade de regras básicas t o mesmo acontecendo
em relação às empresas que tem seu quadro de pessoal nr qaruzadc de
forma e âmbito nacional.

A competência privativa da União para legislar sobre
Direito Público e Privada, para a manut enção da uru.c í.dade da direi

A universalização da Direito do Trabalho e a sua el,!

vação nível constitucional reflete a nova ordem social,

não somente assegurando os direi tos daqueles que trabalham, mas de
uma ordem econômica social e unitária com p r Lnc Ip Loa básicos para a
estabilidade das garantias fundamentais t comuns a todos os trabalha

dores.
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EMENDA MDOIFICATIVA

Substl tua-se o art. 226 pelo aequ.m t e r

Oisposi tivo Emendado: ar t , 226.
Ainda para exempli ficar: dos atuais 27

procuradores de primeira categoria em exercício, apenas dez
possuem 10 anos no Quadro de Carreira. Desses dez I nenhum
concursado, ao passo que 16 o são, embora, como todos os con
cursados, tenham apenas 4 (quatro) anos no Quadro de Carreira.

Com relação aos Tribunais Regionais do Tr!,
balho, o problema causado pela atual redação do Art. 136 tam
bém é grave, no que se refere à participação do Ministério Pú
blico. Dos 143 Procuradores lotados nas regionais, apenas 13
poderão candidatar-se a cargos de juízes. Nenhum deles é con
cursado. Todos entraram na carreira de forma excepcional (sem

concurso), por força de dispositivos legais.
Desses 13 Procuradores, 08 estão lotados

no Rio de Janeiro, 02 em Salvador, 01 em Reei fe e 02 em Porto
Alegre. A Procuradora do Reei fe não pode ser Juiza, porque ca

sada com um Juiz de Trabalho. Assim, considerando-se o número
de 15 Procuradorias Regionais em 12 delas não há elementos pa

ra comporem os Tribunais respectivos.

de interpretação literal, a resultados opostos aos buscados pelo
legislador, por razões que passamos a expor.

O primeiro concur-so de provas e tItulas para
ingresso na carreira de Procurador só foi realizado pelo Minis

tério Público do Trabalho em 1982, em consequência do que os prl
meiras concursados só foram nomeados a partir de 31 de março de
1983. Assim, estricto sensu, nenhum desses concursados tem hoje

dez anos de carreira, embora alguns, antes pertencentes ao cham~

do Quadro Suplementar, já sejam Procuradores há mais de 14 a
nos.

Contavam, pois, com dez anos de Ministé-

rio Público, quando em função de concurso passaram a integrar
o chamado Quadro de carre í ra ,

Atualmente, a categoria mais elevada do M,!
nistério Público do Trabalho, é a de Sub procurador- Geral, com
seis cargos. Desses, apenas um, mais antigo na Procuradoria,p.Q.
rém mais novo como Sub procurador Geral, tem dez anos no Quadro
de Carreira. Todavia, não é concursado ao passo que os outros

cinco o são.

PLU.("IO/e.OllISÚO/.uSc:oKlPÃG---- ,

IIArt. 226. Considera..se empresa br as í Lei.r a aquela
conat i tufda no país e que nele tenha sua sede e administração,

llodendo ser de capital nacional ou estrangeiro.
§ 1s , Empresa brasileira de capItal nacauna.L é aqu~

la cujo controle dec rsõr í o e a maioria do capital scc i ar vota.!:!.

te estejam sob a titularidade direta ou indireta de pessoas fí
sicas domiciliadas no país, ou de pessoas de direito público

inter_~o•
§ 20. As Empresas brasileiras de capital nacional

terão preferência ao acesso a créditos públicos oriundos do
s aereea nacional de poupança.

§ 32. As atividades que a lei considerar estrat,!

gicas para a defesa nacional ou para o desenvolvimento tecn.Q.
lógico, poderão ter proteção t empur ár i a no mercado internou.

gás combustível canalizado de qualquer or-i.gem , cujo tratamento

exige orientação técnica uniforme e compatib:l..1idade com os int~

resses gerais do Pais, conforme a redação auge r-ada para a letra

! do artigo 31-

Nas atiuaa a condições de de eenvo Lvamerrtio econômico e po

pulacional, a distribuição de gás combustível canalizado perdeu

SUa primitiva característica de restrito interesse mum.cí.pa l ou

regional, para situar-se na órbita de problema nacional.

tJ PLENARIO
r;r-- TUTD/JlJllT1FlIl.t.ÇÃO ---,

EMENDA E531580-3
l: CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI

U S T I F I C A ç A D

§ 10 .. O Poder Executivo, no prazo de cento e vinte

dias, encaminhará ao Congr.esso Nacional o Projeto de Lei comp1emen
tar dispondo sobre a estrutura e o funcionamento da procuradoria G.!:,
ral da Uniilo.

ARTIGD 13 - Enquanto não aprovadas as Leis Compleme.!:'.
tares do Ministério Público Federal e da Procuradoria Geral da UrtLãn,

o Ministério Público Federal, a Procuradoria da Fazenda Nacional, as
Consultorias Jurídicas dos Ministérios e as Procuradorias de Autar_

qui as Federais com representação própria continuarão a exercer as

suas atuais atividades dentro da área de SJJas respectivas atribui
ções.

Ao artigo 13, das Disposições Trensitórias, seja dada
a seguinte redação:

§ 20 - Aos atuais PrOCuradores da República fica ass~

gurada a OP9ão, de forma irretratável, entre as Carreiras do Minist,!
rio Público Federal e da Procuradoria Geral da uru ão ,

§ 3Q - Os órgãos consultivos e judiciais da União F~

deraI e de suas Autarquias, atualmente existentes, serão absorvidos

pela Prncuradcr í.a Geral da União.

§ 40 - Os atuais Assistentes Jurídicos da União, os
Procuradores e Advogados das Aut arqui as Federais passam a integrar,
em caráter efeti~o, a Carreira de Procurador da ·União.

EMENDA SUBSTITUTIVA
Dispositivo Emendado: Artigo 13 das Disposiç~es Transitórias

tJPLENARID
= nXTO/JllSTI.lcAÇio -,

r.r--------.LllWIlO/caloMlllolIUlUlIMUÃO'---------,

EMENDA E531582-0
[l const~ tuinte CARLOS CHIARELLI

Emenda Aditiva
Oisposi tivo Emendado. üí spos í çães Transitórias.

\10~
Inclua-se, onde couberVí1as Disposições Tran-

sitórias, o seguinte artigo:

JUSTIFICATIVA

pretendemos com a presente emenda dispor de forma,
mais clara e despida de qualquer dí.sc r amí nação constitucional,
empresas de capital estrangeiro.

Entendemos que esta redação é a que melhor consul
ta aos interesses nacionais, seja do üoverno , seja da inlci,!!,
tiva privada de um modo geral.

"Art. Ao Ministério Público do Trabalho não
se aplicam, pelo prazo de lD (dez) anos, as exigências dos arts.
136 e 157, referentes ao tempo na carreira".

Com relação ao Ministério Público do Trabalho r

em face de sua atual realidade, a atual redação, restringindo a
escolha de seus membros que irão campo!' o Tribunal Superior do
Trabalho aos que tenham dez anos de canre í ra, pode levar, em caso

= n::ItTO/JUITI'lC,l,o;io --,

= PLIJWWO/C'OMllllolIIlKOMIUia-- --,

EMENDA E531581·1
l': CONSTITUINTE CARlOS CHIARE!! T
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JUSTIFICATIVA DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 54, INCISO r.

SUPRIMA-SE O INCISO I 00 ARr. 54.

= TCXTOfJUSTlflCAÇio ---,

EMENDA SUPRESSIVA
Dispositi vo Emendado: art. 77, inciso XIX

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA ADITIVA.
Dispositivo Emendado: art. 231, § 2 2 •

"Fica suprimido o inciso r do art. 54".

Substitua-se o § 2!! do art. 231 pelo seguinte:

"§ 2S!. Ao proprietário fund1.ário é assegurada a parti0!

paçao nos resultados da lavra, igual ao dizimo do imposto cobra

do na sedna da substância minera.l da mi.ria'",

JUS T I F I C A ç A O

.LlMÁlIlO/ccllltas.io/&UKOIIIUia---------,

lo" por "proprietário fundiário". que designa melhor a propried..!

de do solo, separada da dos recursos minerais. Reafirma-se, ao!

sim, o principio de que a propriedade mineral, pertencente à Un!

âo , abrange não só os recursos do subsolo mas também aqueles que

afloram às camadas da aupe r-r.i c ae ,

Pr-ocur-aáe I igualmente, 1im!tar a participação do propr!

etárJ.o runda ár-ac nos resultadas da lavra ao dizimo do imposto tE.

cidente na aafca da substância nune r-at da mina, principio esse

já consagrado na Consti 'tua çjio em vigor e pac Lr'acemerrte aceito P!:,
10 setor mineral.

O atual substitutivo decuplica, no mínimo, a. participa

ç.ão que atualmente atende aos interesses do superf'iclário. Por

tim, o Estado e o Munlc1pio já são beneficiários com a arrecada

ção de imposto incidente sobre o ciclo econômico do minério, r~

presentando a par-t ãc i paçjic de que trata o § 212 do art. ao do

substi tutiV'o autêntico BIS Mi. IDEM, além de significar mais um

encargo adicional a recair sobre o preço desse bem pr-amàrí.o , 12.

ao certamente inibirá as exportações do mf ne r-ao de ferro. cujo

preço é regulado pela concorrência internacional, e aumentará o

preço, no mercado mtcrno , dos produtos industrializados que se

valem dos minerais como matéria p ruma ,

Sugere-se a aubatu tU1.ção da expressão "p ropr-í.e t àr-a,o

Embora o conteúdo do dispositivo sob exame, em sua
parte substantiva, possa ser aproveitado, a remissão feita ao lIitem

IV do art. 74 11 prejudica o todo, pelo simples fato de que inexiste
esse inciso no mencionada ar t i qo , Por isso, deve ser suprimido.

E/YIENDA ES31584·6
f!l CONSTITUINTE CARLoseHIARELU

= Tt:XTO/~UITI~IC.lÇio-------------___,

f:J .pLENARIO

EMENDA ES31585-4_"'o, ---,
(l CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI
,.". M.CNARlO/CO/II~aioJ"UICOIIlUlo_--------,

Sabemos que as Disposições Permanentes são sempre s.!d
períares às disposições transitórias e não podem ser prejudicadas ou
confundidas por estas últimas.

Acontece que, no artigo ~3 das Disposições Transit.é.
rias, há várias acidentalidades que se tornam intoleráveis.

A primei ta : 85 disposições permanentes não cuidam de
um M!NISTmIO POBLICO DA UNIAO. Não há, entre os artigos i78 e lBl,
nenhuma referência expressa a Minl.stério Público da uruão . Há o Mi
nistério, forma genérica, assim compreendido: Ministério Público F~

deral, Ministério Público Militar, Ministério Público do Trabaiho,Mi
nistério Público do Distrito Federal e das Territ6rios e Ml.nl.stério

Público dos Estados.
O § lo do artigo 179, individualiza "cada Ministério

Públlco ll
• Assim, eles se constituem em entes diferenciados, compre

endidos e identificados dentro de suas peculiaridades, fato que se

confirma e se evidencia nos termos do § 42 do mesmo artigo 179.

Não há, portanto, um Ministério Púb Laco da uru.ão j como
aparentemente faz crer o texto do artigo 13 das Disposições TranSl.t.2,
rias. E. de se corrigir, então , aquela impropriedade.

Sabe-se, todavia, que aquele Ministério Público refe

rido no artigo 13 das Oisposiçiles Transit6rias é o Ministério públi
co Federal. E sabe-se porque, atualmente, ao' mencionado Minlstéria
Público tem s i oo deferida a representação judicial da União, êrro e!.
te, em momento oportuno, cnr r ap.í do pela Assembléia Nacional Constl

tumte , que fez surgir a instituição Procuradoria Geral da Uruão , a
quem caberá a representação judlCial e extrajudicial da União e o
exercício das funções de Consultoria do poder Executivo e da Admini2.
t ração em geral, conforme se vê no artigo 175.

Assim, não se há de dizer "Ministério Público da
União 11 , figura absurda, posto que inexistente, e sim MINI5TE.RID P,Q,

BLICD FEDERAL, ente ccmnreend.i do na Lns t Lt uãção Ministério Públioo
de que trata esta cons t í tuj.ção •

As demais alterações no texto são decorrentes da lóg1

ca e da racionalidade. Se o artigo 175, § 30, com o artigo 179, §

4S2, já estabelecem a quem caberá a iniciativa das Leis Complementa
res da Procuradoria Geral da UNI A O (no caso o Presidente da R!:,

pública) e de cada Ministério Público (no caso os respectivos Proc~

radores-Gerais), não podem as Disposições Transit6rias legislar em

sentido diferente, dando o mesmo encarqo- ao Procurador-Geral da Rep~

bl í.ca , cargo que se tornará inexistente, porque desnecessár ro , a paE.

tir da pr omuIqaçãn da nova Carta. Desnecessário o cargo porque não

haverá uma Procuradoria Geral da República e sim daversos Minist!
r ias Públicos J cada um com o seu ,respectivo Procurador-Geral.

A segunda impropriedade está contida no § 3S2, uma vez

que o assunto, isto é, ex i çênc í a de concurso específico de provas e

títulos para o ingresso nas carreiras da Procuradoria Geral da União
e do Ministério Público, é matéria já encontrada respectivamente no
§ 20 do artigo 176 e no § 50 do artigo 180. Assim, as Oisposiçiles

Translt6nas não precisam repetir o mesmo dispositivo.
A terceira impropriedade está no § 42, uma vez que

é necessário definir a quem caberá a cobrança de crédito tributário
ou atuação nas causas referentes à matéria fiscal, uma vez que isto
tudo se insere na a t r Ibu i.çãn específica e igualmente genérica da Pr..Q.

curadoria Geral da Unlilo. Com O advento deste 6rgão, é impr6prio ao

texto constitucional afirmar a existência, no Ministério da Fazenda,
de um órg~o jurídico, sobretudo em r azão do que está disposto no §52

deste mesmo artigo 13.

Assim, proponho, com esta Emenda, uma redação justa e

adequada, isenta de impropriedades e consentânea com a clareza que
deve prevalecer na legislação pátria, em favor do interesse público.

10 a justificação.

r:T- I'L&NÃ_/CO/II~-.loIaua~ado. ,

EMENDA ES31583·8
flconsti tuinte CARLOS CHIARELLI

rEMENDA SUPRESSIVA.

TlEXTO/Ju*TI~lCAÇio ~__

Suprima-se Ao art. 77,0 inciso XIX.
"Fica suprimido o inciso XI.\( do art. 77.



JUSTIFICAÇ~O

A competência ara proposta, através do inciso XIX nos
parece um tanto inusitada f na medida em que as súmulas e as j.!!

risprudências dos Tribuna,. constituem matéria de uso exclusi

vo destes t por resultarem de decisões reiteradas, as quais f

ao longo do tempo, se crislalizam como matéria indiscutível.
Parece-nos fora de prop6si to a proposição, por isto

que a jurisprudência, quando sumulada, já tem força dec í sdr i a
equivalente à lei.
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EMENDA ES31588-9
tJ constitUint~ CARLOS CHIARELLI

ê!PLENARIO

1';T-------------TEXTO/~U.TI.~AÇio-------------_.

EMENOA SUPRESSIVA.

OISPOSITIVO EMENOADO: ART. 180, § 60.

SUPRIMA-SE O § 60 DO ART. 180.

EMENDA ES31586-2

= n::II:TO/Ju.TI~le.o.ç~o ,

, Senador Constituinte Carlos Chiarelli

U S T I F I C A ç ~ O

o parágrafo está prejudicado, em face de se reportar
ao art. 188, inciso 11 e suas alíneas, que simplesmente não existe.
Por isso, entendemos que ° dispositivo está prejudicado, devendo ser
suprimido.

tJ PLENARIO

CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI

Eliminem-se os seguinte dí spcs i t ívos do Sistema

Tributário: art.206 (in6cuo); §§ 20 (in6cuo) e 30, a tiem I do arti-

go 207; §§ 20 (inócuo), 30, 40, 50 a 70 (incompativeis com o ar

tigo 205) e 80 do art. 209; §§ 10 (Lnõcuo ) , 30 e 40 do art.210; §

20 do art. 212; § 10 do art. 213 (óbvio); e § único do art. 216.

Justi f í caçãn

Os dd spca i t ãvns acima mencionados comtém regên-

e í as próprias de lei complementar. " preciso zelar para que na fu-

tura Constituição não sejam incluídas disposições de conteúdo té,E,

nico, sujeito a uut r as conveniências na tempo. Alguns preceitos são

inócuos no texto constitucional, formalmente contornáveis se o le-

gislador o quizer.

EMENDA ES31587·1. "'""--------,J ~;.;~"~
[!l CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI - - -

EMENOA MOOIFICATIVA.

Dispositivo Emendado: art. 225, incisos II e IIr.

Substituam-se os incisos n e In do art. 225, por

um 56, renumerando-se todos os incisos convenientemente.

"In - função social da propriedade privada".

JUS T I F I C A ç ~ O

Nosso objetivo com a fusão dos incisos 11 e lI! num 56

racionalizar a redação, de tal forma que hque claro que o

princípio da função saciar- da propf'1edade aplica-se à propri.!!.
dade privada.

Nossa expectativa ~ de que a proposta seja bem ac.,2,
lhida, vez que visa melhor técnica legislativa.

EMENDA ES31589·7
f:J

1';T TEXTO/~ulTl.IC...çio--------------

EMENOA MOOIFICATIVA.

Dispositivo Emendado: art. 226, § 30.

Substitua-se o § 30 do art. 226 pelo seguinte:

"§ 32. Na aquisição de bens e serviços o Poder P.Q

blico dará tratamento preferencial à micro e pequena empresas
nacionais, reservando, nos termos da lei, uma parcela como
fornecedor preferencial Ir •

JUS T I F I C A ç ~ O

Temos envidado as maiores esforços em proi das
micro e pequenas empresas, pois entendemos que se constituem em

mola mestra do desenvolvimento nacionaL Por isso, estamos pr.Q.
pondo que o Poder Públfi'co dispense tretamento preferencial a
esse tipo de empresa.

tI PLENARIO
1';T-------------TlXTO/~u.TI,.~AÇiO----- ,

EMENOA SUPRESSIVA.

Dispositivo Emendado: art. 31.

Suprima:'se o § 10 do art. 31, passando o § 20 do me~

mo artigo à condição. de H". ?C\.'l-c0:j"-"fC J",c.<,

"rica suprimido a § 12 do. art. 31, passando o § 21:1
'"":) , .J-<:> "I .a §-tll"'. 1 CV\"C'.',y'-'\,. I - v ,'-' ,<::: •
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JUS T I F C A ç A O

A pr opusLçãn de supressão do § , Q do art. 31 deco,!

re da inclusão de mais um 2nC.lSO, englobando parte das disp.Q

sições dele constantes.

EMENDA ES31593-5
I-:J

r.T-------------TI':JCTO/~USTI'le,l.ç;;O-------- _____,

EMENDA MODIFICATIVA

Dispositivo Emendado: art. 27, § 30.

= TltXTO/~I"TI'Ic:Aqio-------------___,

EMENDA ES31591-9
(J CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI

tJ PLENARIO

'LlMÁlIlO/=-lio/..uaetlIllUio----------,

Substitua-se o § 30 do art. 27 pelo seguwte:

"§ 3Q. São atr ibutos do Defetlsor do Povo a inviol~

Ladade , os Lmped i.raent.ns I as prerrogativas processuais dos me!!!
bras do Congresso Nacional ll •

EMENDA ADITIVA.

üí spos í t.ívo Emendado: art. 31.

Acrescente-se o inciso XXIV, com a seguinte redação:

"XXIV - processar por a.nt e rmédâ o da rede púb La.c a o

fluxo de dados transfranteiras".

JUS T I F I C A ç A O

A edição deste tncrsc representa a fusão de drsposfções do § 1a,

que ora se propõe seja suprimido, com acréscano novo, obJet..!.
vendo melhor adequar a matéria aos objetivos co limados .

Nossa expectativa é de que possamos alcançar esse
desiderato.

EMENDA ES31592-7
rr CONSTITUINmE CARLOS CHIARELLI

f!1 PLENARIO
= Tl:X'l'O/~USTII'I<:....;;O-------------,

EMENDA MODIFICATIVA.

ui.sposr ti vo Emendado: art. 82, inciso 111, alínea "h'",

Substitua-se a alínea "bl', do inciso 111, do art.

82 pelo seguinte:

"b ) por maí or i a simples, nos termos do art. 81, vo ...
tp de conr í ançav ,

JUS T I F I C A ç A O

Há uma evidente discrepância entre os critérios f.!

xados no art. 81 e a alínea em exame, sendo imperativo que e~

ta se coadune com aquele dispositivo.

A propos í.ção tem tanto mais sentido, se cons í.der-ej;

mos que o. V.l\tq de confiança deve ter guorum mais qualificado.

jus T I F I C A ç A O

Estamos propondo com a presente emenda a supressão
de parte de sua redação or ig1na1, relativamente à equiparação

que se quer dar ao Defensor do Povo com os Ministros do Supr~

mo Tribunal Federal.
Em nosso modo de entender, o texto constitucional

não é o lugar mais apropriado para ab r i qa r norma sobre venci
mentos do Defensor do Povo, por mais importante que possa ser
o cargo. Por isso, estamos propondo a modificação anunciada.

EMENDA ES31594·3 _,,~., _
rr-zONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI

P PLENARIO
r.T TI:XTO/~UST1'le,l.ç;;o-------------___,

EMENDA ADITIVA.

Dispositivo Eme"dado: üi spos í.ções Transitórias.

IOolÃ:Ma.JC,
Incluir Nííâs Disposições rnans í tórias, onde couber,

o seguinte dispositivo:

"Art. São es t áve i s os atuais serv rdnre s públicos
regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, da uruão , dos
Estados e dos Municípios, da Administração Direta e Indireta,
que na data de promulgação desta Constituição contem pelo m~

'nos 10 (dez) anos de serviço".

JUS T I F I C A ç A O

A garantia no emprego ou a estabilidade, const1.tuem

fator de segurança para o trabalhador assalariado. Por isso,

achamos absolutamente justo que os servidores püb l accs denom!
nados celetistas, devem gozar de segurança no emprego, como fo!.
ma maior de possibilltar-lhes melhores condações e tranquilidade

para a realização de suas tarefas.

A es t ab i Lí dade é uma necessidade premente para o

t r aba.lhadõn assalariado. No caso do servidor público celeti~

ta, há uma notória discriminação em relação aos servidores es

tatutários, que, como sabemos,' têm prerrogativas e direito~

que os tornam em tudo portadores de tratamento superior aos c..!:,
letistas.

Urge, portanto, que os celetistas possam ser equi
parados aos estatutários, desde que já contem .dez anos na. dat,a
de promulQação da futura Constituição.
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o que se deseja ressalvar as casos de menores a-
prendizes, que I como sabemos, têm relevante importância no mer
cado de trabalho.

Os demais aspectos do dispasi tivo proposto estão

JUS T F I C A ç A O

r.r n;JlTO/~UllTI'lC"Çi.o-------------_,

(9I'LENARIO

EMENDA ES31595-1 '"ro.------~
~tuinte CARLOS CHIARELLI

r.r pl.[lUolIlD/eOllllll,io/SllICOlllldO----------,

r.T TrXTO/JUJTlfl~J.,QiD-------------_,

"Art. 39. D Governador de Estado será ,eleüo até 45

(quarenta e cinco) dias antes do término do mandato de seu anteces
sor, para mandato de 4 (quatro) anos".

SUBSTITUA-SE O ART. 39 PELO SEGUINTE:

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 39.

EMENDA MDDIFICATIVA.

conforme ..

r.T 'LUJ.,IIIO/CQlllJa.io/luacollluio ~

QLENARID

EMENDA ES31597-8
I:consti tuinte CARLDS CHIARELLI

U S T I F I C ç A O

Modifique-se ao final do a r t i qo 263 a expressão "saQ
de üuupac i cna.L" pela expressão "tratamento dos infortúnios do trabj!
Lhov , fj:f"ndo o 01tado d.íspcs i t í vo legal as s im redlgldo:

TtTULO ~ : DA ORDEM SOCIAL

CAPíTULO II: DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇAD I DA SAúDE

Art. 263

Ao sistema nac i ona l único de saúde compete, além de
outras atribuições que a lei estabelecer, o controle, a fiscalização
e a participação na produção de medicamentos, equi.pament os , lmuno-blO

lógicos, hemoderivados e outros insumos; di sc í pLí.nar a formação -;

utilização de recursos humanos r as ações de saneamento básico desen

volvimento científico e t ecno l ôq.ico e o controle e flscalizaç;o d;
produção e qualidade nut r acLcna I dos a l imentos , controle de tÓX1COS

. e inebriantes, proteção do meio ambiente e tratamento dos lnfortú-
ru cs do trabalho.

EMENDA SUPRESSIVA.

SUPRIMA-SE D INCISO III DO ART. 74.

DISPDSITIVD EMENDADD: ART. 54, INCISO III.

rr;;:;"'J;J/Oq /

FICAÇAOJUS

r.T ,1.~1Il0/COlllsslo/aua~olllu.icl ,

I:PLENARID
r.r ~_TItXTO/JUJTI'ICJ.,cio-------------_,

U S T I F I C A ç A O

EMENDA ES31598·6
crzonsti tuinte CARLDS CHIARELLI

As partes que propomos sejam suprimidas do artigo em

exame; somente comp Lr cam o entendimento e a clareza que as leis d!:,
vem ter. Sem embargo, a data de posse fixada em 12 de Janeiro do ano
subsequente, pelo menos na próxima eleição, acarretará problemas,
pois, a permanecer essa disposição, teríamos a posse dos próximos g,2
vernadores somente em 12 de janeiro de 1993.

JJr
"Fica suprimido o inciso~ do art. 54".

Justi fica-se tal proposição por diferentes razões. A
expressão "Saúde Ocupacional", tradução literal de "nccupa t Lona I

Heal t hn , na realidade abrange as at r vidades técnicas desempenhadas
no campa específico da segurança, hlgiene e medicina do trabalho, t~~
do sobretudo um caráter preventivo, predominantemente no domfru o da

Engenharia de Segurança do Trabalho e ligado à execução da inspeção
do trabalho.

Propõe-se a modi flcação da expressão "Saúde Ocupacl,2,
na L" para "tratamento dos mror türu os do trabalho", no texto do .Art,!.
go.

Par outro lado, não só historicamente, segundo refere
o MinIstro Arnaldo Sussekind com sua autorIdade, inclusive de membro
da própria Organlzação Internacional do Trablho, como também sob
pr i sma do üi r e.rto Internacional, da leglslação comparada ou mesmo
sob a aspecto técnico-científico, a adnu nl s t r ação das normas sobre a
saúde ocupacional constitui e deve contlnuar a constItuir a próprla
inspeçilo do trabalho, encargo de relevo do Ministério do Trabalho. ~

esta a pr ãt i ca corrente em países, tais como: Inglaterra, França, E.!
panha, Estados una.dos da nmérrca do Norte, Japão, URSS, entre outros.

Portanto, estando a "Saúde Ocupacional" integrada à

própria inspeção da trabalho, esta expressão deve ser suprimida do
texto do ar t i ço ccns t Lt.uca ona Lj pudendo ser substituída por "tratame~

to dos infortúnios do trabalho", que efetiva e tecnicamente se ref.!:.
re à ação de saúde, na qual apenas o agente et aoLéqdco desencadeante
di fere dos demais.

A remissão que o anca so , in fine, faz ao "item VII do
art. 74 11 prejuda.ca seus objetivas, visto que esse at em não ex i s t e n~

quele artigo.

PlENÁRID

CONSTITUINTE CAR~OS CHIARELLI

L'J.,IITIDO~

PF!

tJPLENARID
r.r TUTO/JUJT1'lCJ.,Qio -,

EMENDA ES31599-4
crconstitu~nte CARLDS CHIARELLI
r.r PL&JÜIIl D/ collllu lo/ auacolll u .icl - - - - - - - - --,

rrr 'LUÁIlolO/CGllIUiolau.cOwluio---- ,

EMENDA ES31596-0rr
r.r TUTO/JUITI'ICACio----------------,

EMENDA SUPRESSIVA.

EMENDA MDDIFICATIVA;.

DISPDSITIVD EMENDADD: ART. 34, inciso XI.

Dispositivo emendado: Art. 72, § 22
SUPRIMA-SE O INCISO XI DO ART. 34.

Substitua-se o § 20 do art. 70 pelo seguinte:

"§22. ~ proibido o trabalho noturno ou insalubre

aos menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 14 anos,

ressalvados os casos de menores aprendizes, nos termos da leiu.

"Fica suprimido o inciso XI do art. 34".
JUS T I F I C A ç A D

N~o atInamos bem com os onje t rvoa do inciso que ora
proposto seja supr imído , visto que a mat ér ra relativa a processo já

está devidamente contemplada no inciso I do art. 32.
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ÇJPLENARIO

= 'LlIli.IIIO/I:O"'lSSill/.tHICIlIlIUio~ ~

EMENDA ES31602·8
ÇJ Constituinte CARLOS CHIARELLI

...---- HlCTo/~Unl~lcAÇlo---_-_-----_-__,

AUTOII- -,

crn5TIT1IDlI'E CAFlDS CHIARELLI

PLENÁRIO

...- TUTONU3TlrlCAÇ-io __,

r;;-r--=::-:::==--- ,.LtN~I..o/c:(lNI,.ÃO{SIl.e:Ollll'do ,

EMENDA ES31600·1
t:

~MENDA SUPRESSIVA.
EMENDA MODIFICATIVA.

D:r'Sposi tiLvo emendado' art. 255. DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 228.

Suprima-se o § lI! do art. 255. SU8STITUA-SE O CAPUT DO ART. 228 PELO SEGUINTE:

IlFica supr-mn do o § 12 do art. 255"

jus T I F I C A ç Ã O

"Art. 228. A intervenção da Estado' na domínio econômi
co e o mcncpé.l i o só serão permitidas quando necessários para atender
a segurança nacional ou interesse coletivo, nos termos da lei".

JUS T I F I C A ç A O.

CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI

Substi tua-se o caput do art. 265 pelo seguinte:

Disposit1vo Emendada: caput do·art. 265

EMENDA MODIFICATIVA

trArt. 265 - É assegurada ap~sentadoria, nos termos da

lei, garantida a preservação de seu valor real, obedecidas as

seguintes condições: 11

Nosso objetivo com esta proposta de emenda é muita
mais enxugar a redação, visto que há palavras que nas parecem perfe,!
tamente dispensáveis.

rer- TlXTO/JllSTlrlCAçio, --,

l!J PLENARIO

EMENDA ES31603·6
ÇJ

~---_--__ 'I.I:IlAll.IO/CClllllill/Sll.Cll..IU;;O---------~

Nosso objetlvo com a presente emenda supreSSlva é, além

da supressão propriamente di ta, chamar a atenção dos Cona t a tUl.!!

tes para a necessidade de uma ref'ormulação nos cri cér-acs v~gen

t.e s , relativamente à expedição de cartas-patentes. ou autoriza

ções para instalações de agências bancár-aas ou de criação de e;!

babe Lec Lmen t oe f'a hance i r-oa ,

Com efeito, em nosso modo de entender, deve ser posto

à política que pr-avt i.egt a grupos econômicos de grande porte, em

detrimento de í.ní c i atí.vas menores e que poderiam florescer e

contribuir grandemente para ceeenvotv.imencc de nosso sistema fi

nanceiro.

Pensamos que a poli tica mais acertada seria a existên
cia de pequenos bancos e em grande qua.ntidade, ,a exemplo do que

exa stie em muitos países', onde os bancos são locais, como quaa a-.

quer outras empresas.

Urge, pois, que se ponha termo ao atual sistema de au

torização para funcionamento de estabelecimento f i nance í r-o, al

tamente e Lat aata e pr-e judaca a l aos interesses das comunidsdes

Lnt.er-aor-anae , de onde os grandes bancos r-et f r-am seus lucros e os

carreiam para suas cidades de origem.

JUSTIFICAÇÃO

,.,,-- unO/JUSTlrlcAçio ---,

EMENDA ES31601·0
l: CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI va e de D1reito Constitucional deve ser o mais enxuta pos-

a Lve L, :E: em obediência a esse desiderato que estamos prop0!l

do nova redação ao caput do art. sob exame, permanecendo o co!!.

teúdo de fundo inalterado.

legislat~A redação, segundo principias de técn1ca

'LI:Ili.ll.IO/CONIIIÃo/lllacOllluiO -,

tJ PLENARIO

EMENDA SUPRESSIVA.

cr;:""J;]/09 /[lPLENARIO

~_--_-_--'LEHi.ll.IO/cOIlI'lio/nlcOlllu;to'----------

EMENDA ES31604·4 ''"'''' _
• f!constituinte CARLOS CHIARELLI

Dispositi vo Emendado: art. 77, inciso XVI.

Suprima-se o inciso XVI do art. ,0~

"Fica suprimido o inciso XVI do art. 77 11
•

~- -----_---TlXTo/~llnIFle'iio---------------,

JUS I F I C A ç A EMENDA MODIFICATIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 248, § 20.

Nossa J nt enç ão é deixar ao Senado Federal a lncuE!
tiênc Ia de aprovação da escolha dos Minlstros do Tribunal de

Contas da uní ão , Por...isso, estamos propondo a supresssão da

inciso sob exame, transpor tanta seu conteúd~ para a alínea "b"

do inciso 111 do art. 83.

Entendemos que ao Senado deve caber a papel de apro

vação da escolha de todos os Ministros e não apenas de um te!.

ço, como proposta.

Substitua-se o § 22 do art. 248, pela s equ i nte e

n§ 20. O Juiz deferuá de piano a inicial; não o fa

zendo dentro de 60 (asssenta) dias, a matéria será avocada .pelo Tri
bunal, Que, nos 5 (cinco) dias seguintes indicará novo Juiz para se
pronunciar no prazo de 30 (trinta) dias, a partir de quando a • imi!

são operar-se~á· automaticamente 11 •
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Além disso, quando o empregado é despedido I sem ju.§.

ta causa, cabe ao empregador depositar na conta bancár i a impo!.

t ânc i a correspondente a 10% do total existente,
Em face desses contornos do Instituto do Fundo de

Garantia do Tempo de serviço , Impõe-se a emenda ora apr esenta

da.

~---__---PLIN""10/cONI'5;.o/llU.COIlI55;.O---------,

r;,- Tl':ll'TO/~l.t5Tlr'c"ç;.o --,

flpLENARro

EMENDA ES31607-9
tJ Constituinte CARLOS CHIARELLI

Muito se tem falada sabre o problema da imissão im~

dieta da posse de imóvel desapropriado pelo Poder Público, para fins

de reforma aqrâr i a ,
Do lado da Governo e dos trabalhadores os problemas

resul tam da demora, às vezes, de anos para que a Lade tenha seu fi

nal. Da parte dos proprietários resta a luta pelo ríLr ea t o de sempre

questionar, não apenas o preço da Indenização I mas, não raro I a pró

pria expropriação em si mesma.
Desta forma, pensamos que a redação proposta virá

atender ao interesse médio das partes, vez que estabelece um s i s t ema
em que o prazo entre a desapropriação e a imissão, na pior das hrpú

teses, não ultrapassará a 95 di as ,

JUS T I F I C A ç A O

EMENDA ES31605-2
t: CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI

tJ PLENARIO
I'l.lMulo/col,unIo/luuP..lIssio---------~

EMENDA SUPRESSIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 256.

SUPRIMA-SE O ART. 256 •
..,.- TuTo/~unIFICl.ç.i.!l-------------____,

"Fica suprimido o art. 256".

EMENDA ADITIVA

JUS T I F I C A ç A O

Ddspo s i ti vo emendado: art. 70.

Acrescente-se ao art. 7~ mais um inciso, numerado
como inciso 11, renumerando-se as dema i s sequencialmente I com

a seguinte redação:

III! : aviso prévio, na forma da LeL"

JUS T I F I C A ç A O

As disposições do art. 256, mutatis mutandis, são

iguais às constantes do § 19 do art. 255.

Nosso pensamento é de que se deveria abolir por CO!!!

pleta o sistema vigente de expedição de autorizações para funcIon~

mento de es t abel ec iment os financeiros, deixando-se que o CIdadãos se

habilitem segundo suas próprias vocações, a fim de que possamos di2.

por em futuro próximo de bancos locais, como forma de oont r rbuí r p!.
r a o desenvolvimento das comunidades

O sistema vigente premi~ grandemente os grande -qrupcs

financeiros, nacionais ou estrangeiros, em de t r rment o de Iniciativas

menores, pois o ideal seria que tivéssemos pequenos e médios bancos,

organizados com capa tais locais e funcionando como empresas comuni t!

rias.

PLENÁRIO

CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI

Entre os di versos direi tos enumerados no art. 72,

certamente por esquecimento não constou a aviso prévio, in.§.
t r tuto fundamental nas relações de trabalho entre empregadE.

r es e empregados. Por isso, estamos propondo s e j a incluído 102.

go após a inciso que trata da proteção ao contrato de trab~

lho.

EMENDA ES31608-7 '
P
r.-r-- PUN.1I10/CONI"iO/JIJICOlllllsio

r.T- Tl':IlTOIJu'T'FI~"~;.O--------------,

EMENDA ADITIVA

~L[ ...AIIIO/ccl,llssÃo/sll.CO!olISJio ~
Oisposi ti vo Emendado: artigo 194

..,.- TtUO/JUSTI'lC,l,ÇÃO ____,

EMENDA ADITIVA

Ao capítulo III, da Segurança Pública. artigo 194,

inclua-se logo após o inciso I, r enume r andc -ee os demais, o J.n
eiso 11, com a seguinte redação:

Dispositivo Emendado: inciso lI! do art. 70. "I! - PolJcia Rodoviária Federal.

Substitua-se o inciso'III do art. 70 pelo seguinte:
JUS T I F I C A ç Ã O

"111 - fundo de garantia do tempo de serviço, com
indenização complementar 1 nos termos da lei 11 •

JUS T I F I C A ç A O

o regime do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,
~m ..sua forma vigente, consagra o direito ao trabalhador ass.!!.

lariado de um depósito bancário, fel to, mensalmente '. pelo em

pregador, ou não sendo o empregado optante f Indenização pelo

tempo de serviço prestado, nos termos da Consolidação das

Leis do Trabalho.

A presente emenda tem por escopo compa t i.b í.Lí.za r o

texto do di sposLt í vo emendado co~ o do artigo 31 , inCISO XIII

do projeto. que determina que compete à U,nião organizar e man

ter a Polícla Federal e a PolIcia Rodovlária Federal, bem como
a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Mili

tar do Distrito Federal e dos Territórios.
Incluída, pois r na competência da U!"!lão a organl,za

ção e manutenção da Polícia Rodoviária Federal, necessário se

faz a i~clusão desta corporação no capítulo da Segurança Públi

ca, posto que ela garante B uru f'ortnâdade de procedimento com

continuidade do poder de polícia
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EMENDA ES31609·5
f=l CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI

'lUAIlIO/CDlIlISS;;:O/.lI'c:OMllls.õ:O -,

existem. Com efeito, até onde saibamos, não há, atualmente, ne-
nhuma distinção entre s í.ntncato rural e sindicato urbano Por
isso, entendemos totalmente dr spens ãve j a dispOS1Ção que ora
propomos seja sup r Imi da ,

"' TrxTo/~tlnlfle"ç;.(I----_--------___,

CONSTITUItHE CARLOS CHIAREllI

PLENAR:rDp

EMENDA ES31612·5
t:J= II't.ll:lil."rolcaulssÃOIS(s.COfllf";.O "l

5ubsti tua-se o § 5" do art. ô!i! pelo seguinte:

EMENDA MODIFICATIVA

Dispas1 tl vo Emendado:' art. 6Q t § 52.

"§ 52. A 1e1 punirá como crime inafiançável
Quer dz sc.r Imf nação atentatória 80S direitos e liberdades

damerrtad s" .

qual
fun-

r.r- TtX .. o/~Il'Tlfl~ ...ÇÃO ___,

EMENDA MODIFICATIVA;

JUS T I F I C A ç A O
Dispositivo Emendado: art. 99, § 50.

CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI

Entendemos não ser de boa técnica Leq i s La t Lv a , so

bretudo em se tratando de projeto de consti t.uição I eonce a tuar

se o que seja dascr í.mí.naçãc , Com efeito, deve a nova Carta Po-

litica. conter apenas o enunciado do direito ou da disPD$lção
propriamente dita, restando a conce í tuação para a legislaç.ão

ordinária.

EMENDA ES31610-9
f=l

r.r-------------T(ltTO/~lIJnFlc.ç;.O-- ___,

EMENDA MODIFICATIVA

Dispositivo Emendado: Art. 60, § 20.

Substi tua-se o § 212 do art. 612 pelo seguinte:

Substitua-se o § 5º do art. 99 pela seguinte:

"§ 52. A representação de mais de um s í nda cato da

mesma categoria, ou mesma comuru dade de interesses cror í s s i o
nais, será fixada por lei ou convenção celebrada entre as par
tes interessadas".

JUS T I F I C A ç A O

o dispositivo ora emendado busca d.íscLpLi na r os cri
t ér í cs de representação s i nd l ca l , em caso de haver mais de uma
entidade da mesma ca t eçor-a a na mesma base t er r Lt or r a l , ocorrên
cia de p j ur aLidade ,

Essa r epresentação deve ser efetivada, preferente

mente, atrav~s de acordo ou convenção celebrada entre os di
versos sindicatos envolvidos, ou mediante critérios estabeleci

dos em lei.

It§ 22. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar
fazer alguma coisa senão em vi:r:tude de LeLn,

de Por isso, entendemos que a emenda proposta tem to
da procedência.

r.r-------------TExTo/~llnlrtclçio------ _,

II't.llllItIO/Cfllolurdfl/.llICCl.\lIS.k --,

ac>....,.,~$
Substitua-se a alínea "b " do art. 31 pela seguinte:

EMENDA MODIFICATIVA

Dispositivo Emendado: art . .31, alínea "b" • ....e.,.."e.-.-oô"'gC.

b _ os serviços e instalações de energia elétrica e o
aprovei tamento energética das cursos di água".

r.r----- TUTfl/JUST'F(~...ÇÃfI _,

t: PLENARIO

EMENDA ES31613·3
P CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI

JUS T I F I C A ç A O

CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI

PLENARlO

A forma ora proposta representa a consagração de
um princípio já assente em várias Constituições, sobre nbr Lqa-,

çõe.s de fazer e não fazer. Por isso, achamos dispensável o com
plemento constante do Substituti VO, que, eventualmente, poderá
caber melhor em outro lugar. Daí porque propomos a supressão da
segunda parte.

tJ

EMENDA ES31611-7
!!J

EMENDA SUPRESSIVA.

JUSTIFICAÇM
Dispositivo Emendado: art. 92, § 62.

Suprima-se o § 60 do art. 90

"Fica suprimido o § 62 do art. 92 11
•

JUS T I F I C A ç A O

Não nos parece de bom alvitre dispor-se- sobre forma
consti tucional que aponta para des i que Ldade s que, a rigor, não

A redação ora sugerida para a alínea .!2. visa restabe

lecer o princípio consagrado no ü i r e Lt o Brasileira, desde 1934
com o C6digo de Águas e da Constu:uição de 1946 que assegura

competência federal para os servrçcs de energia elétrica. A ma
nutenção do princípio é fundamental para a desenvolvimento equl.
librado desse seqmento bás i co da economia nacional, com plan!:.

j ament o a nível nacional. A competência na mat é r i a não ampede
a descentralização na execução, como hnj e ocorre, através '1e
empresas sob controle dos Estados membros ou da iniciativa prl
vada.



CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI

EMENDA ES31614·1
CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI

tfLENARIO

r;-r------------- TEXT!l/.loJnltl~"O;Ã!l _.

EMENDA ADITIVA

Ddeposs a 't avo Emendado: art. 265.

Acrescente-se uma alínea "e" ao art. 265, com a seguinte

redação'

"e) pensão por morte do segurado, aos dependentes. na

forma da lei ti.

JlJSTIFICAÇI\O

o Substl bu t i vo orm t i u a pr-ev i aão da pensão por morte,

a ser conceda da aos dependentes do segurado. Agora, procura

se preencher essa lacuna com a presente alínea "e".

2601

JUS T I F I C A ç A D

RediQido como está, parece que somente o preso é

d~et~ntor dos direitos enunc rados , quando deve acontecer Just.§!.
mente o contrário, zs to é, o cidadão, em geral, tem como fu,!!

damentais esses direi tos, sendo os presos parte arrt eqrant e do
todo.

Ea s porque se Impõe a alteração ora proposta, que

melhor se coaduna com a realidade das fatos.

EMENDA ES31617·6
tJ
f9 PLENARID
= 'I"tU<lf..lU,.'tlf\CJ.<;i.~------~ _.

EMENDA MODIFICATIVA

Disposi tivo Emendado: art. 612, § 10.

Substitua-se o § 10 do art. 6º pelo s equ mte s

tJ PLENARIO

~LEN.1I10(I:.CJ.lI'Js.io(SIl'eOIolI.dll

,,§ 10.

cio ou profissão,
a lei exigir~.

r:. Lrvre o exercício de qualquer trabalho,of!

observadas as qua Lr f'Lcaçõe s pr o t as s Lona í s que

~ tEltTO/Jl1l1T"leAçÃO _,

Emenda Supres s ava

ü i.sposLt avo emendado: art. 106, incisos I e 11 de; ~ ~9.

do (§ \~
Suprimam-se os rnc í sos I e I.!Jdo art ....~oJ1~
Ficam suprimidos os incisos I e I...!.J~106.

JUSTIFICAÇM

JUS T I F I C A A O

Em nosso modo de entender, o § 10, como ora propo~

to, aliás com a mesma redação o r i ç Lna L, presta-se a servir,
por completo, aos obJetivos colimados, visto que o restante se

nos apresenta como nat ér i a de sp i c í enda para um texto constl:.

tucional.
Por isso, estamos certos de que será bem aceita

emenda proposta.

r.T nno/~lJnl~leAç1o------ _.

A supressão ora proposta resulta de duas emendas já

formuladas a artigos ant e r i or e s , no sentido .de que a escolha

dos Min~stros do r r a bune I de Contas da União seja submetida a
penas a aprovação pelo Senado Federal e não pelo Congresso Na

cional.

I? PLENARIO

~LENAIIIO/eClolls'Ão/su.eOIolISsio -,

Desta forma) neste passo, queremos apenas melhor ad.!!

quer a matdria ao que já propusemos anteriormente.
EMENDA MODIFICATIVA

Dispositivo Emendado: art, 62, § 48.

EMENDA MODIFICATIVA

r.T-------------TtxTO/~t.s.,.IF,e,.~ÃO---- _____,

t: PLENARIO

'1.,[lUol'>l!)/eC"I".iolJ.U.CD)fj~iD -,

rry~AIITICO__

PFL 11§ 48. E: assegurada a liberdade de ex.pressão da
ativ1.dade intelectual, artística e científica, sem censura

ou licença. Aos autores pertence o df r e i t o exclusivo de util!

z ação , publicação ou reprodução de suas obras, transmissível

aos herdeiros, cabendo ao Estado, com exclusividade, a arrec2.
dação das importâncias referentes a d~re~ tos autorais e de r,!

presentação, bem como distribuição".

D1SPOSÜ1VO Emendado: ert. 6º, § 19.

Substitua-se o § 19 do art. 62 pelo seguinte:

II§ 19. O preso, por estar nesta condição, não per

de o direito ao respeito de sua dignidade e de sua integrid~

de física e 'moral 11 •

JUSTIFI'CA 1\0

o que 'se pretende com esta emenda é assegurar, além

da liberdade de expressão, a direito autoral e outros, também
à distribuiç~o desses mesmos direi tos •.

Trata-se ~ tão somente de cO~PI~menta~. a disposição
. já oferecida pelp ilustre relator.
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EMENDA MODIFICATIVA

r;-r-------------H)(TO/JulTlfICAÇ,iO--- ---,

Dispositivo Emendado: caput do art. 7Q.

JUSTIFICAÇM

Já tivemos a oportunidade de propor emenda a dispas!

t ívo anterior, v i sanco dispor que somente será exigida a bra

silidade nata para ° cargo de Presidente da República. Com e
feito, por ser um cargo úm cc na hierarquia nac i ona l , compree~

de-se que seja destinado, com e xc Lus r vLdade a hr-a s Lf ea r o nato.

Nos demais casos, entretanto, como o presente, achamos que

pode ser ocupado por b r as a LeLr o na t.ur e j r zado .

'LEHUlo/eOlllsslo/IUBCOllluio .,

~ PLENARIO

EMENDA ES31619·2
(J CONSTIUINTE CARLOS CHIARELLI

Substitua-se o caput do art. 7º pelo aequ i nt e e

I'LEI'I.lIIID/CDNI3sia/sUIcaNlllda--- ---------,

IIArt .. 72.. Além de outros, são direitos dos
lhadores assalariados" ..

JUS T I F I C A ç A O

trab.ê, EMENDA ES31622·2
l!J CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI

~ PLENARIO

r;-r TuTa/~tJST'rIC.lç;;o-------------_,

EMENDA MODIFICATIVA

Oisposltivo Emendado: Art. 141

Entendemos que os d~rei tos assegurados,

aos trabalhadores assalariados, v i s t o que o termo
dnr es " J pode englobar os autônomos I avulsos, etc ..

devem ser

lIU trabalha-
Substitua-se o art. 141 pelo seguinte:

EMENDA ES31620-6
[!J CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI

r=r TEXTO/JUSTofICAÇÃO ---,

"Art. 141 - Somente pelo voto da maioria absoluta de

seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial po

derão os tribunais p rcnunc aar-cse sobre a inconstitucionalidade
da lei, ou ato normativo do Poder Público".

EMENDA MODIFICATIVA
JUSTIFICAÇ~O

5ubstitua-se o inciso VI do ar t , 72 pelo seguinte:

Dispositivo Emendado:. art. 72, inciso VI.

nVI - garantia de salário fixo, nunca

salário m.írumo"..

inferior ao

Somente deve ter competência para declarar a incons

titucionalidade das Le i s.» Supremo Tribunal Federal Os demais
t r ibuna í s , Lnc Lus i ve os Juízes singulares, devem ter competên

cia para pronunclar-se sobre a inconstitucional~dade, a fim

de que, em subindo o processo, a Suprema Corte do país, possa

declarar a inconstitucionalidade.

JUS T I F I C A A O

I'L~Il.lIlI(J/COI.lISS;.D/S".COJllISl.iO__...,...-----__,

Ao assalariado deve ser garantido um mínimo, como

fJ8qamento por um determinado salário, Independente de event.!:!.
aI remuneração variável. Por lSSO, achamos que a garantla b.!

sica deve ser de salário fixo com um piso mínimo, independente

de variabilidade salarial.

IEMENDA ES31623-1
t: CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI

tJ PLENÁRIO

r:T------~_-----TEXTO/~~STlr(CA~io __,

r;-r rUTD/JUST'rlC.lçio-------------_,

EMENDA ES31621-4
l!J CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI

fl PLENARIO

I'LrNÀIIlo/cONISSÃol'u.caNlssio---------,

EMENDA SUPRESSIVA

Disposj,tivo Emendado: art. 18, § 42.

Suprima-se o § 4 2 do art. 18.

EMENDA MODIFICATIVA

Oispositi vo Emendado: caput do art. 133

"Fa ca supr-amãdo o § 4 2 do art. 18".

JUS T I F I C A ç Ã O

Substitua-se o caput do art. 133 pe Lú seguinte:

IIArt. 133 _ Os Ministros de Estado são escolhidos

dentre' brasileuos maiores de 21 (vinte e um) anos e no exerci

cio das-direitos políticos".

A supressão va ea melhor adequar a redação do § 22 aos

ob je t í.voa de melhor técnica Legd e La t ava , englobando num só dis

positivo as duas matérias.

Sendo assim, as matérias que. estavam Inseridas nos pa
rágraf'Qs 21 e 42, r~stam constantes apenas do § 29.
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PLENARIO

CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI

EMENDA ES31624·9
l!J
r.r 'LlNAIIIO/coUISSi:O/.t1ICONIU;.O ,

r.r TUTO/JtJSTlfICAÇ;.O ___,

Substitua-se o i nc i s o XXI, do art. 32, pelo segui,!!
te:

UXXI - Segurldade;'prevldêncla social e proteção da
s aúde " •

EMENDA MODIFICATIVA.
JUS T I F I C A ç A O

Dispositivo Emendado: art. 7S2, inciso XViII.

Substitua-se o inciso XVIII do art. 7º pelo seguin-

te:

IIXVIII _ r edução dos riscos i.nerente s ao trabalho,

nos termos da lei 11 •

A modificação proposta visa melhor adequar a disp.Q
sição sob exame com o inciso XII do art. 34, que tra ta da 11 pre

vidência social, proteção e defesa da saúde 11 , que ora estamos

transpondo para o d í spos í t i vo sob exame, propondo a supressão
daquele outro.

Nossa expectativa é de que a proposta melhor dlSC!

pline a matéria e atenda aos ob j e t Ivos colimados pelo Relator
do Substitutivo.

PLENARIO

CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI

JUS T I F I C A ç ~ O

A lei orrí í nâr aa deverá, como aliás Já o faz razoa-

velmente I regulamentar toda a complexa problemática referente
aos riscos inerentes ao trabalho.

Cumpre s aLaentar que, dentre as normas de proteção

não se deve esquecer, como instrumentos mui to importantes as

CIPAS, organismos com representação dos trabalhadores e que de
sempenham relevantes serviços em prol da prevenção de acidéntes

do trabalho.

EMENDA ES31627-3
l:J
..,- 'LItN..~IO/COlllSS,i.c/SUgCOltlSSÃC _,

r.r Tl'.XTO/~USTIFICAÇio-------------___,

EM~NDA MODIFICATIVA

CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI D1Sposi ti vo Emendado: art. 13, § 2Q.

PLENARID
..,- Tr.::nOIJUlTIPICAÇ.i.O --, Substitua-se o § 20 do art. 13, pelo segulnte:

EMENDA MODIFICATIVA

D1SPOsiti vo Emendado: art. 13, § 10.

n§ 22. O alistamento eleitoral é ob r rqa t é r í o

os maiores de 18 anos, I salvo os anal fabetos, 05 maiores

70 anos e os deficientes físicos ou ment a i sv.

para

de

Substi tua-se o § 1Q do art. 13 pelo seguinte: JUS T I F I C A A O

I'§ 12. O sufrágio é universal e o voto é facultat1

vo, direto e secreto, sem dd s t i nç ão de qualquer e spécae".

JUS T I F I C A T I V A

A redação do Substitutlvo do Relator contém a pa"la-
vra lIigualll, cujo sentido não nos parece dos mai s claros, da!
porque optamos pela sua supressão. Como parece que o termo t a

nha a intenção de fixar que ° voto deve ter o mesmo peso, 1;

dependente do votante, pr e fe r i.mns acrescentar a expressão "sem

distinção de qualquer espécLev , que nos parece mais apropri2.
da. .

Acrescentamos, também, uma a Lteração que se aprese!!

ta como importante para os Lí be r a i s , qual seja, a de que o v.Q
to deve ser f'acu l t a t r vo , por estar mais de acordo com os prr'!l
dpios de liberdade perseguidos.

A emenda ora proposta visa compa t Lbr Li zar o texto

com uma outra que apresentamos ao § 1º deste mesmo artigo v.!
sando dispor sobre a f'acu l t a t Lvi dade do voto, bem como lncl.!:!,

ir que, além dos deflClentes físicos, também os deflclentes

mentais devem estar ressalvados quanto à obrigatoriedade do
a Las t amerrt o eleitoral.

Acredi tamos que os dois aspectos por si só se exp1l
cam.

CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI

r-r-r- 'LIN""lorcolllss.i.o/~UIlCO.lllISlio "l

PLENARIO

..,- TEllTC/Jun.nc,\çXo---+---------___,

PLENARIO

EMENDA MODIFICATIVA

CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI

EMENDA MODIFICATIVA

Art. 65 - O Servidor será aposentado:
I - Par invalidez;

11 - compulsoriamente, aos setenta anos;

111 - voluntariamente, após t r rnt a e cinco anos de

serviço para o homem e trinta para a mulher. ,
§ 12 ... Não haverá aposentadoria em funções ou c r

90S em comí ssão ou de confiança.

§ .20 - Lei complementar poderá estabelecer exceções
ao disposto neste artigo para casos de aposentadorias- especiais.-IOispos~tivo modificado: art. 32 •. inoiso XXI.

r.T-------------TUTOrJU~Tl',eAç.i.o _

I

r.r-------- 'LEN,l"IOrcONlnÃOr.U.cOIllIU.\o__~ ~

EMENDA ES31626-5
[!1
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r:PLENARIO

EMENDA SUPRESSIVA.

EMENDA ES31631·1
tJ Consti t.ua nt e CARLOS CHIARELLI

DISPOSITIVO EMõNDADD· ART. 209, INCISO ll.

~ .l(N""IOlcol.lIUl0/sUICC..IlSSÃO---------~

ra-r rUrOIJUSTlfICAQÃC --,

Necessário se torna estabelecer que o veto que se

pretende para a concessão de aposentadoria deve ser Limí t adc ao
servidor púb l i cn que é chamado a exercer cargo em ccma s são ou

de cnnf i ança denu s s Ive I~ I pais inconcebível o benefí

C10 calcado em períodos curtos de t r ans i t or Ledade , A redação a

tual do § lº do pr c je t c I bem como o consequente parágrafo 2º,
permi tem múl tiplas j nt erp r-et ações ,

JUS T I F I C A ç A o

SUPRIMA-SE O INCISO rr , 00 § 50, 00 ART. 209.

EMENDA ES31629·0
tJ CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI

"FLca supr Imrco o inciso 11, do § 59 do art. 209.

A exclusão se torna necessár i a tendo em vista a eme!:!,

da ada t Iva que acrescenta ao projeto, na compe t ênc i a da União os i,!!!.

postos úru co s (art. 207, Incisos IV e VIII).

A ç A OUSTIFI

"1-1""~lo/COIlISSÃo/IU'COIolISS.O----------,

tJ PLENARIO

EMENDA MODIFICATIVA:

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 41 DAS DISPDSIÇOES TRANSITORIAS

r:PLENARIO

~ nuAlll0IcOl.lI"ÃO/SUDCONIUÃO---------1

= turo/JtJul(ICAQÃO---------------,

EMENDA ES31632·0
PConsh tuInte CARLOS CHIARELLI

"Art. 233 - A pesquisa e a lavra dos recursos minerais,
bem como o aproveitamento dos putenc ra r s de ene r qa a h í dr ãul i ca

dos recursos hídticos I dependem de autorização ou concessão da P.2.

der Pública, contratadas sempre por prazo de t.ernu nado , na ant e r e s
se nacional, e não poderão ser transferidos sem prévia anuênc~a

da poder concedente, na forma da lei 11.

Substitua-se o caput do art. 233 pelo seçu irrte r

EMENDA ADITIVA

DispositIVO Emendado: art. 233

JUSTIFICAÇAo
SUBSTITUA-SE O ART. 41 DAS OISPOSIÇOES TRANSITORIAS

PELO S~GUINTE'

A expressão acrescentada "na forma da Le i li, visa de r

xar claro que o prazo e as cond i çõe s inerentes a autorização e a
concessão previstas no d í spus Lt i vo serão reguladas em lei o rd i né -

r18.

Art. 41 - Ficam excluídas do monopólio de que trata o
art. 234, as refinarias em funcionamento no
País, as quais não poderão ampliar a capac í

dade.

U S T I F I C A ç ~ O

o art. 41 na redação prevista no Projeta, não trata

de monopél Lo . Este está incluído no próprio Projeto, no art. 234.As

sim, a exclusão das refinarias particulares deve fazer remissão do

ar t , 234 e não à Lei nQ 2.004, de 03 de outubro de 1953.tJ PLENARIO

EMENDA ES31630·3
tJ Constituinte CARLOS CHIARELLI

r.r-------- .~EU.~IC/CCl.lIUÃQ/StJDCQ"u!Sio, __;

r.r-------------rn:rO/JlIsTlfICAÇ1o _

EMENDA MODIFICATIVA.

CARLOS CHIARELLI

r:PLENARIO

EMENDA ES31633·8
tJ Consti t uant e

r.r-------- PUNÁIUO/CCNISSio/SUICCl.lISS.io'------- _

=-- rUrOIJtJSTl'ICAQÃO' --,

).(,'-j
Acrescente-se mais a incisa 111 ao art. 3fó

~(,'f

O art. po fica acrcsc i oo de mais um inciso lI! I com
a seguinte redação:

EMENDA ADITIVA.

~(''f

DISPOSITIVO EMENDADO: ART ?

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 20~, § 6 0 .

11111 - Universalidade, mediante a concessão de benefi
cios e pres t ação de serviços aos segurados e dependentes, ur-banos 
rurais, nos termos da lei ",

SUBSTITUA-SE O § 60 00 ART. 209 PELO SEGUINTE:

JUS T I F I C A ç A O

A omissão do pranc íp í o da universalidade representa
algo de mvi t c grave, se- considerarmos que em nenhum lugar da Seção

"lI, sobre Previdência Soe i a L, se tratou de dizer a quem cabe receber

os benefícios e serviços do sistema. Por isso, faz-se 1mprescindível
que fique expresso que sua abrangência é total, no sentido de que

alcança a todos os trabalhadores, as s a.l a r aado s ou não, bem como aos
empregadores, equivale dizer, a todas as forças pr-oou t i.va s do pais.

§ 6Q - ~ faculta'do ao Senado da República também por
resolução aprovada par dois terça de seus membras, estabelecer aI!

quotas mínimas nas operações Internas.

JUS T I F I C A ç ~ O

A expressão sup r i nu da (Ilnã~ compreendidas no i tem 11

do parágrafo anterior"), deve ser sup r í mi da tendo em vista a supres

são proposta para o inciso I I da parágra fo !5º do art. 209, face a
emenda que atribui compe t ênc i a à União em relação aos impostos ún!
CQS (art. 207, VI e VII).
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EMENDA ES31634·6
f:I CONSTITUINTE CARLOS CHIARoELLI

PLlNAlIIO/COl.lISSJ;O/IUICOWISSiG _,

r;r-------------tExTO/~lItT,f'ICAÇil)---------- ___,

de ques t i onar- sua va Ladade , em face daqueles que realmente podem

pagar- e dos rmLhar-e s que não têm condições para tanto e não têm

acesso aos estabelecimentos pub Li cos de ena ano ,

Sendo aSSIm, ecr-ed.i t amos que melhor será exp Lr ca tar que

a gr-e tu i dade se fará nos termos da Leg r s Laç áo cr-ct nár-a a .

Emenda Mod1.f'icativa.

EMENDA MODIFICATIVA.

= TUTO/~IJSTI~,C.çio ___,

PLENÁRIO

CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI L'~~~~

cç;~~/iiJ
r.r-------- "Lt:N."lo/eOlll~S~o/slJ.eOlll'!io _,

EMENDA ES31637·1
f!J

DispOS1- tivo Emendado' Art. 18 J § 22.

SubstJ.tua-se o § 22 do art. 18 pelo ae gu i n t e r

n§ 2~. Os par-t i.dos poli t1.C06 adqua r-em personal1.dade

jUridica de direJ.to púb j rco mediante o r-eg r at r-o CIos e s t abut oa no

'rr-abunat Bupe r-Lor- Ele! toraI, dos quais constem normas de r í oe i i-,

dade e da sc rpl í na par-t a dar-i.aa e aomen t;e preservarão essa ccnc i-,

çao , se tiverem parlamentares e Ie i cos «,

JUS T I F I C A ç Ã O Disposi tivo Emendado: Art. 7Q,. inciso IX.

Pretende-se com o ecr-éec imo ora suge r-ado , f'unda r' as

dã spos r çôee dos parágrafos 2 2 e 4 2, aup r-Lmfndo este út t imc , como

forma de atender a amper-a t í.vca de melhor técnlca Le g a a La t r va ,

Substitua-se o Inc i so IX do art. 7º, pelo sequmte s

"IX - par t a.cí.pação nos lucros das empresas, nos te,!.

mos da lei c(.

Os aspectos ligadas aos cr i t é r í.os de concessão da
participação nos lucros das empresas, tais como desvinculação

da remuneração, isenção de imposto de renda, pagamento em di

nnezzo ou em ações e outros, devem ser devidamente regulamenta
das em lei ordanér ia. Eis porque estamos sugar indo a presente

Emenda, que nos parece mars de acordo com os pranc Ip í cs de Di

reito cons t í t.uc i ons l .

JUS T I F I C A ç Ã O

PLtNuIO/eOl,u~sro/$URCOlll~S;;O ,

EMENDA SUPRESSIVA

Daspos i tivo Emendado art. 268, parágrafo únr co ,"

r.r TU'rOIJlISTlrlCAÇio -,

EMENDA ES31635·4
(l CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI

tJ PLENÁRIO

supr-ams -ee o parágrafo único do art. 268.

PLENÁRIO

CONSTITUINTE CARLDS CHIARELLI

"Fn ca suprimido o parágrafo úru co do art. 268".

JUS T I F I C A ç Ã O

A mecér-i a .i nae r-r da no parágrafo únICO que ora se propõe

seja aupr-amf do , nâc se enquadr-a no elenco de p r-Lric i p aoa de seg~

EMENDA ES31638·9
f!J
=------__ "L[N,.'1l0{COIolISsio/SIJ.COIIIS~io _,

r;r-------------Tt:HO/~1,5Tl~IC,.çio _,

r-adade eoc i a i , cone t atru í.ndo-c s e mUI to maas em p r-oc Lamaçjic de

tenções.

i!]. EMENDA MODIFICATIVA.

Disposi tivo Emendado: Art. 79", í nc i so XIV.

EMENDA ES31636·2
Substitua-se o inciso XIV do art. 7º pelo seguinte:

CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI
tr=PAIITf00:=J

PFL
"XIV - Remuneração por serviço extraordinário supe

rior ao normal, consoante acordo, convenção coletiva de traba
lho ou dr spcs í ção lega1 11 •

m--------------TE:lTO/~uST'fleAçio- _

EMENDA MODIFICATIVA.
JUS T r F I ~ A ç Ã O

DispOSl.tivo Emendado: art. 274, anc Lao IIr.

Substitua-se o Inciso 111 do art. 274, pelo seguinte:

III!1 - gr-atruadade do ensino púb Lr co , nos termos da lei".
JUS T I F r C A ç Ã o

A gratuidade do ensino público, nos termos em que está

posto, de modo absoluto, enseJa dúvidas, na med1da em que se P2

A garantia de pagame'nto de acréscimo pela prestação
de serviço extraordinário em relação ao 'trabalho normal, é di

reito indiscutível do trabalhador. Entretanto, faz indispensá
velo estímulo à negociação coletiva de trabalho. Por isso, es
tamos propondo que esse acréscimo se faça, preferentemente, me
diante acordo entre as partes interessadas. Somente em casa de

malogr~rem as negoclações é que se recorrerá à LeI.
Acreditamos q!'e com isso estaremos resguardando di

reitos e deveres de empregadores e empregados.
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r;-r TUTO/JIISTlflO...io, --,

EMENDA ES31639·7

t: CONSTITIIINTE CARlOS CHIAREI I I

l: PI ENARIQ

'L[IlAIIIO/eONIJ.,iOI.U.COIlI••io-----------,

L""''''~PEI

o parágrafo 32 do artigo 218 do Projeto de Const!

tuição pass~ a ter a seguinte redação:

Art. 218 - •.•••••.•••••.••••••••••••••••••••••

§ 32 - As disponibilidades de caixa da Unillo se-

r-ão depositadas em suas instituições de crédito, à ordem do banco

EMENDA ADITIVA central. As do~ Estados, do Olstrito Federal e dos Mun1cipios, bem

eles controladas, em instituições financeiras oflcl81s, ressalva -

dos os casos prev i stos em lei.

= TUTO/JullTl'ICAÇÃO -----------,

por

DEPUTADO CARLOS VIRGILIO

como dos órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas

PLENARIO

Central ser i a apenas um tratamento injusto e inadequado, pois, coma

é notório, não é normal bancos centrats terem caixa pr6prio e , qua!!,

do o têm, não passam de grandes centralizadores de recursos.

JUS T I E I C A ç ~ O

A União tem suas instituições oficias de crédito,

todas igualmente habili tadas •a receberem, em dep6si to, suas dlspon!

bilidades de caixa. O tratamento privilegiado concedido ao Banco

= '... II:NAIlIO/COJlIJIÃo/sUflCOWIUÃO --,

EMENDA ES31642·7
tJ

_\" n~J:,
:r>~Inclua-se I onde couber,.. nas üí.spos i ções Trans! tórlas,

artigo com a seguinte redação:

ní spcs í t ivo Emendado r Disposições Transitórias

"Art. Não será objeto de deliberação proposta de.!:.
menda à futura const í tui ção , até às próximas eleiçEies gerals ll

•

JUSTIFICAÇM

o ideal seria que a nova const i tuí çãc , por muito te!!!

po, não fosse objeto de proposta de emenda, pois I como sabe-

mos, as constituições devem ser o mais possível duradouras

imutáveis.
Entretanto, como nossa índole legiferante não resi~

te à t ent.ação de alterar leis, por mais bem formuladas que se

jan, busca-se, ao menos, d i spo r que por algum tempo, está pro.!.

bida a apresentação de emenda consti tucional.

DEPUTADO CARLOS VIRGILIO

= PLINJ."IO/COr.ll'SÃO/'UICOWIUÃO ,

EMENDA ES31640·1

l!J
PLENARIO

A'UTl)fI------------,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 220, § 12

O parágrafo 12 do artigo 220 do Projeto de Const!

tuição passa a ter a segulnte redação:

Art. 220 - ••••••••..•.••••••.••••••••••••

r;-r ~ TEXTO/JlISTlrlcAç.i.o ___, § 12 _ Na elaboração do plano plurianual serão 0Ê.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 26, § '2 das Oisposiç~es Transit6rias

O § 12 do artigo 26 das ní spcs i çõe s Transit6rias

do Projeto de Constituição passa a ter a seguinte redação:

Art. 26 - ••••••••••••••••••.••••••..•••••••.•.•

§ 12 _ A aplicação dos recursos de que trata es

te artigo será efetuada através das instituições financeiras da U-

ní ão ,

JUS T I F I C A ç A O

servados o estabelecimento de diretrizes, ob j e t Lvus e metas para

ríLs t r rbu í.ção dus investimentos e outras despesas-deles decorr"entes,

bem como a regional1zação.

JUS T I E I C A ç A D

A expressão "quando couherv , constante da parte

final da atual redação do Projeto, deixa ° dispositivo ao í nt ea r o

alvedrio do Poder Executivo, que, se o desejar, pode entender que

a regionalização nunca será cabível. A emenda ora proposta Visa,

desse modo, à va l or i zação do I:..egislativo.

= 'Lr.N."to/co....lS'.i.o/sUBCO,.I";;O'---------~

= Tr.l(TO/~lJ'TlrlcAÇlio--------------

PLENARID .

,
'AlITOIl'-------------

CARLOS VIRGILIODEPÚTAOO

EMENDA ES31643·5

tJ

A menção explícita ao Banco do Brasil S. A. preju

dica, ao nivel de interpretação juridica, as finalidades constitu 

ci~nais do dispositivo, que visam apenas à lisura adnu nLs t r a t Iva ,

nos termos da qual sejam os recursos públicos mantidos em institui

ções oficiais, sem privilegiar qualquer delas frente às demais.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 104, Item VI

VI _ Fiscalizar a aplicação dos recursos repassados, mediante ccnvê

ruo, pela União a Estados, Distrito Federal e jvíuruclproa,"

o Item VI do art. 104, passa a ter a seguinte redação:

Art. 104 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PLENARIO

DEPUTADO CARLOS VIRGILIO

...,. ====_ P"'II:HAI\IG/COW1IIÃo/.~O"""ÃcI----------;

(EMENDA ES31641·9
l!J

= --iEXTO/JUITlfICAÇ.i.O-------------- JUSTIFICATIVA
EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art.igo 218, § 3.
A emenda visa a assegurar a autonomia dos Estados com a des~ntra~

Ilzação Indrecensével ao fcrtalectrnentc da Federação,
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Por outro lado, os recursos repassados através das quotas de partlclp~

ção dos Estados e Maruclptoa mqreaaarn como receita nos orçamentos estaduais e mUni

crpaia e, por via de consequêncra, a fiscalização da sua aplicação deve ser competência

dos Tribunais de Contas Estaduais e MUntClpSIS em colaboração com as Assembléias Le

qralatrvaa p Câmaras Momcrpars respectrvas,

A redação dotada no Projeto determinaria dupla fiscalização por parte

do TeU e Trtbunars de Contas estaduais, com vtervere inconvenientes, determinando su _

perpcsrçêc de controle e cesperdrcro de recursos.

Além diSSO, perrrutrrra deixar ao TeU melhores condições para se dedi

car a ampla tarefa de fiscalização da Admrrustreçãc direta e mdrreta da Umão, mciusr

ve das empresas eupranactonars, das quais a União tenha participação (Item V) em mllh.!!

res de órgãos disseminados no pals e no exterior,

Fmalmente a presente emenda harrnoruza-ae com os prmcfpios consagrE.

dos no texto do projetes regime federatrvc, autonomia dos Estados, Murucfpios e subatan
mal economia através da descentralização.

do art. 210, podendo o poder público executar o parcelamento do so

lo urbano, se ainda não feita, cobrar a correspondente contrlbulção

de custeio de obras ou se rv i ços nas termos es t abe Lec i dos no art.196.

~ U S T I F I C A ç A O

Esta emenda pretende dar ao art. 236 e seus

parágrafos uma redação que o torne na norma básica capaz de crco i 

ciar a r e f'crrna urbana de forma justa, para o que:

1) Dá-se nova redação ao parágrafo 29 do art.

236, de forma a assegurar ao proprietário do imóvel urbano a mesmo

direito que é assegurado ao prcpr i e t ãr Io da lmóvel rural no parágra

fo 34 do art. 6! do substituti\lo do 8.elator ao Projeto de Constitui _

ção ,

2) Dá-se nova redação ao parágrafo 32 do art.

seu236, de forma a compelir o proprietário a dar função social a

imóvel urbano.

PLENARID

EMENDA ES31644·3 I'T""":'''''"'?
f!J DEPUTADO CARLOS VIRGILID J LPhs ~j

"L[r;"'~ID/cDIolISSÃD/SU'CDIolIJftÃO-_~ 'J 1If--:-0"'T"'~

tJ Co/9 J81
r.r------------- TuToi~unIFle...~;:o-------------,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artlgo 295, § 30

EMENDA ES31646-0
(!J

e

r,r------------- T[l(TO/JUSTI'IC...~Ão'------ _O Parágrafo 30 do artigo 295 do Projeto de Const!,.

tuação passa a ter a segmnte redação:

Art. 295 - ..•...•.•.••••.•••.•••..••.•..•••

§ 32 - A Floresta Amazôru ca I a Mata Atlântica I

Pantanal, a Zona Costeira e a Caatlnga são patrimônio Naclonal

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO "'rt 64.

sua ut Lki zação far-se ..á dentro de condições que assegurem a conser

vação de seus recursos naturais e de seu meio ambiente
Suprima-se do Projeto:

JUS T I F I C A ç A O
Cap VIII Seção II- DOS SERVIDORES PU8LI

CDS CIVIS - § 20 o termo: FUNDAÇDES

A Caatlnga encerra, tal qual as demai s , grande i!!!.

portãncia para o aqua l.Lbr Lo ecoLúqa.co , inclusive porque apresenta

espécae s veqet.aa s e meru festação de v i da animal mui to peculiares, a1

gumas delas únicas no mundo. Ademais, sua devastação ou sua expIar..!!

ção desordenada e predatória poderá implicar a desertificação

larga faixa do território nac i ona l .

da

JUS T I F I C A T V A

Visa asseguar o direito ~dquirido ao /
exercício já existente nas atuaae fundações ~ e reconheci
dos até hoje

DEPUTADO CARLOS VIRGILIO
DEPUTADO. CllfllOS VIRGILID

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 236

EMENDA ES31647·8
[!J

r.r TtltTD/~USTIFIC.~ÃO ,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 236, Parágra fos 2 e 3

EMENDA ES31645·1

f!J

r.r------------- TE~TO/~uSTIFle.~ÃIl-------------,

Os Pá r áqr-a f'o s 20 e 30 do Artigo 236 do ProJ~

to de ccns t í tuação , passam a ter a seguinte redação:
Acrescente-se ao Art. 236 do Projeto de

Constitui!l~9, os Parágrafos 40, 50 e 60 com as seguintes redaçBes:

"'rt. 236 - .

§ 42 - As desapropriações de imóveis urb~

nos serão pagas sempre previamente e em dí nhe i ru ,

52 - O Poder Público desapropriante er~

tivará, até dez dias após o trânsito em' julgado.da sentença da: ação

Art. - .
§ 212 __ E. assegurado ao proprietário do amé -

vel urbano o direito de obter da poder público declaração renovável

per rcdí camente t de que o rméve I tem função social.

3Q - O imóvel urbano sem função social fi-

ca sujeito ao imposto sobre a propriedade predial e territorial ur

bana progressivo no tempo nos termos estabelecidos no parágrafo 1Q judicial ccrrespondent e , o pagamento da .indenizaçãp decorrente da
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poderdesapropriação, sob pena da autoridade responsável por este

incorrer em crime de r e spunsab Ll r dade .

§ 62 _ A ação judiclal decorrente da des,!

e portarias muitas vezes casuísti-

propr Lação é gratuita para o desapropriado, a i nda que conteste o v~

lor da Inderu zação , cabendo ao Pader PúhJlico o pagamento das custas

judlciais e de advocacia decorrente desta ação ..

JUS T I F I C A ç A O

OEPUTADO CARLOS VIRGILIO

PLENARIO

rs-r- TUTO'~"STIF(C.ÇÃO-------------'--___,

Constituinte THEOODRO MENOES

r.r------------- TUTO/~uIT1'II:...qÃO-- _

Disposições TransitórÍ'as ..OISPOSITIVO EMENOAOO

EMENOA AOITIVA

h o'RM"-:&:,
Inclua-se onde coubedÇas Disposiçoes trans! tórias:

PLENÁRIO

JUSTIFICAÇAO

Art. Os benefícios da Seguridade Social, previs
tos nos ãnc í-scs I e 11 do § 12 do Art 258, no "oaput; e na ali
nea Ite"... § 22 do Art 265 e no Art 272, deverão ser implanta
dos conforme plano a ser estabelecido pelos orqãos responsáve
is pela gestão da Seguridade Social e um prazo máximo de
12 meses após a promulgação desta constituição.

Parágrafo único: O plano deverá definir critérios
de concessão dos beneficios, fontes de custeio correspondentes
e, o prazo de adoção de medidas que não poderá ultrapassar a
cinco anos.

Para que as mudanças propostas sejam eficazes é
necessário que se estabeleça implantação planejada e progressi
va do Plano de beneficios da seguridade, à medida em que seja
possível obter-se o maior volume de recursos.

EMENDA AO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR DA CDMISsM OE SISTEMATIZAÇÃO

Dê-se aos Capítulos I (00 Poder Legislativa) e II (Da
Poder Executivo) ambas da Título V, a seguinte redação:

TíTULO V
DA ORGANIZAÇÃO DaS PODERES E SISTEMA OE GOVERNO

CAPíTULO I

DO PODER LEGISLATIVO

SEÇÃO I
DISPOSIÇOES GERAIS

Art. • O poder de legislar é da povo. A função legisla

tiva é exercida, par delegação popular, pela Congresso Nacional,

que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Parágrafo única. A Cllmara das Deputadas detém a repre

sentação institucional da povo; a Senado Federal, e das Esta
dos-membros e do Distrito Federal.

Art. A eleição de Oeputados e Senadores far-se-á
simultaneamente em todo o País, mediante sufrágio universal e vo
to popular, direto e secreto.

Art. Não perde a mandato a Deputado ou Senador

investida na função de Ministra e Secretária de Estada, Governa
dor e Secretário do Distrito Federal,

Art. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente,
na Capital da União, de 12 de março a 30 de junho e de 12 de
agosto a 5 de dezembro ..

§ 12. A convocação extraordinár~a do Congresso Nacio
nal far-se-á:

a) pela Presidente da Senado Federal, em caso de decre

tação de intervenção federal ou de utilização das mecenismos
constitucionais de defesa do Estado;

b) pelo Presidente da República, quando este a entender
necessária; ou

.. c) por maioria absoluta da C,Amara dos Deputados e -do

Senado ~ederal.

EMENDA ES31650-8
[J

Art. 62 -

Esta emenda pretende dar ao art. 236 e seus

parágra fos, uma redação que o torne na norma básica capaz de prop!

ciar a reforma urbana de forma justa, para o que adfc ronavse 05 p~

rágrafos 42, 52 e 62 ao art. 236, de forma a estabelecer um siste

ma de desapropriação que seja justo para o expropriada e para o e~

propriante, com.base na função social do imóvel urbano e servindo,

tamberfi, como incentivo à implantação da reforma urbana.

O Parágrafo 33 do Art. 60 da Projeta de Cons

tituição passa a ter a seguinte redação:

ção por necessidade ou utilldade pública ou par anteresse sociai,

mediante pr év i a e Justa indenização em d í nhe i r c , ressalvadas as ex

cessões dispostas nesta Constituição. Em caso de perigo público 1m,!

nente as autoridades competentes poderão usar da propnedade parti

cular, assegurada ao proprietário indenização uI ter ior, se houver d!,

no decorrente desse uso.

JUS T I F I C A ç A O

PLENARIO

33 - A propriedade privada é assegurada

protegida pelo Estado. O uso da propriedade subcrcnna-se ao bem-es _

tar da sociedade, a conservação dos recursos naturais e a proteção

do meio ambiente e as pns s ab i l Ldade s de uso da propriedade imobili!

ria s6 serão restritas por Le í-, vedada a restrição total do uso da

propriedade. A lei estabelecerá os procedimentos para desapropria _

~LIN"'IIlO/cONls,.iIl/Su.cOlll(n.io---------

de uso da-'llr<>prledade imobiliária s6 acorrerão par força de lei, !!.

pendente das definlções subjetivas da que seja o "bem estar da so

ciedade ll , a «conservação dos recursos naturais 11 e a "proteção do

meio amb1ente ll •

A emenda estabele,ee também que as restrições

o texto da alínea que a presente emenda pre, -
tende medi ficar fornece fundamento legal para que o proprietário

de um imável invadida não passa exercer a seu direita de propri!

dade, para "repe l ã r os invasores, pois estes alegarão o "bem-estar

soc:i:aJ.", o que transformaria a constituição na "porta-aberta ll aos

invasores urbanos'e rurais; visto que os P\'pprietários estariam i!!!,

pedidos do «exerc Ic.í o do direito de propriedade 11 , que tem qe ter

garant~a I de imediato e objetivo exercício, não podendo ficar de-

r EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 62, Parágrafo 33

EMENDA ES31648·6
f:J DEPUTAOO CARLDS VIRGILIO



22. Na sessão legislativa extraordinária, o Congres
so Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual for
convocado.

Art. Salvo disposição constitucional em contrário,
as deliberações de cada Casa do Congresso serão tomadas por maio
ria de votos, presente a maioria de seus membros.

Art. . Deputados e Senadores são invioláveiS, por opl
niões f palavras e votos que venham a manifestar no exercício do
mandato.

§ 12. A partu da expedição do diploma até a inaugura
ção da Legislatura seguinte, os membros do Congresso Nacional não
poderão ser presos, salvo flagrante de crime inafiançável ou de
creto judicial de prisão civil.

§ 22. No caso de flagrante de crime inafiançável, os
autos serão remetidos, dentro de quarenta e O~ to horas, à Câmara
respectiva, que resolverá sobre a prisão.

§ JO. Os Deputados e Senadores não poderão ser proces
sados, criminalmente, sem pr év La licença de sua Câmara.

§ 42. Se em quarenta dias, contados de seu recebimento,
a Câmara respectiva não se pr onuncãar sobre o pedido, ter-se-á
a licença como concedida.

§ ;2. Nas infrações penais imputáveis a Deputados e Se
nadares, a concessão de licença não impedirá que a CAmara respec
tiva suspenda a qualquer momento, por iniciativa da Mesa e por
maioria absoluta, o processa instaurado.

§ 6". A denegação de licença e a sustação do processo
criminal implicam suspensão da prescrição penal.

§ 7". Os Deputados e Senadores serão submetidos a jul
gamento perante o .Supremo Tribunal Federal.

§ B". Não perde a imunidade o cbngressista -nomeado
Ministro de Estado, Secretário de Estado, Governador ou Secre
tário do Distrito Federal.

, § 92. A.s prerrogativas processuais das Senadores e Oe
put.accs arroladas cama testemunhas não subsistirão, Se deixarem
eles de atender t sem justa causa, no prazo de trinta dias, ao
convite judlcial.

Art. O edi ficio e as instalações do Congresso Na-
cional são invioláveis. Compete ao seu Presidente requisitar
autorizar o ingresso de membros das forças militares ou policiais
quando as circunstâncias o exigirem.

SEçAo rr
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

A~t. . A Câmara dos Deputados compõe-se de quatrocentos
e oitenta e sete representantes do povo, eleitos, pelo sistema
distrital misto, majoritário e proporcional, definido em lei com
plementar, dentre cidadãos maiores de vinte e um- anos e no exer
cicio dos di re.í tcs poliUcos, por voto direto e secreto em cada

Estado, Território e no Distrito Federal.
§ 10. Cada legislatura durará quatro anos.

§ 22 • O número de Deputados, por Estado, Te~rit6rio e
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela Justiça Eleitoral,
para cada legislatura, observados os 1imites fixados em lei.

Art. . Compete privati vamente à Câmara dos Deputados:
I ~ declarar, por dois terços dos seus membros, a ad

missibilidade de acusação contra o Presidente da República e
Ministros de Estado;

II - proceder à tomada de contas do Presidente da i'e
públi'ca , quando não apresentadas ao conçresso Nacional dentro de
sessenta dias após' a abertura da sessão legislativa;

IrI - propor projetos de lei que criem ou extingam cargos
de seus serviços e fix~m os respectivos vencimentos;

IV - expedir resoluções.
st;:çAO III

DO SENADO FEDERAL
A~t. O Senado Federal compõe-se de "epresentantes

dos Estados e do Distrito Federal, eleitos pelo voto direto e se
ereto, segundo o princípio majoritário, dentre cidadãos maiores
de trinta e cinco anos e no exercício dos direitos politicos.

§ 10. Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três
Senadores; com mandato de oito anos.
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§ 2º. A representação de cada Estado e do Distrito Fe
deral renovar-se-á de quatro em Quatro anos) alternadamente, por

um e .do í s terços.
§ 32. Cada Senador será eleito com dois Suplentes.
Art. Compete pr ívatavament e ao Senado Federal:

I - julgar o Presidente da República nos crames de res
ponsabilidade e os ~hnistros de Estado, nos crimes da mesma natu
reza, conexos ou não com aqueles;

11 _ processar e julgaI: os Ministros do Supremo Tribunal
Federal e Q Procurador-Geral da República, nos crames de respon

sab>lidade;
III - aprovar, previamente, por voto secreto, a escolha

de magistrados, nos casas determinadas pela cons t i tuição, das Mi
n.tstras do Tribunal de Contas da Unimo, dos Chefes de missão d.t

plomática de caráter permanente, dos Governadores de Territ6rios
e do Distrl.to Federal e, quando determinado em Le í , a de outros

servidores;
IV - autorizar empréstimos, operações ou acordos exter

nos, de qualquer natureza, de ~nteresse dos Estados e dos Muni
cípios, ouvido o Poder Executivo Federal;

V __ suspender, após avaliação discricioná.ria, fundada
em r azães de relevante interesse econômico ou social, a execução,

no todo ou em parte, de lei ou ato 1 declarados inconstitucionais
por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;

VI - propor projetos de Le i, que cr i em ou ex t í nqam cargos
de seus serviços e fixem os respectivos vencimentos;

VII - expedir resoluções.
Parágrafo único. Nos casos previstos nos ítens I e 11,

funcl.onará como Presidente do Senado Federal o do Supremo Tribu
nal Federal, salvo se for ele o acusado, hip6tese em que presidi
rá o julgamento o V~ce-Presidente daquele r r ibunaj j somente por
dois terços de votos será pro f'er a.da a sentença condenatõr i a , e a
pena 1imitar-se-á à perda do cargo, com inabilitação, por cinco

( anos, para o exescicu: de função péb Laca , sem prejuízo de ação da
justiça ordinária.

SEçAo IV
DAS ATRI8UIÇCES DO PODER LEGISLATIVO

Art. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do
Presidente da República, dispor sobre todas as mat ãr i as de compe
tência da União e do Di'strito Pederal.

Parágrafo único. As matérias que não se incluam no do
mínio normativa da lei estão sujeitas à d~5CiÇ11ina regulamentar
autônoma do Presidente da República.

SEçAo V

DO CONGRESSO NACIONAL
Art. . É competência. excIus í va do Congresso Nacional:

- resolver definitivamente sobre os tratados, conven
ções e atos internacionais, ou Qualquer de suas aI teraç5es, cele
brados pelo Presidente da República;

II - autorizar o Presidente da República declarar
gu;xra e a fazer a paz; a perm! tir que forças estrange~tas tran
si tem pela território nacaonar ou nele permaneçam temporariamen

te, nos casos previstos em lei complementar;
111 - aprovar ou suspender a intervenção federal ou

exercício dos poderes de crise;
IV - aprovar as resoluções das Assembléias Legislativas

Estaduais, necessariamente precedidas de consulta às populações

interessadas, sobre incorporação, desmembramento ou subdivisão de

Estado;
V - aprovar a incorporação, desmembramento ou subdivi

são de áreas de Territórios;

VI - mudar temporariamente a sua sede;
VII - fixar, para vigerem na legislatura se,guinte, os

subsidias do Presidente e do Vice-Presidente da República, bem
assim os dos seus membros, permitida a atualização do valor;

VIU - deliberar sobre decretos-leis expedidos pelo Pre
sidente da República;

IX - examinar, em confronto com as respectiva!i leis, as
regulamentos expedidos pelo Poder Executivo, e suspender a execu
ção dos dispositivos ilegais;

X - propor ao Poder Executivo, através de resolução
mediante reclamação' fundamentada dos interessados, a revogação de
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atos das autoridades administrativae , quando praticados contra a

lei ou eivados de abuso de poder j

XI - aprovar, por maioria absoluta, moção de censura
contra Ministro de Estado, titular de Pasta civil, ressalvado o
Gab,nete Civil da Presidência da Repdblica e desde que, fundamen
tada em fato certo, seja requerida por um terço de seus membras;

XII - r a t a f'Lcar , pelo voto da maioria qualificada. de

dois terços de seus membros, a moção de censura vetada pelo Pre
sidente da Repdblica.

Parágrafo única. Os tratados) convenções ou atos i.ri

t ernacrona.í s , uma vez incorporados ao direito positivo interna,
possuem igual autoridade e situam-se no mesmo plano de validade e
de eficácia das leis nacionais, regulando-se eventual conflito
pelos princípios do direito intertemporal ou pelo que dispuser a
ordem jurí.dica brasileira.

Art. . O Congresso Nacional instituirá comissão mi s ta

permanente, incumbida de fiscal~zar os atos da Administração Fe
deral e a gestão financeira e orçamentária da União, na forma in
dicada em seu regimento e sem prsjuizo da c r i açãn de comissões
parlamentares de anquér í to ,

SEÇAD VI
DA CDMISS~D REPRESENTATIVA

Art. Ao termo de cada sessão leglslatlva, o Con-
gresso Nacional elegerá dentre os seus membros, em votação Secre
ta, uma Comissão Representativa, que o substituirá, nos per iodos
de recesso e até o iníclO da sessão subseqüente, investida das
seguintes atribuiçães:

I - zelar pelas prerrogativas institucionais do Poder
Legislativo e das imumdades e garanhas de seus membros; e

11 - velar pela supremacia da Constituição e pelo r ea
pei to e observância das liberdades públicas.

III - deliberar sobre projeto de lei ordinária em caráter

de urgência, sd referendum de cada uma das Casas do Congresso Na

caona l , que sobre a matéria se pronunciará nos quinze prlmeil'os
dias contados do início da s esaão ordinária, observado, no que

couber, o disposto no § 4,12 do artigo

Art. • A Comissão RepresentaUva integrada por

trinta e um membros efetivos, inclusive o Presidente, e igual nú
mero de suplentes.

§ ". A Presidência da Comissão Representativa caberá
ao Presidente do Senado Federal, na forma regimental.

§ 2"-. A composição da Comissão guardará proporcionali-
dade em relação à das Casas da Congresso Nacional.

SEÇAD VII
DO PROCESSO NORMATIVO

Art. O processo normativo compreende a formação de

atos revestidos de eficácia constitucional ou legal, cuja elabo
ração decorre do exercício:

I - do poder de reforma cansti t.ucãona l , atribuído ao
Congresso Nacional; ou

II - do poder de legislar, deferido:
a) ao Congresso Nacional;

b ) ao Presidente da Repdblica.

proposta:

SUBSEÇnD I
DD PDDER DE REFORMA

Art. A Constituição poderá ser reformada

I - de revisão, quando as alterações visarem a

mediante

virtude de deliberação da maioria absoluta de cada uma destas.
§ 12. Em qualquer dos casos do artigo anterior, a P3:0

posta de revisão será discutida e votada em sessão conjunta do

Congresso Nacional, em três turnos, considerando-se anrcvads

Quando obtiver, em todas as votações, t r ê s quartos dos votos dos
membros de cada uma das Casas.

§ 2'. A revisão, consubatancaaca em Ato Constitucio
nal, será promulgada pelas Mesas das Casas Que compõem o Congres
so Nacional e incorporar-se-á ao texto constitucional.

Art. O processo de emenda constitucional ini-
ciar-se-á por proposta:

I - de um terço dos membros da Câmara dos Deputados e

do Senado Federal; ou
II - do Presidente da Repúbhca.

§ t s , A proposta de emenda será da scutí.da e votada em
sessão conjunta do Congresso Nacional, em do i s turnos, conside
rando-se aprovada quando obtiver 1 em ambas as votações 1 dois ter
ço!' dos votos dos membros de cada uma das Casas.

§ 22. A emenda, veiculada meda.ante Lei Consti tucacnaí ,

será promulgada pelas Mesas de ambas as Casas do Congresso Nacio

nal e, com o r espec t i vo número de ordem, será anexada ao texto
constitucional.

Art. Não será objeto de deliberação proposta de r~

forma constitucional:
I - na vigência dos mecanismos ccns t ã tuc i onaj.s de defe

sa do Estado ou durante intervenção federal decretada nos Esta
dos ;

II - que objetive abolir:
a) a forma federativa de Estado;

b ) a forma republicana de governo;

c) o vcto direto, secreto, universal e periódico;
d) a separação dos Poderes; e
e) os da re.í t os e garantias individuais.
Art. . A matéria constante de proposta de reforma re-

jeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova

proposta na mesma sessão leg,slativa, saivo se reapresentada por

dois terços dos membros de cada Casa.

SUBSEÇM 'I!
DO PODER DE LEGISLAR

Art. O poder de legislar compreende a eiaboração:

I - pelo Congresso Nacional:
a) de leis, que podem ser:
'l ) complementares à Constituição; e
2) ordinárias;
b ) de decretos legislativos e resoluções;

II - pelo Pres,dente da Repdblica, de decretos-leis ou

leis delegadas.

SU8SEÇAD III

00 PROCESSO LEGISLATIVO
~

Art. A iniciahva do processo de eiaboração das

leis compete:

- na esfera do Poder Legislativo, a qualquer membro

ou comissão da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
11 - na esfera do Poder Executivo, ao Presidente da Re-

cal':

a) a oi'ganizaç~o de Poder e o processo de escolha e in-
vestidura de seus membros;

b ) a discriminação das competências estatais;
c) a disciplina da Magistra):ura e do Ministério PdblIco;
d) o regime das liberdades pdblicas;
e) os mecanismos constitucionais de defesa do Estado;
f) o que se dispãe neste art,go;

11 - de emenda, nos demais casos.

Art. ~ o-.processo de revisão cçmstitucional poderá
ser instaurado por iniciativa:

I - de dois quarrt os dos membros da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal;

II - do Presidente 'da República; ou
III - de dois terços das Assembléias Legislativas, em

púb Li.ca ;

UI - na esfera do Poder Judiciário, aos Tribunais Supe
riores com jur~sdição em todo o território nacional.

Art. Cabe, privativamente, ao Presidente da Re-
pública, ressalvadas as exceções previstas nesta Constituição, a
inlciativa das leis que:

I - criem cargas, funções ou empregos públicos ou au
mentem a sua remun'eração;

II - disponham sobre organizapão administrativa e judi
crãr i.a , matária tributária e orçamentária, serviços pdblicos e

pessoal da administração dos Territórios;

III - fixem ou modiflquem os efe'tivos das Forças Armadas;

IV - disponham sobre servidores pdblicos da uní ão , seu

regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentado-



ria de civis, reforma e transferência de mil~tares para a inati

vidade;
V - disponham sobre o D~strito Federal.
Art. Não serão admitidas emendas que aumentem

despesa prevista:
1 _ nos projetos cuja J,.niciatlva se ja da exclusiva com

petência do Presidente da República;
II _ nos projetos sobre or qaru zação dos servaços admr-,

nistrativos da cãmara dos Deputados, do Senado Federal e dos rra
bunais federais.

Art. A discussão e votação dos projetos de Le i de

iniciativa do Presidente da RepúbLâ ca , e dos Tribunais federais

terão início na Câmara dos Deputados, salvo a disposto na alínea
.!1. da § 10 deste artigo.

§ lO. O Presidente da República poderá solicitar que

projetas de lei de sua iniciativa sejam apreciadas:
a) em quarenta e cinco dias, em cada uma das Casas;
b) em quarenta dias, pelo Congresso Nacional.
§ 22. Não havendo deliberação nas prazos do parágra fo

anterior, o projeto será incluido na ordem do da a das dez sessões
consecuti'Ias e subseqüentes; se ao final dessas, não for apre
ciado, ficam sobrestadas as dema i s proposições até a votação fi-
nal da projeta, .ressalvadas as r ef'e r rdas no artigo ,§ 42.

§ 3q • A apreciação das emendas da Senado federal pela
Câmara dos Deputados, far-se-á, nos casos deste artigo, nas dez
sessões subsequentes, em daas sucessivos, sob pena de serem con
sideradas aprovadas;

§ 4 2 • Os prazos do 1º não correm nos per iodos de re-
cesso da Congresso Nacional nem se aplicam aos projetos de codi
ficação.

Ar t , . O projeto de Le a sabre matéria financeira, des
de que aumente a despesa ou diminua a receita, será aprovado por
maioria absoluta, devendo, sempre, conter a indicação dos recur
sos correspondentes.

Art. O projeto de lei aprovado por uma câmara será
revisto pela outra, em um só turno de da seus são e votação, sendo
enviado à sanção ou promulgação, se a câmara revisora o aprovar,
ou arqurvado , se o rejeitar.

Parágxafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à

Casa iniciadora.
Art. • Será tida cama rejeitado, projeta de lei que

receber parecer contrário na Comissão de Mérito.
Art. A Casa na qual tenha sido concluída a votação

enviará a projeta de lei ao Presidente da República que, aquies
cendo, o sancionará, promulgando a le1.,' que terá vigência na da
ta de sua publicação, exceto se dispuser em ccntrãr i o .

§ i s , Se a Presidente da República julgar a projeta, na
todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse
público t vetá-la-á, total ou parcialmente, no prazo de quinze
dias úteis. Publicar-se-ão na Oiária Oficial da União as razões
do veto ou do pedido de r-econs i.der açãn •

§ 22. O veto parcial somente abrangerá texto integral

de artigo, de parágrafo, de inciso, de número ou de alinea.

§ 32. Decorrido o prazo de quinze dias úteis, o silên
CJ.D do Presidente da República importará em sanção.

§ 40. O Presidente da República coaurucar á as razões

do veto ao Presidente do Senado; considerando-se rejeitado o veto
que, apreciado dentro de trinta dias, a contar da seu recebimen
to, obtiver o voto contrário de dais terços dos membros de cada
uma das Casas do Congresso, r surudas em sessão conjunta. Nesse
caso, será o projeto promulgado pelo Presidente do Senado Federal
e, na sua ausência, pelo VIce-Presidente.

§ 50. Esgotada, sem de Labaração , a prazo estabelecida

no 42, o projeto será IncLufdo na ordem do dia, nas dez ses
sões subseqüentes em dias sucessivos.. Se, ao final dessas, não

for apreciada, será tida por aprovada.
§ 6q .: A autoridade que promulgar ale> or:denar-lhe-á a

publicação dentro de vinte e quatro haras.
Art. A matéria constante da projeto de lei rejei-

tado ou não sancionada somente poderá constituir abjeta de nova
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projeto, na mesma sessão legislat~va, mediante proposta da maro

r i a absoluta dos membros de qualquer das Casas.
Art. . As leis delegadas serão elaboradas pelo Presi-

dente da República, devendo a delegação ser par este solicitada

ao Congresso Nac~onal.

§ 10. Não serão objeto de delegaç~o as atas da compe
tência exclusiva do Congresso Nacional, os, da ccmpe t ênc.i a priva
tiva da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria re
servada a lei complementar, nem a legislação sobre:

a) organização da Judiciária e da Min>stério Pública, a
carreira e a qarant i a de seus membros i

b) nacionalidade, eí.nadaru.a e direitos individuais, po

líticos e eleitorais;
c) o orçamento ..
§ 2q. A delegação ao presidente da Repúbhca terá a

forma de resolução do Congresso Nacional, que especI ficará seu

conteúdo e as termas da seu exercício.
~ 3g. Se a resolução determinar a apreciação do proje

to pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, vedada

qualquer emenda.
P.rt. As Le i s complementares somente serão aprova-

das por maí.or i a absoluta.
Art. O Presidente da República, em casos de urgên-

cia, de necessidade ou de interesse público relevante, poderá
editar decretos-leis sobre matérias não vedadas pelo 9 1Q do ar

tigo
§ lq. Publicado o texto, que terá vigência imediata, a

decreto-lei, com as respectivas razões, será subme t i do pelo Pre
sidente da República, dentro de dez dias, ao Congresso Nacional.

§ 212. O Congresso Nacional deverá apreciar o decre-
to-lei dentro de sessenta dias contados do termo do prazo previs
to no parágrafo anterror , podendo emendá-lo, aprová-lo ou rejei
tá-lo no todo ou em parte.

§ 32. Se decorrer o prazo a que se refere O ~ 22 sem
qualquer deliberação pela Congresso Nacional, será ele imediata

mente mcIuIdc na ordem do dia t nas dez sessões sub$equentes em

dias sucessivos, aplicando-se o disposto no artigo ,§ 2.2.

§ 42. A rejeição do decreto-lei não implicará a nulida
de dos atas e das relações jurídicas que se formaram durante a
sua vigência, restabelecendo-se, integralmente, a eficácia dos
atos legislativos, cuja ap Lr cabFl i dade ficara suspensa em virtude
de sua edição ..

§ 59. Se o decreto-lei não for aprovado pela Congresso

Nac i ona L, ficará a Pres>dente da Repúbhca Lmped í do de reeditá-lo
no curso da mesma sessão legislativa.

SEÇAo VIII
DO PROJETD OE LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. A elaboração das propostas de o'rçamento obe-
decerá a pz-a.o r í.dades , quantitativos e condições estabelecidas em
lei de dfr e t r azes orçamentárias.

Art. Os projetas de lei de que trata esta Seção
serão remetidos pelo Presidente da República ao Congresso Nacio
nal, nos prazos seguint~s:

I - a de diretrizes orçamentánas, até oito meses e
meio antes de findo o exercício financei3;o;

11 - os relativos aos orçamentos anual e trienal, até
quatro meses antes do inicio do exercicio financeiro subsequente.

§ 10. O presid~nte da República.poderá enviar mensagem
ao Congresso Nac i ona l para propor modificações nas projetas a que
se refere este ar t i qn , enquanto não estiver concluida a votação,
na comissão mista, da parte cuja alteração é proposta.

§ lq. O projeta de lei de que tr~ta a incisa I, se não
for abjeta de dehberação até a final da sessão Leqfs Lat Lva.
anual, será devolvido para sanção, ficando o Presidente da R;
pública autorizada a promulgá-la cama lei.

§ 30. Não será abjeta de deliberação a emenda de ..que
decorra aumento de despesa global prevista, salvo quando:

a) compativel com O plano plurianual de investimentos,
com a le1 de diretrizes orçamentárias, ou com ambos, conformE!
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Presidente

nos termos

exercício de suas fun

em que terminar a seu pe

imediato, recém-elei-

CAPÍTULO II

DO PODER EXECUTIVO

SEÇÃO I
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
O Poder Executivo é exercido pela

auxilio dos Ministros de Estado,

§ 1Q. Presidente deixará o
improrrogavelmente, no mesmo dia

consti tucional, sucedendo-lhe, de

Art.
da República, com o
deste Capítulo.

Art. O Presidente e o V~ce-Presidente da República
serão eleitos dentre brasileiras natos, maiores de trinta e cinco
anos, no exercício dos direitos políticos, por sufrágio universal

e voto popular, drreto e secreto, cento e vinte dias antes do

término do mandato do Presidente anterior.

ções,

ríodo
to.

§ 22. Se, antes da posse, o Presidente eleito:

a) estiver impedido, serão sucassi vament.e chama
dos ao exerc í cr.o provis6rio da Presidêncla da República o Vi
ce-Presidente eleito, o Presidente da Câmara dos Deputados, o do
Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal;

b) inabilitar-se permanentemente ou faltar,

Vice-Presidente, por direito próprio, cumprirá o mendato de Pre
sidente da República.

Art. O Presidente e o vrce-r-res íuerrte tomarão pos-
se em sessão do Congresso Nacional e, se este não estiver reuni

do, perante o Suprema Tribunal Federal, prestando o compromisso
de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis,
promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a a.nde-,

pendência do Brasil.

Parágrafo único. Se, decorndos dez dias da data fixa

da para a posse, a Presidente ou a Vice-Presidente, salvo motivo
de força maior, não tiverem assumido o cargo, este será declarado

vago pelo Congresso Nacional.

Art. . A renúncia do Presidente ou da Vice-Presi-
dente da República ao mandato tornar-se-á eficaz e irretratável

com O conhecimento e leitura da mensagem ao Congresso Nacional,
reunido com a presença de, no m.Inrmn, metade de seus membros.

Parágrafo único. Vice-Presidente, além de outras
atribuições que lhe forem conferidas em lei complementar, auxi

liará o Presidente, sempre que por ele convocado para missões es
peciais.

Art. Será considerada e í e r to Presidente a candida-
to que, registrado por partido político, ob t ave r mai or i a absoluta

de votos, não computados os em branco e os nulos.
§ 12. A eleição do Presidente lmplicará a do candidato

a Vice-Presidente com ele registrado.

§ 22. Se nenhum candidato ob t i ver maioria absoluta no
p r Lmearn escrutínio, far-se-á nova eleição trinta dias após a pro

clamação do resultado, somente concorrendo os dois candidatos

mais votados, e considerando-se eleito o que obtiver maior vota
ção.

Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, da Senado Federal ou
das Comissi5es de qualquer um destes órgãos, poderá promover ana

peçiles ou auditorias, det.ermmar diligências ou r equas í t ar pro

cessos e documentos referentes a atos sujeitos ao seu controle
Parágra fo único. A lei disporá sobre os recursos cabí

veis das dec i sões do Tribunal e seus respectivas prazos, cabendo

ao seu Regimento Interna e ao dos órgãos referidos no parágrafo
ante r i.or d í sc i.pLãria r , supletivamente, sobre os procedimentos no

âmbito de cada qual.

§ 32. Se, antes de reallzada a segunda votação, qual
quer dos candidatos que a ela tiver o direito de concorrer, fale
cer, ces i s t í r de sua candidatura ou, ainda, sofrer qualquer impe

dimento que o mab í í I te, convocar-se-á, dentre as remanescentes,
., o candidata com maior votação. ---

§ 42. Se, na hipótese do parágrafo anterior, houver,
dentre os remanescentes, mais de um candidato com a mesma vota
ção, quali ficar-se-á o mais velho.

Art. O mandato do Presidente da República de
cinco anos.

caso ,

§ 20. Consideram-se também valores públicos, para
efeito deste ar t i qo , as contribuiçêies referidas no artfgo-

§ 412, bem como quaisquer outros recursos arrecadados com caráter

compulsório ou retidos a titulo de incentivo fiscal e os decor

rentes do pagamento de serviços públicos, Iric Ius rve tarifas, pe
dágios e custas.

Art. O r r rouoat de Contas da União tem sed~ em
Brasília, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o terri

t ár í.c nacional, cabendo-lhe elaborar o seu Regimento e praticar

os atos de sua economia interna I conforme os demais Tribunais Su

periores do Pais.
Parágrafo úruco . Os Ministros do Tribunal de Contas da

União, em número de nove, terão iguais garantias, prerrogati vas ,
vencimentos e impedimentos dos membros do tribunal superao r de

Justiça e serão nomeados pelo Presidente da Repúb Li.ca , dentre
brasileiros natos maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade

moral, reputação ilibada e notórios conhecimentos juríd1cos, eco

nOmicos, financeiros ou de administração pública.
Art. . O Tribunal de Contas da uru.ão , por .mãcí.at.Ive

prépr-Le ou da Ministério Público, bem assim por s oLí.c i t ação do

SEÇAo IX
DA FISCALIZAÇAo FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA,

OPERACIONAL E PATRIMONIAL

~rt. A fiscalização financeira, orçamentária J ope-
racional e patrimonial da União e das suas entidades, quanto a05

aspecto. Je legalidade, ehcilJncia, economicidade e moralidade
adnun í s t.r a t i va , será exercida pelo Congresso Nacional, com a au
x í Lio do Tribunal de Cantas da uruão , e pelos sistemas de contro
le interno de cada um dos Poderes J na forma estabelecida em j e r .

§ 12. Compete ao Tribunal de Contas da União:

a) examinar as cantas prestadas, anualmente, ao Con
gresso Nac~onal, pelo governo da União, emitindo sobre elas o seu
parecer, no prazo de noventa dias;

b ) julgar as contas dos administradores e demais res

ponsáveis por bens ou valores públicos da União e das ent i dades ,
por ela cr i.adas , mantidas, controladas, ou de que participe, di

reta ou indiretamente, bem assim a daqueles que derem causa a

perda, extrav i o ou irregular aplicação, de que resulte pr e ju í zo à

Fazenda Nacional;
c) realizar fiscal~zaçãoI inspeção, investigação e au

ditoria orçamentária, financeira, operacional e patrimonial nos
6rgãos dos Poderes da União, bem as s am das suas entidades, refe

ridas no item anterior;

d) acompanhar a execução orçamentária, bem como as li
ei t açõea , os concursos púb Lacua e os casos de acumulação de car

gos, empregos ou funções, verificando a legalidade dos atos de

que resulte receita ou despesa pública, inclusive os das entida
des referidas nos itens anteriores;

e) apreciar, para fins de registro, a Lep aLadade dos
atos concessivos de c í.spcnãb í Ladace , aposentadoria, reserva remu

nerada, reforma e pensões civis ou militares, com suas altera

ções, desde que sej em pagas à conta do Tesouro Nacional;

f) representar ao Presidente da Repúb Lrca I às Casas do

Congresso Nacional, ao órgão do Ministério Público competente,
para os fins cabíveis, nos casos de irregularidade grave, abuso

de poder ou infração que possa configurar ilícito penal; e
g) aplicar multa aos responsáveis, nos casos de irregu

laridade, ilegalidade ou infração às normas de administração fi

nanceira, condenando-os por alcances, débitos ou prejuízos causa

dos à Fazenda Pública, hipóteses em que as decisões terão eficá
cia de sentença, inclusive para execução, como título judic~al.

b) indique os recursos necessãr rcs , desde que prove

nientes do produto de operações de crédito ou de alterações na
legislação tributária.

§ 42. É vedado indicar, na emenda, coma fonte de recur

sos J o excesso de arrecadação.

§ 52. Aplicam-se aos projetos de lei de que trata esta
Seção, as demais normas relativas ao processo legislativo.
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Art. Sub s t a t.u.ír â o Presidente, no caso de impedlme!J..
to, e suceder-Ihe-á, no de vaga, o Vice-Presidente da República.

Parágra fo único. Em caso de rmpedí.ment o do Preslctente
do Vi.ce-Pr-es Ldent e ou vacância dos respectivos cargos, serão

sucessi vamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente

da Câmara dos Deputados r O do Senado Federal e o do Supremo Tri

bunal Federal.

Art. . Vagando os cargos de Presidente e Vlce-Presi-

dente, far-se-á eleição noventa dias depois de aberta a última
vaga, e as e í e r tos completarão os períodos de seus antecessores.

Art. Toda vez que se ausentar do País I o Presiden-
te da República, em mensagem, cam antecedência mínima de quaren
ta e oito horas, comunicará a viagem às Mesas da Câmara dos Depu
tados e do Senado Federal. Em nenhum caso o a fastamento será su

perior a trinta dias, sob pena de perda do mandato, salvo hrpé t e-,

se de força maior.

Parágrafo único. O Presidente da Repúb Laca enviará ao
Congresso Nac i.ona l , dentro de dez dias após o seu retorno ao

r País I mensagem, com exposição c~rcunstanciada de sua viagem, das

negociações realizadas e dos resultados ob t i dos .

XXII - prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de
sessenta dias após a abertura da ees.são Leç.í s Lata va , as contas
relativas ao ano anterior;

XXIII - conceder indulto e comutar penas com audiência dos
órgãos Lns t atu Idos em Lea e nos casas por esta não vedados.

XXIV - nomear os oficiais-generais das Forças Armadas,

o Procurador-Geral da República e o Consu! tor-Geral da Repúb Lica j

XXV - editar decreto-lei, ad referendum da Congresso Na

cional, nos termos desta Consti tuição;
XXVI - autorizar que se executem, em caráter pr ov i aór Lo ,

antes de aprovados pelo Congresso Nacional, os atos I tratados ou
convenções Lnte rnac í ona i s , se a isto o a-conselharem os interesses

do País;
XXVII - prover e ex t í npua r os cargos púb l rcns f ederaa s ;

XXVIII - nomear e exonerar os Ministros de Estado.
Parágrafo único. São delegáveis as atribuições prev i.s 

tas nos ítens lI, VII, XX, XXIII e XXVII.

SEÇAo III
DA RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE DA REPUBUCA

nal,

x - manter relações com Estados es trançe i ros ;

XI - celebrar tratados, convenções e atos internaclo
nais, ad referendum do Congresso Nacional j

XII - declarar guerra, depois de autorizado pelo Congres

so Nacional, ou, sem prévia autorização deste, no caao de agres
são estrangeira ccor r ada no intervalo das sessões legislativas;

XIII - razer a paz, ad referendum do Congresso Nacional
ou depois de por este autorizado;

XIV - autorizar, nos casos previstos em lei complementar,
que forças estrangeíras ou vinculadas a órganismos internacionais
transitem pela territ6rio nacacnaã ou nele permaneçam t empor ar i a
mente;

XV - decretar a mobilização nacional, total ou parcial-

IV - a segurança interna do País;
V - a probidade na adml ru s t r açãnj

VI - a Le a orçamentária; e

VII ... a cumpr ament o das leis e das decisões Judiciais.
Parágrafo único. Esses cr imes serão deflnidos em lei

especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento.
Art. Depois que a Câmara dos Deputados declarar

admí s s rbd Li dade da acusação, contra o s r ea Ldente da República,
pelo vota de do i s terços de seus membros, será ele submetido a
julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações pe
na i s comuns, ou perante o Senado Federal, nos crlmss de responsa
bi Lí.oade •

§ q o, O Presidente ficará suspenso de sua~ funções:
a) nas infrações penais comuns, se recebida a denúncae

ou quei xa-ccr Lme pelo Supremo Tribunal Federal;
b) nos crimes de r esponsab í Lrdade , após instauração do

processo pelo Senado Federal.

9 2º. Se, decorrido o prazo de cento e oi tenta rn as , o
julgamento não. estiver ccnc j.ufdo , cessará o afastamento da Presi
dente, sem prejuizo do regular prosseguimento do processo.

• § :;;2. Enquanto não sobrev i er sentença condenat6ria nas
infrações penais comuns, o Presldente da República não estará su
Jeito a prisão.

Art. O Presidente da República, na vigência de seu
mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao
exercício de suas funções.

SEÇAO IV
OOS MINISTROS DE ESTADO

Art. São cr imes de responsabilidade os atos do
Presidente da República que atentarem contra a Constituição Fede
ral e, espec i.aIraent.e ;

I - a existência da União;
11 - o livre exercício do poder LegIslativo, do Poder

Judiciário, do Min1stérIo PúbllCO e dos Poderes cons t i tuc í cneIs

dos Estados;
111 - o exe rc Lca o das dtre i tcs po Lí t i cos , and tv Idua.í s

soc í.a i s ;

SEÇ~O II
OAS ATRIBUIÇOES 00 PRESIDENTE OA REPÚBLICA

Art. Compete privativamente ao Presidente da Re-,

I - desempenhar as chefias de Estado e de Governo j

II - exercer a direção super i cr da Adm'nistração Fede-

111 - nomear, após aprovação pela Senado Federal, os M1
nistros do Supremo t r abuna í Federal, dos r rãbune i e Superiores

do Tribunal de Contas da União, os Chefes de missão diplomática
de caráter permanente, os Governadores de Territ6rios e da Dis
trito Federal e, quando determinado em lei, outros serv rdnr as ;

IV - m í c í.ar o processo legislativo I na forma e nos ca

sos previstos nesta Constituição;
V _ sancionar, promulgar e fazer pub Laca r as leis e ex

pedir decretas e regulamentos para a sua fiel execução;
VI - vetar projetas de lei, total ou parcialmente, na

forma previste nesta Cnns t í.tui çãc e a moção de censura contra M1

ní st ro de Estado;
VII - dispor sobre a organlzação, as t rutur ação , atr tbua-,

ções e funcionamento dos órgãos e ent i cades da ndnu nLs t r ação Fe

deral j

VIII - garantir o funcionamento regular das Poderes e das

Lns t Lt ui ções do Estado;
IX _ assegurar a a.rrt anqâb aLadade da ordem consti t.uc ac-.

ral;

pública:

prazo

vil,

xl.

mente;
XVI _ determinar, em situações de crise, medidas consti

tucionais de defesa do Estado;
XVII _ decretar e executar a intervenção federal;

XVIII ... remeter ao Congresso Nacional mensagem sobre a 51
t.uação do Pa Ls , por ocasião da abe r t.ur-a da sessão legislativa;

XIX _ exercer o c~ando sug,;remo das Forças Armadas;

XX _ praticar atos que visem à conservação da nacionali

dade brasileira;
XXI _ autorizar brasileiros 3_aceitar pensão, emprego ou

comissão de governo estrangeiro;

Art. . Os Ministros de Estado, agentes políticos au-
xiliares do presidente da República, atuam sujeitos às suas dire
trizes e em harmoru a com as suas deliberaçiies.

§ 10. Os Ministros de Estado deverão preencher os re
quisitos que esta Constituição estipula para deputadO federal.

§ 2!2. O Presidente da República deverá exonerar, no
de cinco dias, o Ministro de Estado, titular de Pasta ci-

contra quem -for aprovada moção de censur_a (artigo ,IX e

Art. Compete ao Min-istro de ES~ad?, a.lém das atri-
buições que a Constituição e 8S leis estabelecerem': '
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I - exercer a cr i entação , coordenação e supervisão dos
6rgãos e entidades da admi nl s t r açãn federal na área de sua compe
tência j

11 - referendar os atos e decretos assinados pelo Presi
dente da República;

111 - exped i r instruções para execução das leis, decretos
e regulamentos;

IV - apresentar ao Presidente da República relat6no se
mestral dos serviços realizados no Ministério;

V - praticar os atos pertinentes às at r í.buãções que lhe
forem outorgadas ou delegadas pelo Presidente da RepúblIca;

VI - comparecer ao plenário do Congresso Naca onaL, ou de
qualquer das Casas que o compõem, por 5011ei tação do Governo, pa
ra debater as proposições legislativas e as razões de veto,
oriundas do Executivo.

§ 1!2. Ao MInistro de Estado, sempre que comparecer às
sessões do Congresso Naclonal ou de qualquer de suas Casas, con
vocado ou não, é reconhecido o direito de tomar parte nos debates
sobre proposições que envolvam matéria sujeita à área de sua com
petência.

§ 22. Na hipótese do parágrafo anterior, o Ministro de
Estado não terá direito de voto, embora disponha da prerrogativa

de permanecer no recinto, em local designado pela Mesa do Con
gresso ou de qualquer de suas Casas.

5EÇM v
00 CONSELHO OE OEFES~ N~CION~L

Art . O conselho de Oefesa Nacional, órgão de as-
sessoramento superior e direto do Presidente da República, incum
bido de assisti-lo nas matérias relativas à segurança nacional, é
por ele pres~dido e tem como membros natos:

I - o Vice-Presidente da República;
11 - o Presidente da Câmara dos Deputados;

111 - o Presidente do Senado Federal;

IV - o Presidente do Supremo Tribunal ,ederal;
V - os Ministros de Estado.
§ 1s , Compete ao Conselho de Defesa Nacional:
a) maru festar-se previamente sobre declaração de

guerra e a celebração da paz;
b) op.inar sobre as medidas de defesa e outros assuntos

concernentes à segurança nacional;
c) propor ao Presidente da República critérios e coner

ções do exerc ícao de determinadas atividades e da utilização de

áreas especi ficadas, na faixa de fronteira.
§ 20. A lei disciplinará a organização, a competência

e o funcionamento do Conselho de Defesa Nacional e poderá admitir
outros membros, natos ou eventuais.

JUSTIFICAÇllo

o texto ora proposto tem por objetivo principal, no ca
pítulo concernente ao poder Executivo, definir o sistema de go

verno e disciplinar o exercicio das atr Ibuí çães institucionais
inerentes ao órgão depositário das f'unçõea executivas.

Esta emenda consagra o regime presidencial, que tem si
do, ao longo de nossa história republlcana, uma das instituiçaes

características do sistema constitucional brasileiro.
Com a p r oc l amaçãn da República, em 1 889, inaugurou-se,

na prática das instituições brasileiras, a observância do modelo
presidencial, sob cuja égide passou a estruturar-se o Estado ..

A crescente expansão dos poderes deferidos ao Presiden

te da República acentuou-se, progressivamente, a cada momento,
até atanç.í r , no ondenamento vigente, uma s rf-uaçãn de quase abso
luto desequi1fbrio entre os Poderes do Estado, com a conseqúente

deqradação institucional do Legislativo e do Judiciário.
O perfil autoritário da Carta Constitucional em vigor

refletiu-se na cerrt r-aLf z açãn orgânica do Poder, a evidenciar a
inquestionável supremacia do Executivo em face dos demais órgãos

da soberania nacional.

No presente momento hist6rico, em que se registra a in
flexão do processo autoritário de Governo, torna-se imperioso pa
rificar o Executivo aos Poderes Legislativo e Judiciário, resta

belecendo ã fórmula clássica, d!visada po~ Locke, Montesquleu e

Benjam~n Constant, de conter o poder pelo pr õpr.i o poder, num sis

tema de harmnru a mst í tucional, de f r e i cs e contrapesos, que per
mita, na prática do Estado, o controle recíproco entre os poderes
da RepúbLa ca ,

Antes, porém, que isso ocorra, é de essencialidade ine
gável que se viabilizem, na ambiência de cada um dos Poderes do

Estada, mecanismos de contrale horizontal, que, atuando na plano
inter ou intraorgãnico, restrinjam a pos s.rbd l i dade da utilização
abusiva do aparato governamental.

A proposta, ora submetida à deliberação dos Senhores
Constituintes, visa a tornar exp l fc i t a a ccn ro rmação triangular
do poder, nela mvã sanoo , de um lado, o conjunto da cidadania (e
leitorado), cuja vontade atua como fator de legitimação das ins
tituições do Estado, e, de outro, o Legislat~vo e o Governo, que
detêem o poder por delegação popular.

A presença inafastável dessa tríade no processo gover
namental, tal como vem este diecLp Lj.nado no texto proposto, asse
gura permanente e recíproco controle entre os detentores do po

der, neutr a l i zando , desse modo, o absolutismo estatal, personi fi
cado no Leviathan, tão incompatível com o regime denocrãtrco das
liberdades públicas.

É preciso salientar que o leitmotiv, inspirador desta
prnpos rção , guarda fldelidade estrita ao dogma do constituciona
lismo clássico, que tinha, na Constituição, o instrumento jurídi
co essencial de limitação do poder político.

O processo de racionalização do poder objetiva mstI

tuir, em bases jurídicas, limitações e controles sobre o exer

cício dessa suprema pr err oçat i va estatal. O poder absoluto, exer
cido pelo Estado sem quaisquer r es t r í ções , inviabiliza, numa co

munidade estatal concreta, prática efetIva das liberdades
públicas.

Daí a razão desta proposta, que se ansp í ra , fundamen
talmente,na necessidade de preservar o equilíbrio e a estabilida

de das relações do governo.
Esta proposta, fiel à tradição republicana br as i Le í ra ,

concentra, no Pr es a derit.e da República, a dupla condição de que
ele, hoje, está investido: a de Chefe de Estado e a de Chefe de
Governo.

É preciso, neste ponto, relembrar o pensamento do emi
nente Senador Constituinte AFONSO ARINOS, sobre a questão do
presidencialismo expresso em trabalho datado de 12 de maio de

1 949, que ofereceu como relator da comissão especial da Câmara
dos Deputados, criada para examinar a proposta da emenda consti
tucional, de autoria do saudoso Deputado RAUL PILA, que insti tuia
o sistema parlamentar de go .... erno:

11 •• • 12 O pr as Ldenc.í aLa smo é O sistema de governo que

melhor corresponde às tradi ções e às condí.ções do Brasil, as-
sim como às t rada ções e condí ções da América. O parlamenta-
rismo nunca foi, de fato, praticado no nosso país nem no nos
so Continente, e quando o foi, nas fórmulas ou nas leis, nun

ca evitou o paternalismo, a ditadura virtual, o governo pes-

soal e concentrado, em suma.

22 O parlamentarismo é incompatível com o federalis_
mo, tal cama êste é concedida, praticado e necessãrro no Bra
sil.

32 A emenda, não aceitando a contradição parlamenta
rismo-federação, instituiu o governa parlamentar ao mesmo
tempo que manteve o controle do Judiciário sabre a ação do
Parlamento, dualismo desconhecido, nos termos em que foi es

tabelecido, e de dificilima senão imposHvel manutenção.
49 Não é exato que o presidencialismo tenha prepara

do, mais que o parlamentarismo, o caminha à ditadura.

S2 HOJe em dia o processo de formação das maiorias
par,lamentares (bloco majQritário ou coligaç~o de minorias)
não depende do sistema de governo, parlamentar ou presiden
cial, mas do fato de os grupos eccnõmicos e trabalhistas se

diferenciarem em duas ou mars orpaní.zações partidárias. Nos

países multipartidários, a posição política do Executivo é
muito assemelhada, qualquer que seja o sistema de governo.

60 A eficiência da ação soc í.a l dos governos ta"bé..
não depende dos regimes.
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O texto projetado identifica os valores políticos, éti

cos e jurídicos que a ordem constitucional deseja ver preserva
dos.

E define, ainda, a ordem procedimental a ser observada

no processamento de denúncias formuladas contra o Presidente da
República, que terá, como hoje ocorre, o Senado Federal e o Su
premo Tribunal Federal coma os seus juizes naturais nos crimes de
responsabilidade e nos ~licitos penais comuns, respectivamente.

A proposta mantém o procedimento escalonado, que se di

cotomiza em fases sucessivas, abrangentes do judicium accusatio
nis (Câmara das Deputados) e da judicium causae <Senado Federal,
nas infrações político-administrativas, e Supremo Tribunal Fede

ral, nas infrações penais).
Esta Emenda, ao dispor sobre o PODER LEGISLATIVO, pro

curou ampliar-lhe as prerrogativas de ordem inst.ituc~onal, bus
cando, desse modo, tornar efetivo o princípio da separação dos

poderes.
A necessidade de ampor limitações juríd2cas ao exercí

cio do poder estatal e a exigência de preservar, em benefício da
pessoa, o regime das li~erdades públicas situam-se na gênese do
processo de organização democrática e constitucional do ....Estado.

O constitucionalismo, como processo e como movimento,
projetando-se numa dimensão político-jurídica, tornou-se respon
sável, a partir do século XVIII, pela instauração de uma ordem

normativa, destirrada a conter a ompotência do Estado.

(1) unidade de Chefia (Estado e Governo) na pessoa do Pre

sidente da República;
(2) anves t Ldur a no of Icao pr esadenc í aã por sufrágio uruve r

sal e voto popular, direto e secreto;
(3) mandato do Presidente da República limitàdo a um quari

qíiêruo , vedada a pus s i.b ã I Ldade de recondução para o

período Imediat ament e subseqüente;

(li) sujeição dos Ministros de Estado, titulares de Pasta
civil, ao juízo de censura do Congresso Nacional, que

se formalizará através de moção aprovada pelo voto da

maioria absoluta dos congressistas. Se o Presidente

da República não a vetar I a decisão congressional tor

na-se-á vinculante, gerando, em conseqüência, a exone
ração do Ministro censurado. Em casa de veto, a moção,
desde que rat i ficada pelo Congresso Nacional pela maio

ria absoluta de seus membros, obrigará o Presidente da

República a destituir o Ministro de Estado;
(5) controle parlamentar estrito sobre o exercício, pelo

Presidente da República, da competência ext raorrh nâr í a

de legislar mediante decreto-lei;
(6) ampliação das garantias e prerrogativas, pessoais dos

congressistas, restaurando-se a inviolabilidade absolu

ta por opinião, palavra e voto;
(7) controle e fiscalização efetiva pelo Congresso da exe

cução orçamentária e da Administração Federal i

(8) comissão mista como instrumento desse controle em cará

ter permanente, sem prejuízo do controle de cada uma
das Casas do Congresso e da f'Lsca l i zação através do

't r i.huneL de Contas;
(9) Tribunal de Contas com ampliados poderes de polícia,

investigação e diligência, expressamente declarado co
mo aux í Laar do poder Legislativo;

(10) competência para o Congresso suspender a execução de
decreto do Poder Executivo pelo controle da legalidade;

(11) atribuição do Congresso para recomendar ao Executivo a
anulação de ato administrativo praticado com abuso de

poder.
Esta proposta, de outro lado, consubstancia a normação

pertinente à responsabl!lidade do Chefe do Poder Executivo.
Um dos aspectos centrais do regime presidencial de go-

verno é definição da responsabilidade do Presidente da Re-

pública.

79. No Brasil devemos habituar-nos à prática da evolu
ção, construtiva das ans t í tuãções políticas, em vez de pros
seguir no esfôrço das revoluções destrutivas, que recolocarn
permanentemente o problema da forma do Estado, sem nunca
abordar as questões de fundo, que dizem diretamente respe i to

à vida do povo.

Pelas razões acama sumar i adas e pelos fundamentos
que as precedem, somos pela rejeição da emenda parlamentaris-
ta. 1I

11 (v. Estudo de üi r er ta Constitucional", pág. 110/111 r

1 957, Forense).

A proposta que ora apresentamos, fiel aos postulados do

pr es Ldenci aLf smo , não confere ao Poder Executivo uma estrutura
dualista, que compartilhe as atribuições .rnererrtes à Chefia de
Estada e à che r i a de Governo entre o Presidente da República e

outro órgão do Estado.

O texto preconiza um Executivo unã r i cado , em que as
funções de Estado e de Governo acham-se concentradas no Presiden
te da República, que as exercerá com o auxílio dos seus Min~s

t ros , com ele reunidos em 'comunhão hierárquica.

Para obstar, no entanto, o controle heçemôru.cc do pro

cesso de governo, pelo Presidente da República, a proposta limi
ta-lhe a ação política, prestigiando fortalecendo, no plano

insti tucional, e de modo expressivo, o Poder Legislativa.

O texto da Emenda, Insp.i rado pela neces s i dade de con
trolar, eficazmente, o exercício das atav í dades do Poder Executi
~o, introduz, nas relações político-institucionais entre o Pres~

dente da Repúb Li ca e o Congresso Nacional, inovação extremamante

relevante: a censura parlamentar a M~nistro de Estado, que ocupe
Pasta Civil e a suspensão de decreto do Executivo pelo controle
da legalidade.

A prer rcça t rva do Poder Legislat~vo de censurar Minis...

tro encontra símile nas cons t i tuições do EQUADOR (art. 87) r da
VENEZUELA (art. 153, 20 ) , da BOLíVIA (art. 70) e do URUGUAI
(arts.147-148) .

Lembre-se, por oportuno, com o eminente ASSIS BRASIL

que, "no governo presidencial não é defeso adotar certos elemen
tos úteis de sistema parlamentar ... 11 (v. Anais da Assembléia

Constituinte de 1 934, valo V, p , 115). O sistema presidencialis
ta norte-americano adotou a aprovação pr év í a , pelo Congresso, das
indicações dos Secretários de Estado.

À análise do texto que ora submetemos à Assembléia Na
cional const í turnte permi t e vislumbrar que, nele, se contém clara
reaçao à estrutura de poder s i nqu l ar na esfera do Executivo.

E é neste ponto, precisamente, que reside um dos aspec
tos mais importantes da proposta inclusa, que insti tucionaliza
mecaru smos especí ficas de contenção do poder presidencial, ense

jando ao Congresso Nacional uma decisiva participação no processo
de governo.

Os procedimentos de fiscalização estabelecidos nesta

Emenda, dí sc í.pLanador es das relações que se processam no plano

interorgânico, entre o Executivo e o Legislativo, respondem à ne
cessidade de solucionar, no domínio da Constituição e sob o impé
rio das regras que dela emanam, qualquer possível contIito insti
tucacnar pelo controle do poder.

Reg~stre-se, por necessário, que a atribuição de legis

lar medrante decreto-lei, conferida ao Presidente da República,
encontra limitações precisas no texto ora proposto, fundadas na

própr:ia excepcionalidade de que se reveste esse procedimento I de
formação da vontade estatal.

A disciplina dessa competência presidencial extraordi
nária legitima a emendabilidade do decreto-lei, pelo Congresso
Nacional e ví.ab i Lfza a - sua rejeição parcial, dentro de prazos que

restringem o poder presrdenc í aj , Suprime-se a possibilidade da
aprovação ficta, tácita ou presumida do decreto-lei. Ainda mais:
se este não for aprovado pelo Congresso Nacional, ficará o Presi
dente da República impedido de reeditá-lo no curso 'da mesma ses

são legislativa.
A nova disciplina constitucional do Poder Executivo,

subjacente um novo modelo presidencial, que esta Emenda consubs

tancia, assenta-se, fundamentalmente, nos seguin~es pontos:

referido,

Executivo
na esfera

Esta proposta encerra a disciplina normativa do tema
exp12citando a dupla responsabilidade do Chefe do Poder

da União, quer no plano político-administrativo, quer
penal comum.
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o controle do poder político, segundo adverte LOEWENS

TEIN, representa a mat ér i a central de qualquer teoria da Consti

tuição.
A liberdade dos destinatários do poder, numa comunidade

estatal concreta, decorre, necessariamente, da ef i céc âa do siste

ma nela instituída, que estabeleça mecanismos de vigilância sobre

o processo de governo.
A divisão do poder ccns t i tua princípio fundamental de

limitação da autoridade estatal. Nela reside a garantia mesma de

r espe i to e proteção às hberdades públicas.
Não f 01 por outra razão que a Carta Imperlal brasilei

ra, de 1 824, assinalou que a divisão dos Poderes s-c.i í t rcoe cons

tituía o "princípio conservadar dos Olreitas dos Cldadãos, e o

mais seguro meio de fazer e re t ivas as garantlBs, que a Constitui

ção oferece" (v. art. 9º).

Mais expressiva, ainda, f 01 a Declaração dos Direitos
do Homem e do Cidadão, promulgada pela Assembléia Nacional fran

cesa, em 1 789, pois enfatizava que não ter i a Constituição a So
ciedade na qual a garantia dos direitos não estivesse assegurada
e nem a separação de poderes determinada (v. art. 16).

O sentido democr â t i co que deve inspirar O processo de

consolidação de nossas Ins t i tuiçães repele qualquer sistema que
gere a concentração de poderes.

Daí a neces s i dace , na esfera da divisão funcional do
poder, de estabelecer um regramento constitucional que confira
independência ao PODER LEGlSLATIVO e permita aos membros nele in

vestidos a vlgilâncla sobre o exercício dos demais poderes da Re
púb La ca .

O PODER LEGISLATIVO cons t a tua , em essência, .ins t ru-

mento fundamental do governo representativo.

É nele que se realiza, em plenitude, o prlncíplo reitor
do Estado democrático, cujo poder deriva do justo consentimento
dos governados.

Assim, é imperioso dotar o Poder Legislativo, no Estado

hras i Le i r o , de estrutura, garantias e mecanismos que o vLab i.Lí zem

a cumprir as três missões fundamentais para as quais foi insti
tuído: legislar, representar e fiscalizar.

Esta proposta objetiva dar conereção efetiva às preocu

pações que visam a tornar o LEGISLATIVO um poder verdadeiramente
autêntico.

Flnalmente pretendemos J com esta emenda, atender obje

tivamente às aspirações legítimas do povo brasileiro, que se ma
nifestou com inéditas vibração e emoção em favor das eLe i ções di
retas para Presidente da RepúbLaca e o fez no regime presidencia
lista.

Não seria prudente que a Assembléia Nacional Consti

tuinte, também nascida naquela memorável campanha, viesse a frus

trar a vontade popular subtr amdo dos brasileiros o direi to de
votar no Chefe de Estada e de Governo.

O regime parlamentarista, além das já apontadas incom

pat Ib i Lf dade s com a realidade brasileira, traria mais uma semente
de ansa t i s t'açâo pelo retorno ao sistema de eleição indireta para
o Chefe de Governo, o que aos olhos do povo equivaleria à volta
ao Colégio Eleitoral.

Por último, convém registrar que, há pouco mais de vin

te anos, o povo brasileiro manifestou-se pelo presidencialismo em
conau l t s- plebiscitária com cerca de oitenta por cento de votos
favoráveis a este sistema de governo. Aquela decisão hist6ri

co-institucional, enquanto não revista por outra e pelo mesmo
processo, é vLncu.l a t i va no sistema representativo das democracias

e obriga, também e sem dúvida, o Poder Constituinte, sem o que de

nada valerá a declaração pr eLínu nai; de que todo o poder emana da

"povo.

TITULO I

DOS PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS

Substituam-se os artigos 19, 29, 39, 49 e 59 pelos

seguintes:

Art. 19 - A República Federativa do Brasil, livre

e soberana, organizada em Estado de Direito sob regime represe!!,

tativo pluripartidário, é conseaecãaa pela união indissolúvel

do Distrito Federal, dos Terr~tórios Federais e dos Estados F!:,

derados componentes de Regiões Geoeconômicas.

§ 19 _ A aobez-ana.a pertence ao povo, que a exerc!

ta através dos seus representantes legítimos.

§ 29 _ são poãeres do Estado o Legislativo, o Ex~

cutivo e o JudJ.ciário, harmônicos e independentes.

§ 39 - A legitimidade dos poderes eletivos - Legi!.

lativo e Executivo - se funda no SUfrágio universal e no voto

d t.eeeo e secreto.

§ 49 - A autonomia das Regiões será estatuída em

lei complementar, segundo o disposto no capítulo VI do título

IV desta Constituicão.

959 - O português ê a língua ofLca.e.L do ar-as a.ã ,

cujos símbolos nacionais são a bandeira, o hino, as armas e o

selo da República, existentes nesta data.

Art. 29 - ConstitUem objet.Lvos fundamentais do E!.

tado a manutenção da ordem ãemocrática e o desenvolvimento N~

cional, mediante redução das desigualdades sociais e regionais,

sem preconceito de raça, sexo, cor, religião, nascamerrto , idade

e qualquer outra forma de discrimJ.nação.

Art. 39 - As relações internacionais do Brasil fu!!.

damentam-se:

a} no respeito aos direitos humanos, ã autodeterm!,

nação e cooperação dos povos, à igualdade dos Estados, à defesa

da paz, à solução pacífica dos conflitos e nos demais proced!

mentos destinados a assegurar vida digna e convivia harmônico

entre as Nações i

b) no repúdio e combate ao terrorismo, ao coloni~

La.smo e às ações ãiscriminatórias.

Parágrafo âna.cc - Os acordos, convenções, tratados

e demais atos inte;nacionais, aprovados pelo CCtlgresoo Nacional,

prevalecem sobre o direito interno, revogando ou suspendendo a

eeacãeã,e das normas legais conflitantes.

Jus t i f i c a ç ã o

Em apenas três artigos c~!.1densamos a matéria do T!
tulo I (Princípios FundamentaJ.s), que preferiu transferir para o

Título II - Dos Direitos e Liberdades Fundamentais - a regulação
da cidadania, da nacionalidade e dos direitos políticos, a qual,

a nosso ver, deveria constar dos Princípios Fundamentais.

Com esta sugestão, deixamos o enquadramento da mat!

ria a critério do Relator. Em emenda à parte, propomos a. defin!

cão do Titulo como "Dos Direitos e Garantias", incorporando a ~

téria do Título III como óapítulo do referião Ti.tulo r r ,

Constituinte ALUrZIO CAMPOS

Constituinte hLUíZIO CAMPOS
Plenário

Substitua-se, no Capítulo IV - Do Poder Judiciário,

o Título V - Da Organização dos poãeres e Sistema de Governo, do

Emenda Substitutiva

r.r-------------TrllTO/~IJSTlrlc"çÃO ___,

Plenário

Emenda Moãificativa

,.,.---------- TrIlTO/Jl.IITI~IC.lÇÃO-------------___,

r.r-------- PU " " '1I0 / c Oll �l l io/ . UIC Oll �llio --,

EMENDA ES31651-6
~

l!J
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Substitutivo do Relator, a Seção II - Do Supremo Tribunal F~

deral, pela seguinte:

r
IISE~O II

DA CORTE CONSTITUCIONAL

Art. 147 - A Corte Constitucional compõe-se de nove

Ministros, brasileiros natos, escolhidos entre magistrados, me!!!
bras do Ministério Público, advogados ou professores un~versltª,

rios de matéria Jurídica, sem distinção de sexo, cem maí.s de tri!!,

ta anos de idade, de notável saber Jurídico e reputação ilibada.

§ 19 - A cada Poder da República caberá a design~

ção de três Ministros.

§ 29 - Os Ministros designados pelo Poder Executivo

e Jud~ciárl.o somente poderão assumir os xespectiavoa cargos se

aprovados os seus nomes pelo Senado Federal.

§ 39 _ Os Ministros designados pelo Poder Judicl.!

rio serão escolhidos por maioria absoluta dos membros do Supremo

Tribunal Federal.

§ 49 - Os Ministros designados pelo Poder Legislat~

vo serão eleitos em sessão conjunta do Congresso Nacional, d~

pois de propostos os seus nomes por, pelo menos, um terço dos

Congressistas.

§ 59 - Os Ministros da Corte Constitucional serão

designados para exercer o cargo durante nove anos, podendo um

terço do seu número ser reconduzido por mais um novênio.

§ 69 - A renovação periódica far-se-á de medo que

os novos M~nistros se jem empossados na data da automática ces~~

çâc das funções dos substituídos.

§ 79 - O exercício do cargo de Ministro da Corte

Constitucional é incompatível com o de qualquer outra atividade,

pública ou privada.

§ 89 - No exercício do cargo, o Ministro da Corte

conseatucional terá deveres, direitos, garantias, vantagens e

vencimentos idênticos aos dos Ministros do Supremo Tribunal F~

deral e estará proibido de exercer militância p:>líti.co-partidária.

§ 99 - A Corte elegerá, dentre seus integrantes, seu

Presidente, com mandato de dois anos, vedada a reeleição, o qual

terá voto de qualidade em caso de empate.

§ 10 - As decisões da Corte sobre matéria constit,l:!

cional, irrecorrí.veis e obrigatórias, verificar-se-ão por mai~

ria absoluta de votos dos seus membros.

§ 11 - Os conflitos de jurisdição que envolverem a

Corte Constitucional e o Supremo Tribunal Federal serão resolv!

dos pelo Senado Federal.

§ 12 - Aos ex-lolinistros da Corte Constitucional s~

rão atribuídos, enquanto viverem, vencimentos equa.vaj.encea aos

dos Ministros em exercício, caso não percebam nenhuma outra rem}!

nexacão dos cofres públicos. Se a perceberem, receberão apenas o
valor necessário à composição da equivalência.

Art. 148 - Compete â Corte Constitucional:

r - processar e decidir originariamente:

a) conflitos entre os Poderes Constituídos decor

rentes do esexcdcao das suas competências;

b} controvérsias re1ativas aos poderes e atribu!

cões constitucionais dos Estados, Regiões, Municípios, Territ§.

rios e Distrito Federal;

c) consulta prêvia sobre inconstitucionalidade de

lei ou de disposições legais para efeito de veto;

d} consulta sobre a correta aplicação de normas

constieuctonaie j

e} os crimes de responsabilidade, de que sejam ao}!

sados os membros dos Tribunais Superiores e os do Tribunal de

Contas da união, os deeernbarçedozea dos Tribunais de Justiça dos
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Estados, do Distrito Federal e Territórios, e os Chefes de Mi!!,

são D~plomática de caráter permanente;

II - Julgar, em recurso ordinário, os crimes polít!

COSI

IIr - Julgar, medaenee recurso de constitucionalid.!

de, as causas e litígios decididos em única ou última instância

por outros Tribunais, quando a decisão recorrida:

a) contrariar dispositivo ou pr-anc Ip.í.o constituci!2,

nal;

b) declarar a inaplicabil.:Ldade de tratado ou de O}!

tros atos internacionais e a Lnconatrí.trucLonaLz.dade de lei;

c) validar lei ou ato governamental cu'j a eficác.:La

seJ a contestada por contrariar esta Constituição.

IV - orientar a interpretação e aplicação de normas

constitucionais, ex off~cio ou por solicitação dos Poderes Con,!

tituídos;

v - elaborar Regimento Interno que organize sua~
na.atrrecâc e regule os processos su j eacos às suas decisões;

VI - velar pela eãaeãca.a da Constituição, podendo

propor ao Congresso Nacional legislação destinada a assegurá-la

e a punir os seus infratores, por ação ou omissão;

VII - declarar a ineficácia genérica de disposições

legais cuj a inconstitucionalidade considerar consolidada peka sua

Jur~sprudênciai

VIII - mam.Eeacar-ese , medaence sc'tãca.cacãc de qual

quer parceiro ou convenente, sobre o cumprimento de compromissos

internacionais firmados pelo ,?overno bces i.Let.ee ,
Arte 149 - A Lmct.aeãve da questão constitucional

poderá ser exercida pelo Procurador-Geral da República, pelos r!::,

presentantes legais dos poderes constituídos, de organizações c2,

munitárias, de entidades de classes e de pessoas que se consid~

rem atingidas por inconstitucionalidade.

Parágrafo rjní.co - A Corte Constitucional estabelec~

rã os requis.:Ltos indispensáveis à legitimação da Lnacaaedva pr2,

cessual.

Arte 150 - As leis complementares, antes da promu,!

qacâo , deverão ser submetidas peão Presidente do Congresso Naci~

nal à Corte consta.eucãonaj , a fim de que decida, dentro de tri!!.

ta dias, sobre a sua oonrornudade com a conseaeuí.câo ,

§ 19 - Ao Presidente da República é facultado sol!

citar idêntica decisão, no mesmo prazo, quanto a pxojeto de lei

de iniciativa do Governo.

§ 29 - O envio de diplomas legais à Corte Constit}!

ca.onaj, suspende o prazo para promulgação.

§ 39 - Não poderá ser promulgado nem aplicado n~

nhum preceito legal declarado inconstttucionale

Jus t i f i c a ç ã o

Com esta emenda, reiteramos nosso propósito de pu.s.

nar pela criação da Corte Constitucional, não apenas como órgáo
responsavel, em última instância, pelo .Julgamento das questões

consta.tiucí.ona.í.s , mas, sobretudo, como poder propulsor da efie!

cda das normas da futuz::a Constituição e de sua constante atual,!
aacâo ,

Convém deslindar a confusão doutrinária que se ab~

teu sobre o nosso direito constj tupional, em sua teoria e prát!

ca, e corrigir medidas incoerentes introduzidas ao longo deste

século de vida republicana nos textos constitucionais, de tal

sorte que as garantias da Constituic;ão não se acham bastante pr~

tegidas por órgão Judiciário exclusivamente incumbido de asseg}!

rã-las.

A prática constitucional de vários países desenvo!

veu dois modelos distintos de controle Judicial da constitucion!,

lidade das leis:: controle difuso, ou ncr-ee-eneeãceno , e controle



2618

concentrado, ou austríaco. No controle difuso, qualquer Juiz tem

competência para pronunciar a inconstitucionalidade 1 embora uma

Corte Superior possa em última ;J..nstância rever a decisão; no CO~

trele concentrado, adotado pela Constituição austríaca de 1920 ,

sob inspiração de Bana Kelsen, a competência de Julgamento incum

be a um único tribunal, privados os Juizes ordinários dessa f;
cuIdade •

A proclamação da República e a instituição da F.!::

deração I sob nítida influência do s ascema constitucional norte

americano, deu lugar à anconpor acâo de regras básicas sobre o

controle da constitucionalidade das LeLs ,
, A pxamedz'a ConstituJ.çâo republJ.cana acolheu a juri!.

dã.câc cotJ.stitucional, a ser exercida por via de exceção ou def~

aa , perante qualquer Juiz ou tribunal da Jurisdição ordinária,

de acordo com o critério do controle difuso a Perdurou esse mét~

do nas Constituições sucessivas até a vigente a Contudo, as con.!!.

tituições posteriores à de 1891 introduziram novos elementos nos

sistemas de Jurisd~ção constitucional de controle de legitimid.!

de dos atos do Poder Público, afastando-se do puro critério dif!::

ao inicialmente adotado ~

Atualmente verifica-se a combinação dos critérios

de jurisdição difusa e de Jurisdição concentrada com os modos de

exerc:Lcio indireto e direto do controle dos atos do poder públ!

co.
Há, de último a tendência para o modelo de controle

Judicial concentrado, em face da integração de outros institutos

no sistema a

De fato, a Constituição de 1934, mantendo as regras

do critério difuso (norte-americano), trouxe três ino'vações:

a) criou um modo de exercício direto de controle (ação direta de

inconstitucionalidade), visando a defender, contra atos estaduais,
os princípios coneba eucaonaã e federais i b} estabeleceu que, sô

por maioria absoluta dos votos da totalidade dos seus juízes, p~

deriam os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou

ato do Poder Públ~ca; c) atribuiu ao Senado Federal competência

para suspender a execução, no todo ou em parte, de qualquer lei,
ou ato, deliberação ou regulamento, quando declarados inconstit!!,

cionais pelo Poder Judiciário a

A Constituição de 194G retomou o sistema da Lei Mas.

na de 1934 prevendo a base da jurisdição constitucional pelo cr!

tério difuso e admâ.ta.ndo a ação daz'etia Lrrtiezverrtid'va , Nessa lei

fundamental atingiu-se o apogeu no controle jurisdicional das

leis, criando nova modalidade de ação di:r:eta de inconstitucion~

lidade, de caráter genérico, ao atribuir competência ao STF para

processar e julgar originariamente a representação contra incon,!!

titucionalidade da lei ou ato de natureza normativa, federal ou

estadual, encaminhada pelo Procurador-Geral da República a

o artigo 15, parágrafo 39, alínea "d", do texto coas

titucional vigente, prevê a ação direta interventiva para defesa

de princípios da Constituição estadual.

A evolução da Jurisdição constitucional IWstra a te!!,

dência ao controle Judicial concentrado a

o volume de trabalho dos Ministros do STF e a nece~

sidade de especialização em questões constitucionais estão rec~

rnendando a criação da Corte Constitucional e a adoção do contr2.

le concentrado a

Basta que mencionemos o fato do crescente número de

recursos extraordinários que sobem ao S'r? a Se somarmos aos recUE
sos extraordinários as arguições e os agravos de instrumento, v~

remos que em 1985, por exemplo, o número foi de mais de 16 mil

processos contendo matéria constitucional, que representarmn mais
de 90% da atividade da Corte, a serem julgados pelos onze Mini,!!

trOB do STF, em cumprimento ao disposto no artigo 119, inciso III,

do texto constitucional vigente~ Para enfrentar a avalancha de

questões constitucionais, em certa época o STF mandou arquivar

todos os recursos que se achavam paralisados há mais de dez anos,

perrnJ.tiu aos relatores que determinassem o arquivamento de reCUE

SOl' em desacordo com a "Súmula de Jurisprudência 11 e -examinassem

preliminarmente a sua relevância a

Apesar dessas medidas regimentais, aumentou o núm~

ro de recursos extraordinários no STF, com a agravante de priv!

legiar os Estados de são Paulo, Rio de Janeiro e Minas . Gera.ts r

decorrentes da aplicação do critério pecuniário estabelecido com

a redação dada pela Emenda nç 7 ao parágrafo 1Q do artigo 119 do

texto const~tucional vigente em 1977a

Alguns autores têm sugerido o aumento do número de

Ministros do STF, logrando influenciar a opa.n.í.âc dos Constitui!!,

tes que apresentaram emendas nesse sentido, do que resultou o aE,

tJ.go 200 do ProJeto de conaef.trua.çâo , ao mesmo tempo em que provo

caram séria resisténcia por parte dos que argumentam com a maio;

frequência de julgados discrepantes a

Em nossa opinião, nem o aumento do número de Mini,!!

tros, e consequentemente criação de uma nova Turma, nem a exti!!,

câc das Turmas, visando evítar as da,vergências de interpretação

das questões conatrí.t.ucaonaaa suscitadas, nem a alteração da CO!!!

petência do STF e de suas Turmas resolverá o problema de dar

real eficácia e atualizada sistematização às normas da Consti

euãçâo , o que só será. conaequ.i.do rnadiante a criação da Corte ~
titucional e ampliação da competência Judiciária para a declara=

ção de inconstitucionalidade, por omissão ou açãoa

Sigamos o exemplo de nações de notável tradição JU

rídJ.ca, que nas últimas quatro décadas inauguraram um critéri~
concentrado de apreciação das questões constitucionais a

Adotaram o modelo de controle Judicial concentrado

entre outros paises, a Itália (Constituição de 1948, arts. 134 a

137), a Alemanha Ocidental (Lei Fundamental de 1949, ar-cs , 92 a

94), a França rconsb.í.tiu.í.ção de 1958, az-tis , 56 a 63), a Iugoslá

via (Constituição de 1974, az-e , 375), Portugal (Constituição de

1976, arts. 284 e 285), Espanha (Constituição de 1978, arts. 159
a 165) e Peru (Constituição Política de 1979, ar-tia , 296 a 304) a

Em outra emenda, transferiram-se para o STF as atri

buâcõee do Superior Tribunal de Justiça =stantes õo projeto. com

essa ampliação de competência, atende-se melhor a consolidação

de coerente JurJ.sprudência para a formação do direito pretcrdano,

Por que dar e~clusividade a um tribunal especializa

do em questões de Constituição? O jurista ital..iaoo Mauro Cappelleti~
há mais de 20 anos, respondeu que a interpretação e guarda das
Constituições não deveria ficar a cargo de magistrados profissio

nais, porque "as Constituições modernas não se Ldnu.tiam a eacabe

lecer de maneira estática aquilo que o direito é, mas aohreeudo

fixam diretrizes e programas dinâmicos de ação futura" a
Esse tribunal especializado, por isso, deve ter uma

composição que não seja recrutada escãuaavemenee na magistrat!!

ra a Além disso, seus membros, com mandatos limitados no tempo,

serão designados pelos Poderes Constitufdos a Seguindo essas ca

racterísticas básicas, hauridas nas Constituições acima mencion~
das, e imprimindo uma feição conforme as peculiaridades das ins

::ituições brasileiras, surgiu a Corte Constitucional que precon!

zarnos, dentro do Poder Judiciário, assumindo atribuições atua,!

mente cometidas ao SUpremo Tribunal FederaL

A ideía da Corte Constitucional, defendida entre DÓS

por eminentes constitucionalistas, como Paulo' Bonavides e José

Afonso da Silva, e por vários constituintes no seio da Comissão

Temática, sobe , à ,votação do Plenário, nesta histórica oportuni

dade, para assegurar as garantias prometidas ao povo brasileiro a

Calstitlrlnte AIlJ1ZIO C1\MPC6

P1enMio

m--------------Tl:XToIJtJaTI~lc&çio -,

Emenda Aditiva

T1TULO X

DISPOSIÇOES TRANSITORIAS , _ ,
,. n_-r- ~""'~(.,<.~o (,"-'kt:.",,~

Vl.Ol)-~~1 I· I

Inclua-se, onde couber, o seguinte:
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"Arte - A partir da promulgação desta Constitu!

cão, para efeito do Capítulo VI do Titulo IV I as Regiões geoec~

nômicas do Brasil são as seguintes:

I - Região Amazônica, compreendendo os Estados do

Amazonas, Acre, Rondônia e o Território de Roraima;

II - Região da Amazônia Ocidental, compreendendo os

Estados do Parâ, Maranhão, Tocantins e o Território do ~apá;

III - Região Nordeste, compreendendo os Estados do

Piauí, Ceará, Rio Grarv.ie do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas,

Sergipe e Bahia;

IV _ Região Centro-Oeste, compreendendo os Estados

de Goiás, Mato Grosso e o Distrito Federal;

v - Região Centro-Leste I compreendendo os Estados

de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e são Paulo;

VI - Região Centro-Sul, compreendendo os Estados

do Mato Grosso do Sul, paraná, Santa Catarina e Rio Grande do

Sul;

Parágrafo 'Onico - As modificações territoriais e a

criação de novas unidades federadas somente serão instituídas

depois de propostas pela Comissão de Revisão TerritorJ.al de que

trata o art. 79 deste Título.

J li S t i f J. C a ç ã o

Para reformular a divisão territorJ.al do Pais será

criada a Comissão de Redivisão Territorial, pelo que devem ser

sustadas as inicJ.ativas da cz-Leçâo de novos Estados, exceto o

do Tocantins, que apenas divide o Estado de Goiás, que Já se m!,

nifestou de acordo com a divisão.

Além desse propôs i to, a emenda apenas antecipa a

observação do princípio de que o ~esmo Estado não pode integrar

mais de uma Região, como acontece com o Maranhão, Goiás e Minas

Gerais.

'l.lHAIlIO/COUIUÃo/lllICOUIIIÃO--------_.,

..". TE:t:TO/JlIlI1'l'ICAÇÃO ---,

subst i tua-se as §§ 12, 22 e 39 da er t . 248, pelo se-
guinte:

Parágrafo úruco Cabe à lei complementar estabele-
cer prncedraento contradr tór ia especial, de ri to sumár í o , para a
processa judicial de desapropriação, assegurando formas simples,
prazos curtos e peremptórias e preferência de pauta em relação
outras feitos, que permitam rápido desenvolvimento de processo,sob
pena de sanções orocessuais e admtru s t rs t í vas aos r esponséve i s por

quaisquer retardamentos.

JUSTIFICATIVA

Pretendemos estabelecer processa judi.c LaI para desa
propriação que, de um lado, preserve a direito de proprietária ao
contraditório, evitando oec i sões arb r t r â r i as e, de outro, não in
v í ab i Lí ae a desapropriação legal e legítima.

N~stes termos, a desapropriação passa a ter natureza
inequívoca de ata vmcutaoo à verificação dos pressupostas da fu!!,
ção social. Examina-se, portanto, o mérito, ao ccnt cér i o de de sa-.

crour i ação por necessidade ou interesse púb l i co , que é ato di ser],

cionário

PUNÁRIO{ÇONISSÁO/SUICOllISSio _

..". TUTO/JlIlI1'l'IC.o.çÃ!I, --,

subs t í tu i o § 30 do art. 59 do título Das üi spcs í.ções

Trnsi tórias, pelo seçumte r

32 A enfi teuse continuará senda aplcada:

PUHAIlIO/COUISSio/sl.ltlçOMluio-----------,

= TII:llTO/JlIS'l"I'ICAÇÃO'----------------,

I - aos terrenos de marinha e seus acrescidos, situ.ê,

dos na faixa de segurança de 100 (cem) metros de la;rgura, a partir
da orla marítima;

Dá-se ao § 3º do artlgo 3D do Substitutivo, a seguin-
te redação.

Ir - aos imóveis cujo domínio direto pertença às San
tas casas de Misericórdia ou a outras entidades Cl.Vl.S, sem f i ns lu
c r a t avos , de objetivas filantrópicas, educacionais ou culturais.

§ 32 - A faixa interna de até cento e cinquenta quil,ª
metros de largura, ao longo das fronteiras, designada como "faixa
de fronteira", é considerada fundamental para a defesa do territ§.
rio nacional, e sua ocupação e utilização serão regulamentados em

lei complementar.

JUSTIFICATIVA

As Santas Casas de Misericódia, e algumas entidades as
semelhadas, têm, nas rendimentos de fôro e Laudêm i o , signi ficativo

suplemento para a manutenção de suas atividades

JUSTIFICATIVA.

'1.IHÂRIO/COUlali.o/llIICOIlIUio ~

se-Transi tór las, o

r.r------- TIX~~I'ICAÇÃO'--------------

Inclui, no tItul~lsposições
guinte artigo; hd.< """,,0.e-t-:

A utilização, no substi tuti vo, do termo 11Indispens ã-

vel", reabre ancestral d i scus são sabre a domínio' que ter ia, ou
não, a União sobre toda a "faixa de f r onte i r a'",

As coos t í tuí.ções Federais de 46 e 67 e a Emenda nº 1/

69, omitiram disposições a respeito. As de 34 e 37 es t Ipu Lavamvcg

mo ora se propõe, controle federal sabre ela, sem confisco de do

mínio. D domfn í o da uní ão , então:'" f i car Ia restrito ao que dispõe

o inciso I do art. 30.

A mais seria, ou domínio privado, ou terras devolutas

dos Estados.
Art. - Não se incluem entre Os bens referidos no

inciso I do ar·t. 3D, e no íncrsc IV do art.. 36, os rméveds , ltlc!
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Li aeoos na "Faixa de Frontelra ll (ar t . 30, § 32) que independente

mente da or i qem do títula ccns t í tut rvo , estejam r aq i s t r adns cam~

de domínio pr i vado , no Registro Imobiliária, até esta data.

JUSTIFICA TIVA

o conceito de "Faixa de Fronteira", e o eventual dE.
mínio da União sobre ela, tem sido matéria de permanente conêro

vérsia desde 1934, e até mesmo desde a Lei 2.597, de 13 09.55,que
a regulou.

JUSTIFiCATIVA

A legIslação atual, num verdadeiro descalabro, admí te
pr i são de um mdãví.cuo envolvido no tráfico de entorpecentes e a sua
soltura ocorre quase que em ato contínuo.

E preciso uma maior rigidez para coibir tais elementos 

que tantos males tem causado a sociedade, em especial aos jovens.
Assim é que submeto a presente emenda à apr-ecLaçãn dos

nobres pares, certo de que a mesma será adotada em nossa runtur a Con~

tltuição.

t necessário extinguir .irtdmercs .l Lt Iq i us que pendem,
entre União, Estados e ar upr i e t é r fns , sobre as terras s a t uadas
nessa faixa. EMENDA ES31660·5

tJ Constituinte JOSE CARLOS MARTINEZ
~, ...ItTIDII--'

PMDB _

demais:

Relator.
Capítulo dos Dí r aa t.us Inddv i dua Ls , do SubstitutlVO do

~",.
'ov09/87,

Supr ima-ue , no parágrafo 27 do artigo 612, a expressão

"de mor t e" e acrescente-se a s~guinte parágrafo 28, renumerando-se os

r.r-------:-- 'I.ENAllIO/COlU'IÃO/IUICOlllllk------------,f:EMENDA DE PLENARrO

PUNAIIlQ/COWISSlo/*UlCONIUÃO ---,

Inclui no título~as DISposições I'rans i t ôr i a s , o segul!C
te)fYY1J.:. ~o·

EMENDA ES31658·3
f: DEPUTADO JDVANNI MASINI

=-------------TIlUO/JU'nflcAç,io ---,

ArL .• - A uru ão Federal r enunc i a à execução do acórdão
prorc r i do pelo Supremo Tribunal Federal nos autos de Apelação Cível
nQ 9.621-1-PR, na parte que compreende terras já anteriormente ali~

nadas pelo Estado do Paraná e pela Fundação Paranaense de Coloniza

ção e Imigração, voltando a subs i s t r r plenamente, independentemente
de quaisquer atos ou formalidades, os registros i.oob i t rãr r os dos re~

pectivos títulos de domínio privado, efetuados até esta data.

JUSTIFICATIVA

Art. 6º -

28 - A pena de morte será aplicada nas seguintes c~

sos:

I - Latrocínio;
11 - Sequestra de cidadão com morte;

lI! - Estupro de crianças; e

IV - Trá fico de entorpecentes.

o acórdão r e f'e r ado na emenda definiu um vetusto proces
so j ud í.c r a L, reconhecendo a domíruo da União sabre terras que eram

r e rv í nd i cadas pela BRAVIACO-Companhie Br as í Le i r a de Viação e Comér

CIO

Confundidas com terras devolutas, partes das glebas ob

jeto do processo foram, no curso deste, alienadas pelo Estado do p.§.

r aná , diretamente, ou através da Fundação Paranaense de Colonização

e Imigração, por ele ms t r tuf da .

O üecr-e t c-t.e i nGil 1.942, de 31 05.82, procurou solucio

nar o impasse em que fIcaram centenas de p r-onr Ie t âr i ns dessas teL

ras, cujos registros foram julgados nulos - porém submeteu a reg.'J.

larização do domínio a f'nrma Li dade s por vezes intransponíveis.

A emenda ora proposta v i sa SOlUC10'1ar essa anqus t i an-

te situação, por ato de renúncia da uru ão sobre os c í re i tos que

teria em relação a essas propriedades

JUSTIFiCAÇAD

Não é maas possível a scc i edade conviver com individuos

que praticam toda sorte de barbaridades, sem que a eles nenhum flSCO

se imponha.

A Pena de Morte, uma vez adotada para os casos acama , 

perrní t i r á à Sociedade um instrumento que se necessário será usado e

que, sem dúv Lda , dará à Sociedade, no míru.mo , mai s r espea t o ,

EMENDA ES31661-3
Constituinte JOSE CARLOS MARTINEZ

t:EMENDA DE PLENARID
= TExTo/~unl'lc"'çiO---_---------__,

EMENDA MODIFICATIVA

EMENDA ADITIVA

= TI[XTO/olUsTlrICAÇÃO ---,

EMENDA ES31659-1
t:constitUinte JOSE CARLOS MARTINEZ

f!lEMENDA DE PLENARID

tÇ"'''''~PMDB

CAPtTULD - D,OS DIREITOS PDUTICDS

Dê-se ao parágrafo 612, do artigo 13, do Substitutivo do

Relator a seguinte redação;

Art. 1} - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 62 _ São reelegíveis para os mesmos cargos o Presi

dente da República, os Governadores de Estado e do üí st r i to Federal ,

as Prefeitos e quem os houver sucedido durante o mandato, por um man

dato consecut i vo.
JUSTIFICAÇAD

Acrescente-se o seguinde inciso I ao parágrafo 30, do -
art. 60, do Capitulo dos Direitos Individueis, do Substitutivo do

Relatar:

Art. 60

30 •••••••••••••••••••••.••••••..••.••..••••.••••

I - São inafiançáveis os crimes r aLat rvos ao tráfi
co de eut.crpecente s ,

Defeder a reeleição em todos os niveis é uma forma de D.!:,
mccr ac ra , além de assegurar ao País um desenvolvimento mais lúcido, _
advindo da experiência auumu Lada

Poder-se-ia afirmar que um mandato consecutivo permltis

se o aumento da corrupção. Mas a considerarmos desta forma, os pode
res legislativos, Federal e Municipal, dever i am ser o exemplo clamor.2,

50 disto. Entretanto o Parlamentar, na medida 'em que vem exercendo

mandatos, acumula expe r í ênca as e, obviarpente, melhores serviços pre~

ta às comunidades que representa.
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No Brasil, lnfellzmente I temos desprezado esta opcr tum ,

dade de Crescimento I hoje adotada por todos os países modernos do mu!J.

do Quando um polItico, eleito para um cargo executivo, está no au-
ge de sua dminlstração, pr opar c i onendo o d.ir ec i onamant o sóbrio da
plicação do dinheiro público, obrlga-se a passar o cargo a seu suces-

sor, que novamente inicla o mesmo caminho que se chega ao mesmo lugar,
compromentendo assim todos os esforços no sent i do de tornar aquela re
gião grande, apesar de promissora.

Em todos níveis de executivo, hoje, contamos com este pro
blema A i ns t abaLí dada Já é uma constante nas mundanças de governo.

üi arrt e da s t o , planejando um Brasil dentre as Nações dese!1.
volvidas, é que proponho a presente emenda certo de que merecerá o exa

me reflexão dos nobres Pares, de forma a adotá-la em nossa t.e i Maior ;
permi tir ao ar-as i t o desenvolmento e cresc~mento que tanto aspiramos.

EMENDA ES31662-1
t"lcosntitUinte JOSE CARLOS MARTINEZ

EMENDA ES31665·6
tJconsti tuinte ,J05€ CARLOS :;;~INEZ

r.T 'l'l!l(TO/~Ull'fl'lCAÇiO-----------'-----,

EMENOA SUBSTITUTIVA

substitua-se, no parágrafo 5Q do Artlgo 293, a palavra
"cancel ament o" por "c as sação" J no subst i tut avo do Relator.

JUSTIFICAÇAO

Uma vez concedida a autnr i zação e estando a mesma na pl~

na vigência de seus serv i çcs , entendo que, embor-a concordando com a
esp í r i tu que o nobre Relator deu ao ar t i qo , a palavra maae adequada 

não é cancelamento e sim cassação.

= u:t'fONIl$Tl'leAçio--------------

EMENOA SUPRESSIVA

Suprima-se, no parágrafo 82 do artigo 13, do Subshtuti

VQ do Relator 1 a palavra "outros 11 , no Capítulo dos Direitos Políticos

JUSTIFICAÇAO

EMENDA ES31666-4
f: constituinte JOSE CARLOS MARTINEZ

PEMENOA OE PLENARIO
= 'fIXTO/JU,.,.I'I~ç.ill----- '___,

EMENOA SUPRESSIVA

A presente emenda faz-se necessária, para que se possa

adaptar o texto à emenda que apresentamos visando permitir a reelei

ção para os cargos de Presidente da República, Governadores de Esta
dos e do Distrito Federal, além dos Prefeitos e daqueles que os ho..!:!,

verem sucedido durante o mandato.

De outra forma a r e remoa emenda r i car í a prejud~cada.

Asslm peço a acolhida dos nobres Pares.

EMENDA ES31663-0
t"lconstitu,nte JOSE CARLOS MARTINEZ

r.T TUTO/JIIS'tl'ICAÇio' ~ ,

EMENOA SUPRESSIVA

sup r i ma-ee o § 312 do art. 293.

JUSTIFICAÇAO

Suprima-se, do Substitutivo do Relator, o § 32 do artigo

291.

JUSTIFICAÇAO

Tal paráfrafo pretende pr oí.b i er a propaganda de dave r sos

produtos que ho je têm autorização dos 6rgãos competentes para serem

fabricados. O Governo não tem de i xado de atuar firmemente na área, l,!l

clusive proibmdo a venda de diversos madi camentus sem a devida r e-.

cei ta médaca , Creio ser esta uma forma perfeita de controlar os medr

camerrtua , vez que aqueles que podem causar danos àqueles que têm
mania de se auto-medicar, não são vendidos sem que um eéd i co 05 este
.j a controlando.

Além disto, os outros produtos que ali se vedam a propa

ganda, trazem instruções em seus rótulos de forma a prevenir os ris 

cos a que se expõe aqueles que dele fazem uso, a exces são do tabaco e

bebidas alc6olicas.

Creio que o consumidor tem d i re a to de comprar aqui Lo que

deseja consumir e a TeLevaaãc a sua liberdade Lmnr esc í.ndIve L

Não tem sent rdo criar um órgão paritáuo ou de qualquer

forma que seja, como órgão aux i Lí ar , parque estes mesmos homens que

outorgam e revisam serão os próprios participantes do Conselho. EMENDA ES31667-2
Constltuinte JOSE CARLOS MARTINEZ ~ ..""OO~• PMDB

EMENDA SUPRESSIVA

sucrma-se , no ar t i qo 291 § 4Q a palavra "oligopólio",
do Substi tuti vo do Relator.

=-------------TI;UO!JusTI'leAçio -,EMENDA ES31664-8

f:const i t!!1nte JOSE; r.ARLQS MARTINEZ
r.r-------- I'LI"IAIUO/COllllJlio/alllcollIIlÃO ---,

f:EMENDA DE PLENARIO

r.r-------------TIXTQ/dUllTll'lCAÇio--- --,

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o § ,. do artigo 293, do Substitutivo da Re-

lator.

JUSTIFICATIVA

Não tem sentido deixar que o Congresso nacz one I coloque
eternamente sobre suspe i ção os 6rgãos de Imprensa.

Ito seria um crime contra a Labe r dade de divulgação.

JUSTIFICAÇAQ

Não tem sentido a utilização da palavra "oligopólio", po!.
que poderemos confundir parentes que nada têm a ver na formação de
grupos, de .rcé Iaa ou de pressão, pelo simples fato de terem o mesmo _
sangue ou sobrenome.

E publico e notório que vários oropr i et ár i os de veículos
de cnmuru uação , apesar de parentes, têm idéias e posições di ferentes
e prestam bons serw í ços à liberdade.
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JUSTIFICATIVA

tJ!i"'''M~• PMDB

'u...lIlO/c4lll..w __... uio ~

A lsso, adicione-se a nova competência das Federadas
para instituir o imposto territorial rural, o imposto 50 -

bre doações e heranças de qua1.squer bens e direitos e o
atual IPVA (sem divid1r com os Mun1.cipios o produto da

arrecadação), e verificar-se-ã o despropósito da med1da.

Além do mais, com a perda da receita que a União vai
sofrer com o novo sistema, é sensível o aumento que terá I

de fa2er nos impostos de sua prôpr1.a competênc1a. Assim I

não é aconselhável deixar aos Estados a tributação da ren
da, também.

Suprima-se o § 19, do art. 209, do Substitu~ivo do Relator
ao ProJeto de Constituição, que outorga aos Estados e Ois
trito Federal a possibilidade de se instituir adicional a~
imposto sobre a renda.

Os Estados Eoram fortemente aquinhoados na nova par
tilha tributária. Somente o novo ICM, com a inclusão d~
seis impostos (05 Federais e mais IS mun1cipal), Já é su
ficiente para dotar os Estados de excelente arrecadação.

____________ TI:XT./~USTI'IC&Çio, --------~~

EMENDA ES31670-2
(OI Constituinte JOSE CARLOS MARTIN?:Z

'LlIIAf1IMJ/eollls.io/luaCOIilI ..io'---------~

"art. 228 - As~ privadas ccrçete, preferencialmente,

cem o estinulo e o apodo do Estado, organizar e

explorar as atJ.VJ.dOOes econânicas.

§ 19 - A intervalção do Estado no danimo eecnãnio:> e o

RPOCJPÓll.O só serão pernu.tI.cbs quarW necessâzaos I

para atender aos :unperativos da segurança nac1o

nal cu a relevante arreeresse roleti.vo, carfanne l

defirudos em lei..

§ 29 - 11s arpresas públicas e as sccaededes de eo:manJ.a '

mista e as fundaçÕes públicas saoonte serão cr~

das por Lei, CCIIl?lernentar, e f1carão suJeitas ao ~
reito ~1.O das empresas pnvadas mclusive

quanto às obn.gaçOO:s traba1hJ.stas e tril:utárias I

salvo o dJ.sposto no art. 203, parágrafo 19.

§ 39 - As ençresas pJblicas, as sccaeôeões de eccccnua I

nusea não poderão gozar de priVJ.1égi05 f:l5Ca!s '

não extensivos às do setor privado.

§ 49 - A Iea repr:unirâ tala e qualquer forma de abuso

do poder eccnâni= que teoha por flm daninar 05 r

mercados nacioneaa, eluninar a concorrência ou ~

mentar arbitrarl.Cmlel1te os lucros. 11

JUSTIFICATIVA

Dê-se ao artJ.go 228, do S\lbstitutivo do Relator ao projeto de COnstitm

ção a segumte redação:

EMENDA ES31668·1
tJ Casotituinte JOSE CARLOS M"RTINli:Z

= TltllTO/~LlSTI~'CAÇio ___,

A redação do art~go 17 O da consta,tuição vigente aqui

proposta não deixa dúvidas quanto o Sl.stema econômico fund~

,do na La.vz-e tnaeaaeí.va que preconizamos.

Ademal.S, o princípio deve ser enunciado priorJ.tária

e claramente no texto constitucional, oonatia.trud.ndo-eae o
princíp~o da intervenção apenas sua exceção.

EMENDA ES31671-1
CCOSNTITUINTE JOSE CARLOS MARTINEZ
r:T- I'UJlÁMOICOfIlI.IW~lMluio ~

JUSTIFICATIVA

------------TlXTo/~u.Tr'lCAÇio----_--------......,

Dê-se a seçua.nt.e redação ao § 49, do art. 210 do Substitu
tivo do Relator ao Projeto de constituição:

JUSTIFICATIVA

TItXTll/JUnr'lc&Çio -'---,

Dai a emenda ao texto, para per.mitir a tributação da
operação interestadual com energia elétrica.

"b) sobre operações que destinem a outros Estados p.!

tróleo, inclusive combustíveis liquidas e gasosos
dele derivados n •

o preceito preJudica sensive1mente os interesses do
Estado do Paraná, pois não permite a tributação do forneci
mento de energia elétrica para out:r08 Estados.

g sensivel que o texto não ~eda a tributação do âl
coaI combustível, pois traria prejuízos. aos Estados Nordes
tino~. Todavia, como se trata do Paraná, a exclusão da

incidência do ICMS veio tranqüila.

o dispositivo, tal corno se encontra no texto do Pro]!.

to, diz que o ICMS (novo ICM) não incide sobre operações
que destinem a outros Estados petróleo, inclusive combustí
veis líquidos e gasosos del~s derivados, .ê energia elêtri 
ca,

Dê-se ã letra "b", do item 11, do § 89, do art. 209 do
Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição , a se 

quinte redação:

~PA~TrDO~• PMJ8

"§ 49 - A competência municipal para instituir e

cobrar o imposto mencionado no i tem III ex 
clui a dos Estados para instituir e cobrar ,
na mesma operação, o imposto de que trata o
item III do art. 272".

co~ se encontra redigido o a~ual § 49 do art. 273
do Projeto, na operação de venda a varejo javerá a inei 
dincia do novo ICM e do imposto muni6ipa1 sobre a venda a
varejo. Ora, essa dupla tributação, alêm das contribui
ções que incidem sobre o faturamento (Finsocial, Funrural

PIS, etc), rep~esent~.umaviolenta carga fiscal sobre o
consumo de bens.

Assim, num sistema que se propôs a evitar a regres
sividade social da tributação, a proposta de incidência'
de dois impostos indiretos sobre o consumo soa como uma
heresia e violência à técnica tributária.

EMENDA E831669-9
~ .~onstituinte JOSE CARLOS M~~TINli:Z
r:,--------- 'LI-'-/DCIlIa.W.u.cOtA.... ~



2623

a receita, traz consigo todos os inconvenientes dos impostos

sobre cascata, forçando a verticalização da economia, fenôm~

no que se tentou evitar com a criação do imposto sobre va

~or agregado (ICM e IPI).tJ PLENARIO

= .LlIt.ÚllO/I:OMlIl1o1.llIoc:O....io---------,
Consti tuinte JOS~ CARLOS MAqTINEZ

EMENDA ES31672·9

Aliás, era proposta original da Subcomissão de Tributos.

(art. 23).

tJ PLENARIO

= rL~IIAIIIO/C:'O.llll..ioJ.uacll.llllu..io---------,

EMENDA ES31675·3

tJ Constit~inte JOS~ CARcOS MqqTINEZ
"II - transmissão "causa mortis 11 e doação de bens imó

veis ou direitos a ele relativos, cujas allquo 

tas serão progressivas. 11

= TUTO/~u.Tlrlt_.c;io-------------.......,

Dê-se nova redação ao inciso II I do art. 209, do substitu

ti~o do Relator ao Projeto de constituição:

JUSTIFICATIVA
re-r- T[XTO/.rUST1'ICAÇio --,

Dê-se nova redação ao art. 28l~ do Substitutivo do Relator

ao Proj eto de Constituição'

des tinados às escolas piib Lacas , podendo, nas

condições da lei. ser da r i grdcs às escolas

Não há porque trazer para a tributação do imposto cau

!! mortis os bens móveis, pois as ações ao portador que
são o grande instrumento de flexibilidade do sistema capit~

lista - ficam de fora. Quer dizer: só se atinge as tItulos

nominativos, o que é um retrocesso. A conu.seâo de reforma '
de 1965 tem excelente Justificativa econômica das razõe~ de

não se tributar as ações.

" Art. 281. Os r-ecur-sos públicos serão

outécnicas. confess Lone í s , filantrópicas

comuni t àr í as , desde que:

Justlficatlva

tJ PLENMIO

EMENDA ES31673-7
l:J Constituinte JOS~ CARLOS MARTINEZ
= PUIl.&.e/CGliMI.i.oIauacoIllU1e ,

r=r TI:XTD/~U.TI'ICAÇiO---- .......,
Permite essa nova redação que a lei encaminhe recur

sos públicos a escolas técnicas, tais como as man t a das ne-.

Supr:lJnam-se os §§ ~9 e 29 do artigo 2S9 do Substitutivo do

Relator ao Projeto de Constituição, que trata das contri

buições sociais.

lo SENAI e 5E:<1AC. Adema i.s , retira-se o caráter de exce:'Jc:I.~

na La.dade da Le i orda nâr í a .

JUSTIFICATIVA

As contribuições sociais Já vêm previstas na parte do

sistema tributário - art. 201, onde, aliás, estão bem situ~

das, pois tais exações participam da natureza tributária.

EMENDA ES31676-1
PConstitulnte JOS~ CARLOS MARTINEZ

r.T----- ,.1.IIIAIUl)/CO.llll~do/.uaeallll..iD---- ~

Além do mais, o § 19 especifica algumas contribuições I

e no § 29 se diz que qual,quer outra pode ser criada. 1:: o

mesmo que uma norma determinar que uma pessoa pode ir a uma

festa vestido de terno branco, terno azul, terno vermelho e

...... terno de qualquer cor. (sle)

r.r------------_TEXTO/Ju'TI'ICAÇio --,

Suprima-se o art. 260, do Sub s t a t u t Lvo do Relator ao ProJ~

to da Constituição •

Justlf~cativa

SENAI.o destino de algumas delas. tais como as do SESI.

SESC e SENAC. para entidades específicas. Somente aque l as

que ficarão com a União é que devem ir ao orçamento da Se

,'Juridade sccaat .

o da.spos Lt.Lvo diz que as corrtr abuí.çôes SOCiais COITlp~

rão o c rçanentc da s e gu r adade s ocn a L, Com isso, ampe de-es e

C'\.\ck 1.&U.6.i'\..1
Acrescente-s~go ao Substituti~o do Relator ao ProJe-

to de Constituiçãol~..-r.i~ ';i:. , O-vor~~·í'""".lt~-..~t't~

tJ PLENARIO

r;r-------------TlllTO/olUITI.ICAÇAO----------------,

= ,I..rd.IMeI~.,~IIiNio ~

EMENDA ES31674·5
f? Constituinte JOS~ CARLOS MARTINEZ

"Art. - Fica extinto, a partir de primeiro de j ane.í, 

ro de 1989, inclusive, a contribuição para o

Fundo de Investimento social. (Finsocial)".

JUSTIFICATIVA

A contribuição ao Finsocial deve ser extinta, pois em seu I:!::

gar foi criado.o imposto de vendas a V'are.jo, de. competência'

munioipal. Inobstante a roupagem diferente, ambos se consti

tuem na mesma exação fiscal: tem o mesmo fato gerador e a

mesma base imponível. 'Além do mais, sendo contribuição sobre

EMENDA ES31677·0
[lOEPUTAOO JOS~ CARLOS MARTINEZ

= .LCru.7IMI/c:.o.IIlQsieJ.-..uio ,

r;r- TUTO/.ruITIPICAOio --,

Dê-se ao § 39, do art. 79,. do Substitutivo do Rt;>lator ao

Projeto de Corlstituição, a seguinte redação: .



""' TUTt/iUlTIPICAfÃ. ,

2624

"§ 39 - são proibidas atividades de intermediação'

remunerada da mão de obra permanente, ainda
que mediante locação, quando excedente a
20% do contingente de empregados da empre

sa locatár1a, salvo os casos previstos em

lei. "

EMENDA ES31680-0
FOEPUTAOO JOSE CARLOS MARTINEZ

Ç!PLENARIO

rr;~';T<"~

Q47~9[ã7l

JUSTIFICATIVA

As empresas hoje existentes no setor simplesmente I

desapareceriam com a aprovação da redação original, cri

ando I por conseguinte, dificuldades aos empresários que

J ã vem 1 aplicando recursos no setor e que dispõem de ca

pital investido nas suas respectivas atividades. Ademais,

desde que haja a circunscrição em termos de um determi-
nado volume de mão-de-obra, no caso proposto, 201,

obrigar-se-á as empresas e empresâr10s a manterem nas
suas empresas, um número de empregados permanentes.

EMENDA ES3167B-B
Ç!OEPUTAOO JOSE CARLOS MARTINEZ

= Tt:llT~/~UlTI'ICAÇiD-------------,

Suprima-se o art. 196, do Substitutivo do Relator ao Proje

to de Constituição, que outorga ao Munic!pio a possi~ilida

de de se instituir contribuição para o custeio de obras pú

blicas.

JUSTIFICATIVA

Os serviços prestados pelo Poder Público são remunera
dos através de~ ou preços públicos • E a realização I

de obras, que sempre causam benefi.cios aos imóveis da área,
ê custeada pela contribuição de melhoria.

Não há necessidade, assim, de se criar uma figura es
drúxula para ressarcir o Município pelo custeio de obras PÉ

blicas.

Em rigor de verdade, se está criando uma taxa para re

munerar obras, o que desnatura em parte o sistema tributá 

rio posto no projeto.

~'''"TI&O~
PMOB '

l: PLENARIO

= T[XTD/~UIlTl'ICAÇio-------------~.,

Dê-se a s eguarrt e redação ao art. 201, do Substltutivo do
Relator ao Projeto de Cons t a t ua.çâo .

11 Art. 201: Compete ã União instituir co~

t r rbuã.ções sociais 1 de intervenção no domí
nio econômi co e de interesse das catego
rias p ro f.is sd onaas , observado o da spos t o nos.
a t ens I e 111 do art. 207."

Justlficat~va

Os Estados e os Municíul0S também cobram contr abuaçôes

OC1alS de seus servidores. A redação como está anví ab i.Lí>

za os s erva.ços prevadenca ârí.cs dos Estados e 14unicínios e

também outros serviços 1 tais como os prestados pelo SESI 1

SENA!. SESC e SENAC.

Suprima-se o art. 199, do Substitutivo do Relator ao proje

to de constituição, que dá competência residual ã União e

aos Estados para criar outros impostos.

JUSTIFICATIVA

Numa partilha que todas as atividades econômicas já

se encontram vaatamente tributadas, inclusive com a previ 
são de empréstimos com~lsórioB e contribuições sociais
não há metivo para se deixar o campo aberto para institui 

ção de novos impostos.

Anote-se que alguma~ operações, como as industriais
por exemplo, são duplamente tributadas (IPI e ICMS), como

as vendas em geral (ICMS e contribuições), não havendo

pois, campo aberto a novas tributações.

Por reflexo, deverá ser suprinddo do texto o art~ 278
do projeto, que cuida da distribuição do produto de arreca

dação na hipótese de criação de imposto residua1 pela '

União.

."~/~'.úI~ui.,- - --,

= nXTO/.KItn'ICAÇÃI -..,

Dê-se ao inciso I do § 89 do art. 209, do Substitutivo do

Relator ao Projeto de Constituição, a segutnte redação:

n I - incidi~á 80bre a entrada, em estabelecimento de

contributnte, de mercadoria importada do Exte 

rior por seu titular;"

JUSTIFICATIVA

o ICM é tributo sobre a circulação de mercadorias
em princIpio.

08 bens do ativo fixo não se compreendem nesse ecn 
ceito e por não seguirem no processo de circulação não d~

vem. sofrer tributação.

~rata-se de restaurar o principio dd ICM como trazi
do pela reforma de 1965, por intermédio da Emenda Consti
tucional n9 18 ã constituição de 1946.

o Estado deve saber renunciar a uma tributação no
presente para que possa se beneficiar de muitas tributa 
çõe.s no futuro.:e o caso dos bens de capital., que se des
tinam à produção de novas mercadorias ~

Da! propor-se a eliminação, no inciso I do § 89 do

artigo 209, da ~res8ão "inclusive quando se tratar de bem
destinado a consumo ou ativo fixo do estabelecimento, bem

como sobre serviço prestado no Exterior, quando destina 
do a estabelecimento situado no P~s."
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r.r------------- n XT0/ .lU1TI' ICAÇÃO - - - - - - - - - - - - - -

EMENDA ES31684·2 ..,""-------------,C' CONSTITUINTE JOSE CARLOS MARTINEZ
8'AlltIDO--

PMOB
PUUMo!eGIIII11.4IauNaIIlaaio -,

tJ PLENARIO
___________ TUTO/~ll.TIPlC&Ç.io----~--------.....,

EMENDA ES31682-6
~nstltuinte JOS~ CARLOS MARTINO:Z

r;'T-------- "U.w..o/UMJ.dlll~ItlNiD ,

Dê-se a seguinte redação ao § 19, do art. 207 I do Substitu

tivo do Relator ao projeto de constituição:

Acrescente-se um parágrafo único ao art. 201, do Substi
tutivo ds:> Relator ao ProJeto de Constituição.

"§ 19 - 1:: facultado ao Executivo, observadas as con

dições e l1mites estabelecidos em lei, alte

rar as allquotas dos impostos enumerados nos
itens:r e 1:1: deste artigo."

"parágrafo Onico : As contribuições sociais somen
te poderão ter fatos geradores e bases de cálculo
dos tributos compreendidos na competência tribut§.

ria da pessoa jurídica de direito público que as
instituir. "

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

Não há razões para se permitir ressalvas no principio
da estrita legalidade tributária, salvo com referência aos
impostos de importação e de exportação, que, mais do que

fontes de produção de receita, são instrumentos de política
de comércio exterior.

t preciso dar um limite à criação das contribuições

sociais. Assim, para que não haJa invasão da competência
tributária atribuída a uma pessoa jurídica de direito pú
blico por outra, põe-se esta ~estrição. -

Se a união pode mexer nas alíquotas do IPI e do ISOF,

por quê os Estados não podem manejar da. mesma maneira o

ICM7

Assitn, p , ex., a União Federal não poderá tomar co
mo base imponivel de suas cont~ibuições base imponível '
de imposto atribuIdo aos Estados e MunicIpios.

Alíquota é base de cálculo, salvo rariss~as exce 
ções. Devem ser objeto de lei, como, aliás, ocorre em todo'

e qualquer país civilizado. EMENDA ES31685-1
l!J Canstuinte JOS~ CARLOS MARTINE:Z

tJ PLENARIO

m------------- TUTI!I/"UST"ICaçÃO. --,

EMENDA ES31683-4
f!I Constituinte JOS~ CARLOS M,1RTINEZ

rr;'A~TID.~
pr~03

~ SUbstitutiva :

f!l PLENARIO

,~c--.lloJeuace ...lo_- ~ Dê-se ao § 51, do art. 69, do Substitutivo do Relator
ProJeto de Constituição, a seguinte redação:

ao

___________ TrxTO/.lUlTll'IeAÇio ~- .....,

Dê-se ao § 49 do artigo 209; do Substitutivo do Relator ao
ProJeto de Ca1.stibrlção'a seguinte redação:

~~
"§ ~ - O imposto de que trata o Item III sera não

cumulativo, admitida sua seletividade, em
função da essencialidade das mercador~as e

dos serviços, compensando-se o que fOlO devi

do, em cada operação relativa a circula 
ção de mercadorias ou prestação de servi 
ços,. com o montante cobrado nas anteriores,
pela mesmo ou outro Estado."

JUSTIFICATIVA

A restrição contida na parte final do §49, em sua r~

dação primitiva, contraria frontalmente o principio da não
cumulatividade do imposto. Ora, se não se assegurar o cré
dito de uma operação isenta, na próxima fase de circulação
da mercadoria esse benefIcio será anulado, porquan~o o
imposto incidirá integralmente. ~ um desvirtuamento do si~

tema, trazido, aliás, pela Emenda Constitucional n9 23 ã
Carta de 1969. (Emenda Passos Porto).

Por isso, a proposta de se excluir, do § 49 do arti

go 209, a oração nA isençíi<> ou não ~cidência, salvo de 
terminção em contrário da leg:lslaç:âo, não implicará cre
dito de imposto para compensação ilaquele devido nas opera

ções ou prestações seguintes."

"Jtf Todos podem reunir-se pacificamente, sem ahnas,em
locais abertos ao público, desde que a reunião não. inter
fira no fluxo normal de pessoas e 'veiculas; 11

JUSTIFICATIVA

o direito de reunir-se de alguns não deve ~~e~ferirl

ou preJudicar o direito de outros transitarem livremente'
por vias de flu?Co normal.

EMENDA ES31686·9
l!J Constituinte JOS~ CARLOS MARTINEZ

J'L&lÚItMtIe-aioJ_aa1o ~

r;r-------------tICXTO/.lUITlflI(lAÇÃG---- --,

Suprima-se o inciso XII, do art. 79, do Substitutivo do
Relator ao Projeto da constituiÇao.

JUSTIFICATIVA

~ d~~ciendo estabeleoer Jornada de seis horas para
Õ traba1ho rea.lizado ~ e:ai' turnos ininterruptos de revezamen 
to, porquanto o inciso XI já prl!..sc:J;eve um J,im1te superior'

de oito horas de duração iliária do trabalho. . .



JUSTIFICATIVA

= TlXTll'.lU'TlfIÇAÇÃO----------------,

cio na I e remessa do assunto para Ie i Complementar poss íb í Lata que

amuní.dade a tais categorias seja f'e a t a com cautela e discriminação, _
de forma a evitar-se o benefício a produtos de quase nenhuma ou bai _
x Lss ama elaboração com consequente prejuízo para os Estados expor t adp
res.

O art. 206 do texto já dispõe sobre a reaval í açãc de be

nefícJ.os fiscais vigentes, portanto o d í spus i t i vu que pretendo supru-,

mir em quase tudo é mera r epe t i ção deste.
O que não é igual da s respe i to ao § 32 que pretende man

ter benefícios do ICM, rmoos to que está sendo ext i t o pela nova Consti
. tuãçãc ,

Suprima-se o art. 66 das d í spca i ções transitórias, do

Substitutivo do Relator.

JUSTIFICAÇAO

EMENDA SUPRESSIVA

A retuada do item V do § 90 do art. 209 evita a possib!

lidade de ressurgir a figura da isenção de imposto estadual mediante
Ie i complementar, contraraando o disposto no a t em 111 do art. 204.

Inclui-se a expressão "estorno ll no texto consti tueional

de forma a dar maior flexibilidade para que saj am definidas políticas
de estímulo às exportações, sem que essa política comprometa excessi
vamente os erários estaduais, exigindo-se estorno no cáso de produtos
cuja conjuntura de mercado internacional permita a incidência parc i a l
do ônus fiscal.

= TIUTO/~Ll'lTI ..IC"Çi.O--------------,

CJEMENDA OE PLENARIO

r.r l'l.lHÀIlIO/cONllliO/$UICOIllISllo ,

EMENDA ES31689·3
(l Constituinte JOSE CARLOS MARTINEZ

As unadadea da Federação e os Municípios devem aufe 

rir urna renda a título de compensação pelo uso de recursos n~

turaJ.s para a produção de eletric1dade, que freqtlentemente. é
consumida e utill.zada em grande medd.da fora de seus Lamd.tiee ,

A emenda procurfl assegurar que o aproveitamento de recursos I

naturais benef~c~e efetivamente e ma~s amplamente as Unidades

da Federação e os Municípios onde eles de localizam. Os re

cursos naturais integram o conJunto de fatores produtivos no

qual se devem apoiar o processo de desenvolvimento econômico

e eceaeã das comunidades. A receita correspcndente a essa compea
- \. li-saçao prop~cJ.~ra recursos fJ.nanceiros aos Munic P os e as

Unidades de Federação para' proJetos de desenvoâví.mencovcuroa

recursos naeure.rs deixem de propJ.cJ.ar, plenamente, os benefí
cios ao desenvolvimento das comunidades ~~ que eles se locali-

zam.

Acrescente-se ao Art. 231 do substitutivo do Relator ao Pro

Jeto de constituição, o aeçua.nbe parágrafo:

11 § _ Os Estados e Municípios, cuj os terr;l.tórlos forem

afetados pela utilização de recursos nacuraa,s Pl!

ra fim de geração de energia elétrica, terão as

segurada compensação financeira nos termos de

le). complemental:'.

cnat í.t umte JOSE CARLOS MARTIN""Z

~ "LlIüIlIl)/CIlNISs.i.OJ'.u-eOlll"io---------,

f!'LENARIO

EMENDA ES31687·7

tÇI'I.ATIOO~

Mpe

rr;"";;J4{ Q {CJEIoIENDA DE PLEN~RIO

EMENDA SUPRESSIVA

rrr I'L.lM4llI0/COIllISlio/IJU$:OIllISlÃl:l---------,

EMENDA ES31690-7
(lconstituinte JOSE CARLOS MARTINEZ

= TlltTO/JUSTII'l&AÇio __,

[JEMENDA DE PLENARID
r.r I'L.lXÁlllo/COMttlio/IU"OlüUk----------,

EMENDA ES31688-5
[J Constituinte JOSE CARLOS MARITNEZ

= Tl[ltTO/~UtTl ..ICAÇio ,

Dê-se à letra "a" do item Ir do § 80 e ao item VI do fi 90 do artigo

209, do Substitutivo do Relator, a seguinte r edaçãc , suprimindo-se

em consequênc í a , o item V do § 9g do mesmo artigo:

Suprima-se o § 60 do artigo 209.

JUSTIFICAÇAO

Art. 209 

§ 80-

Ir - .

a) sobre operações que destinem ao exterior prod!!

tos industrializados, exclusive os semi-elaborados definidos em lei
complementar;

§ 90 - .•...••••••••••••••..••••••••••••••.•.•.••••••

VI - prever casos de manutenção e de estorno de cr!

dito, relativamente a exportações, para outro Estado e para o ~xten

or, de serviços e de mercadorias.

Já existem, no texto consti tucional do substitutivo, du-
as regras aplicáveis às alíquotas mínimas ou benefícios:

1. No parágrafo 70 do mesmo art. 209;

2. e no ~ tem VII do § 9,2, igualmente do artigo 209.

Como a fixação da alíquota interestadual já é de compe-
tência do Senado Federal, esta já r i xer é igualmente a alíquota mínima
para as operações internas.

Quanta à ampLraçõea de benefícios abaixo da alíquota mí-

nima, é matéria a ser acordada entre os Estados, conforme prevê o

item VII acima r ef'er zdo ,

JUSTIFICAÇAO

A imunidade na exportação dos produtos industrializados
atende à preocupação bé s i ca de se estimular as operações com produtos

, que contenham maior agregação de valores, com vistas a obter maior v.Q.

lume de divisas.

De outro lado, o coneei to de "produto Lndus t r í aLí zado" é
extremamente amplo, tem sido fonte de abusos e, também r de interminá

veis demandas judiciais.

.. A~s!m, a resalva dos semi-elaborados do texto Constitu -

EMENDA ES31691·5
(lconstituinte J1351:: CARLOS MARTINEZ

= TlXTO/~USTI~leAÇio-------------__,

EMENDA SUBSTITUTIVA

Dê-se nova 'redaçãc à alénea "d" do inciso Ir do art. 203:
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Fundamental ao sistema federativo, o príncipio que veda
aos Estados estabelecer di ferença t.r ibutãr í.e entre bens e serviços, 
de qualquer natureza, em razão de sua pr ocedênc i a ou destino, deve vi

gorar em seu plenitude.
Todavia, no que se refere à aplicação das alíquotas do 

ICMS, se mantidas as disposiçiles do Substitutivo, em diversas opera 
ções inter-estaduais ocorrerão graves des rquaLdades entre bens e ser
viços oriundos do próprio Estado e bens e serviços adquiridos fora d~

le. Tais diferenças implicarão em sensíveis prejuízos, tando aos Est.,ê,
dos e Municípios, como a fabricantes e fornecedores.

Propõem-se, assim, alteração no parágrafo 92, reservandg
-o para regular a fixação das alíqJotas nas operações mtemas , man

tido o preceito contido originalmente no Projeto, mas. regulando-se em
dois párágrafos o problema da tributação das operações interestaduais
com mercadorias e serviços destinados a consuní dor final, de tal sor-
te que, no caso das operações entre contribuintes, seja mantida a
carga tributária aplicável às internas, atribuindo-se ao Estado de
destino a diferença entre o imposto cobrado no Estado de origem e

normalmente cobrável nas operações internas.
Quanto às operações com consumidores finais, não contri

buintes, mantém-se o critério do Substitutivo, de tributar-se exclus.!.
vamente no Estado de origem, dadas as dificuldades de controle nas
fronteiras estaduais.

Essa proposição, a par de dar maior eficiência ao ICMS 
nas transações interestadu~is, atende a todos os Estados, conforme p~

de ser observado na Carta de Canela, documento fruto das reflexões de

todos os Secretários de F"azenda e de Finanças dos Estados, do Distri
to Federal e dos Territór~os.

EMENDA ADITIVA

..,,- TlxTo/JUITIPICAQÃO--------------,

f:EMENDA DE PLENARIO

JUSTIFICAÇAD

Acrescente-se o parágrafo 42 ao artigo 207, passando o

disposto no in,iso I do parágrafo ag do artigo 209 a constituir
alínea "a" do mesma inciso, acrescentando-se a ele a alínea "b",com
a seguinte redação:

r:;--------- pu.... lltO/e.oMlssio/.uacllMl..io.---------.,

Art. 209 - .
§ 72 _ As alíquotas internas, nas operações relati 

vas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, não po
derão ser inferiores às previstas para as operações interestaduais.

§ 82 _ Em relação às operações e prestações que des-

tinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado

adotar-se-á:
_ a alIquota interestadual, quando o destinatá

rio não for contribuinte.
§ 90 _ Na hipótese do item I do parágrafo anterior,

1 caberá ao Estadoda localização do destinatário o imposto correspondeg
te à di ferença entre a alíquota interna e a interestadual.

EMENDA ES31694·0 ,,~. ---,
, Constituinte JDS~ CARLOS MARTINEZ

Dê-se ao item I do § ao do Art. 209, do Substitutivo do

Rel~tor, a sequrnte redação:
Art. 209 - .

Art. 203 - •........................•.....•......•...•.••
rI - ...............................•.....•........

d) livros didáhcos, periódicos de caráter cultu
ral e jcrnars , bem como a papel des t anado a sua impressão.

_ Incidlrá:
a) sobre a entrada, no estabelecimento, de

mercadoria importa e do exterior, inclusive quando se tratar de bem
destinado a consumo e ao ativo fixo do es t aheLeci.mento importador, pe!.

mitida a cobrança no momento do desembaraço aduaneiro;
b ) Sobre serviços prestados no exterior, qua!!.

do destinados a estabelecimento situado no paIs.

JUSTIFICAÇAO

Hoje ganha corpo a tese de que a antecipação do imposto

depende de permissivo constitucional.
A presente emenda visa resguardar prática salutar e reI.!:,

vente que vem sendo adotada, de há muito.
Vigora, há vários anos, com reais benef.ícios para o con

trole de cobrança de Impcst o , o critério de ser exigido por ocasião 
do desembaraço aduaneiro, quando são cobrados os impostos de competê!!.
cia da União. A redação proposta, permitirá manter-se essa prática que
tem proporc i cnado resultados aLtamente pcs i t í vos I sem qualquer prejui

zo para os cont r rbutnt.es .
A cobrança antec ípada em questão é fundamental, notada-

mente, em se tratando de importação em que a mercadoria ingresse no
territ6rio nacional por portos de outro Estado. Um contribuinte . do
Pàraná pode importar mercadoria pelo Porto de Santos e vendê-la para

outra empresa de São paulo "sem que a mercadoria ingresse fisicamente
no estabelecimento importador". Neste caso, São Paulo não pode exigir
o imposto por que o importador é estabelecimento par-anaenee e o Para
ná tem di ficuldade em fazê-lo.

EMENDA MODIFICATIVA

JUSTIFICAÇAO

A ano.l atude da ãmuru dade concedaca a livros e periódicas
prevista no texto do substitutiva permi t e que livros sem nenhum va

lor cultural, pornográficas rncãus íve , tenham benefícios fiscais não
dispensados aos gêneros de primeira necessidade, por exemplo.

Há que se considerar, também, que os consumidores de 11
vras não didáticos e de revistas são, justamente, pertencentes à c::;

clas~es de renda elevada. Por que, então, impedi-los de contribuirem
para uma justa e pretendida redução das desigualdades sociais, atra
vés do pagamento de impostos ?

f:EMENDA DE PLENARID
..,,- TUTO/~UITIPlçAQio--------_----__,

r:;- PUMÁlIlO/COlflUiO'luaeOMIHÃO---------.,

EMENDA ES31692·3
tJconstituinte JOSE CARLOS MARTINEZ

Art. 207 -

=------ ---TIXTO/~UITI'ICAÇio ___,

Emenda substitutiva do parágrafo 70 do artigo 209 e adi
tiva ao mesmo artigo.

Dê-se a seguinte redação ao § 72 do artigo 209, acresce!!
tendo-se dois parágra ros , com os nOs. a' e 9' e renumerando-se os de-
mais:

§ 42 _ O imposto de que trata o item V não incidirá
sobre as operações de crédito a que se refere a letra "bit do i tem I

do parágrafo ao do artigo 209.
Art. 209 - ..•.•.•...••...•...•...•...

§ ao _ .

- incidirá:
a) sobre a entrada de mercadoria importada 

do Exterior por seu titular, inclusive quando se

tratar de bem destinado a consumo ou ativo fixo
do estabelecimento, bem como sobre serviço pres
tado no Exterior, quando destinado a estabeleci

!"ento si tuado no Pais;
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b ) sobre operações de crédito, quando relat!
vas a c i rcul ação de mercadorias e a prestação de
serv lÇOS reat i zadas para ccnsunicor f1nal.

JUSTIFICAÇAO

111 - a realização de operações de crédito que exc!:.
dam o montante das despesas de capital, acrescido dos encargos da dí
vida núb Li ca , exceto nos casos de antec.ipação de receitas;

JUSTIFICAÇAO

Sugere-se que no fornecimento de crédito ao consumidor 
final Lnc i da o imposto estadual, eliminando-se, assim, discriminação

hoje existente, em face da legislação complementar e do atual s i stema

t r Ibut ár ao , que detrimenta os pequenos Lnj Ls t as em benefício das gra!!.
des redes de Luj aa que possuem r manceã rae próprias. Estas últimas l~

vam uma grande vantagem na competição, uma vez que, nas vendas a pre~

tação, sendo o crédito rcrnecaco por uma empresa interdependente, so
bre operações de crédito, cujas alfquotas são inferiores a do imposto
estadual. Já as pequenas lojas que financiam com capital de giro pró
prio as vendas em credí ãr i o , são obrigadas a pagar o imposto estadu 

aI sobre o valor total do contrato, uma vez que a r espec t ava base de

cálculo é o valor de operação, ou seja o preço cobrado do consumidor.
Uma aternativa seria reduzir-se a incidência de IeM nas

vendas a prestação, mas estar ia senda aberta uma porta enorme para

sonegação do rmpoet o estadual, pois não há controle sobre o custo dos
encargos financeiros, prlncipalmente em épocas de inflação elevada.

Visando eliminar essa distorção, propõem-se que o impos

to em questão incida também sobre o crédito direto a consumidor, ca
bendo a lei complementar, que regualará os conflitos de ccmpe t ênca.e ç-,

ríi ac í.pl ãnar a matéria, de sorte a compatibilizar com a do ampost.o fe

deral de que trata o Item V da artigo 207.

As variações observadas no fluxo mensal de receitas públi
cas não acompanham a forma perfeita a execução das despesas, de ta

sare que ocorrem flutuações di ferentes em um e outro segmento. Enquan

to a receita está ligada a problemas administrativos(leis tributárias)
econômicos(conjuntura de preços e salários, nível de emprego e ativi

dade industrial e comer c i a , etc) e até climáticos(safras agrícolas, s

cas e anundaçõe s ) , a despesa pública mantém certa regularidade e, em
dados momentos, aumenta signi r í.cat t vamente( aumentos do funcionalismo ,
por exemplo), o que cria descompassos entre rnqres sos e dfspêndios , P

ra manter uma regularidade no atendimento de seus compromissos, vê-se

o governo, frequentemente, ccmpe l i do a buscar empréstimos a título de
ant.ec apaçõe s de receitas. Estas não devem, para perfeitamente atende
rem seus ob j e t Lvns , estar incluídas entre as vedações prev.i s t as no
item lU do artigo 222.

EMENDA ES31697-4
tJconsh tuinte JOSE CARLOS MARTINõZ

EMENDA ES31695.8'
[!Jconstituinte JOS~ CARLOS MARTINEZ

= PLENAIlIO/t::olllluiolSUIcGIIIlldo-------_-----,t: EMENOA OE PLENARIO

= TItltTO/Jl,lsTl'ICAÇio----- ~

EMENDA SUBSTITDTIVA

r;-r-------------TEXTO/JI,lSTIPIC.lÇ.i;o----- --,

EMENOA SUPRESSIVA

Suprima-se o i tem !, do parágrafo 92 do artigo 209, renumerando-se os
demais.

JUSTIFICAÇAO

Dê-se nova redação ao § 3Q do art. 209:

Art. 209 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 3Q - Relativamente ao imposto de que trata o

11, a competência será atribuída:
I - Tratando-se de bens Iméve i s r espectavos

reitos:
a) ao Estado da localização do be~;

b) conforme dispuser lei complementar

tratar de Imõver s situados no exter ror .
11 - Tratando-se de bens mõvers , títulos e crédi-

Esse dispositivo é redundante face ao estabelecido na
alínea "ali do i t em 111, do artigo 197.

EMENDA ES31698·2
tJconStituinte JOS~ CARLOS MARTINEZ

ÇJEMENOA OE PLENARIO

..,.- TUTO/JUsTIPIC.t.Çio---------------,

tos:
a) ao Estado onde se processar o mvent âr i o ou 

arrolamento;

b ) ao Estado onde tiver domicílio o doador;

c) conforme o disposóto em lei complementar qua!!,
do se tratar de doador domiciliado fora do

País ou de abertura da sucessão hereditária 

no exterior.

JUSTlFICAÇAO

A redação proposta, além de dar maior clareza ao texto,

supre falha conhda no substituhvo que não prevê a hipótese da co

brança q.randc o doador estiver domiciliado no exter i or .

EMENOA SUPRESSIVA

Suprima-se o parágrafo 1Q. do artigo 212. renumerando-se

o atual paráfrafo 22 para parágrafo üru co ,
JUSTIFICAÇAO

o atual paráfrafo 12, do artigo 212, contrapõe-se às dis
posições do item II1, do mesmo artigo, uma vez que se trata de par-t m
ção dos Municíp~os no produto da arrecadação do imposto sobre mecadori

as e serv i ços , e é impossível, a sua Lmpl ementaçãn , dissociar um ou ou

t ro , os atua i s reM e ISS, quando eles formam um novo imposto e o prod
to de sua arrecadação é um s6.

~""---,trW 09I87J

dã sp os " .......",,,...1Suprima-se o § 1Q do art. 54 das

EMENDA SUPRESSIVA

Constituinte JOS~ CARLOS MARTINEZ

EMENDA ES31699·1

= TIll.TO/~I,lITI~IC+c:io--------------

= 'L.IJJ.IlIO/CONIOsio/ll,lacolU"~ -----,

[=JEMENDA DE PLENARIO

Art. 222 - .........•.. ~,."...,.••••••••.••••••••••••••••••

EMENOA MOOIFICATIVA
Oê nova r edação ao item IrI do art. 222:

EMENDA ES31696-6
tJconstitUinte JOSE CARLOS MARTINEZ

r;-r-------------TtxTO/~I,lITI'K:AÇio ~
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JUSTIFICAÇAO

A Zona Franca de manaus ,foI concebida como área de ~nce~

tivos f~scais para permitir o desenvo lv i emtno e a i.nt eqração nacional
da Amazônia ocidental ao restante do País.

Atualmente já podemos entender que esteja a Zona Franca
de Manaus conso l i dade como polo de desenvolviemnto, não mais se justl:.
ficando a manutenção de benefícios fiscais que imponham sacr! fíC10S -

aos Estados, alguns muito ma i s pobres que os da região bene r i c i ada .

Justi flca-se-ia, talbez, que a União mantivesse os bene
fícios que vem concedendo, todavia, os Estados não estão ma.is f1nace..!.
ranent e em condições de suportar tal ônus, que ora se busca e t er-nazar

sem qualquer justificativa quer de natureza econômica, quer de natur~

za soc i.a l .

r,r-------------TlllTO!JU~TI~lç.o.çÃa ___,

EMENDA MODIFICATIVA

§ 60 _ •..•.••.•.•.•.•.•••.•••••.••••••.•

I - Autorização de operações de crédito por ante
c ipação da Receita que não poderão exceder a quarta parte da Rece i ta
total estimada para o exercIc i o financeiro e que dever ação ser liqui
dadas na primeira mês do exercício seguinte.

Dê-se nova redação ao Item I, § 6º do ar t i qo 220, do
Substi tutivo do Relator:

Art. 220 - ....•••••....•.•••..•••••...••••.••..••

f:EMENOE DE PLENARIO

EMENDA ES31702·4
f!Jconsh tuinte JOSE CARLOS MARTINEZ

~"MfTlaa-,

PMOB ,

EMENDA ES31700-8
PJ Constituinte JOSE CARLOS "~~~TINEZ

EMENDA SUPRESSIVA

= TlllTa!~U5TIFleAçÃa--------------

Suprima-se: o artigo 223, do Substitutivo do Relator.

r.r ,.LtNAlllO/eaWlIIMl/IUlell11113lMl ---,

tJ EMENpA PE PLENARIO

~aATA--

'ov 09/87, o dí spos i t ivo alterado rompe uma tradição tü s tdrrca nas
const i tuãções ar-es i Ie i r as • Tendo em v ista as da ficuldades flnanceiras
vivãdee pelos Estados b r as i Le í r os , ê insuportável a Lí qua dação das
antecipações de r ece i ta dentro do própria exercício f Lnance i ru , aea

sal te-se que no mês de dezembro as despesas são assoberbadas com o
pagamento do décime terceiro sa.í ér i.o . Assim sendo, sugere-se a menu _

t enção da tradição hlstórIca, prevendo-se a ligquidação das antecipa
ções de receita no primeiro mês do exercício aub seqüen t e ,

~o.,.~
041 09/87

,
EMENDA SUPRESSIVA

= TnTOIJU$T'~Ic:AÇÃO_------------_,

= ,.LlEIlÁIIIG!COWISSlo/llu.c:awluio ---,

f: EMENDA DE PLENARIO

EMENDA E531703·2
tJ CONSTITUINTE JOSE CARLOS ~;~TINEZ

Na hipótese do e r t i qo 223, trata-se de norma sem prece

dente na hist6ria cnns t atuc i ona I Além de se tratar de matéria que

pode per f'e i t ament e ser veiculada por legislaç~o m rxacuns t í tuc rone I 
ou crdãnâr ra , não existe qualquer razão para a entrega trimestral dos
recursos, quando o fluxo de despesas dos Poderes do Estado é mensal,
como mensal é o rítmo de entrada dos recursos públicos nas três esfe

ras de Governo.

Suprima-se a Letra IIB" do Item 11 do Artigo 139.

EMENDA SUPRESSIVA

r,r-------------TlllTO!JUllTIFleAçÃa----- _

o df spns t t i vo cuja supressão está senda proposta, atri
buem aos Tribunais de Justlr,..a, no ar ime i r o caso, a Iruc i at í va do pro
cesso legislativo r eLa t avo a Le as que poderão acarretar aumento de de~

pesa.
Tendo em vista que ao Poder Executlvo incumbe administrar

os recursos públicos, é fundamental que a este Poder se. atribua a ini

ciativa de todas as leis que possam afetar a execução orç,amentária,
sob pena de ser submetido ao Poder Legislativo matéria que importe em
aumento de despesa sem previsão da fonte de receita correspondente, i~

poss í.b í.Li tando uma administração flnancelra sada a •

~"".'v 09/ 87

Suprima-se a expressão "por proposta do Primeiro Mi
n.í s t r o? , do inciso VI do artigo 83, do Substitutivo do Relator.

FLlNÁllla!Cl'lllll'IÃa!lIullealllllllÃo ---,

t: EMENDA DE PLENARIO

EMENDA ES31701-6
,i]

, Constl tuinte JOSE CARLOS MARTINEZ

A expressão "pur proposta do pr Lmei r o Ministro", do
texto do Inciso VI, do Art. 83, deve ser retirada, pois fo, just~

mente apo rado em igual expressão que, em 1975, tomando por base o
texto da Constitu,ção de 1967 instalou-se todo o aparato hmitatl

vo ao endividamento dos Estados e Municípws, pelo Governo Fede

ral, mediante deca sões do Conselho Monetário Nacional.
Considerando trata-se de competência pr i vat ãva do

Senado Federal, não faz sentido preservar no texto do novo Projeto
de Constituição a incoerência de se r es t r Inqr r as decisões dos
Senhores Senadores à Lm.c Iat jva dos Pr ameLros NdnLs t r os ; e muito
menos contemplar. em outro artigo do Projeto, onde se trat-a das
atribuições do Congresso Nacional, por t ant o das duas Casas, pode

res que são tradicionalmente da competência do Senado. E incoere~

te ou, no mínimo, extravagante.

EMENDA ES31704·1
iJ

Constitul nte JOSE CARLOS MARTINEZ

"1,~MA"lCl/calolISllÃO/.uacO"ltII~------ ,

[1EMENOA' pE PLENARIO

=-------------TUTO/dUSTIFlcAçÃe -,

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao § 28 do artigo 6', do Substitutivo do Relator,

a seguinte redação:

Art. 6' -

28 - não haverá prisão civil por divida, salvo nos

casos de obrigação alimentar e çlepositário infiel, inclusive de tri

butos recolhidos oC! descontados de t erceí.ncs ,
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= TlltTO/~ullTl'ICAÇio,--------------

= 'L&Il""IO/COIlI.aill/.u.COIlIIl.lo--------~

JUSTIFICAÇAO

restabelece-se norma tradicional em nosso direito tribu

tário e que nada tem a ver com a preservação dos direitos e liberda 
des fundamentais, com a redação constante da Substitutivo do Relator.

A pm.sãn , nos casos citados, constitui eficiente mecani~

mo de induzimento ao cumprimento específico da obrigação, ampliando 

as garantias dos recursos públicos e dos créditos tributários que
o objet ivo real de alcançar, como proclamado na IICarta de Canela 11 ,fi!,

mada pelos secre t ãr i.os de Fazenda e de Finanças dos Estados, do Ois 

t r i t o Federal e dos Territ6rios.

EMENDA E831707-5
iI

Constituinte JOSt CARLOS MARTINEZ

EMEN A DE PLENARIO

EMENDA SUPRESSIVA e MODIFICATIVA

Emenda modi fieativa da letra Ua" do item
r I

item 'I, do parágrafo 50; modificativa do
artigo 209 do Substitutivo do Relator:

tJ;'''lITIIlO~
PMpe

pr-;;"";zJ,,/ O /

11, do 'rã 82, supr as s i va do
item VI, do parágrafo 90 do

Art. 209 

§ 80 -

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

EMENDA MODIFICATIVA

m TEXTO/JUITlrIl:AÇio, --.

EMENDA E831705-9Iil ...UTOII'------------,
l Constityinte JOSt CARLOS MARTINEZ

ClEMENDA QE pt ENSRIO

cr;1''''"TIOO~

PMD8

Ir - .••••..•••..•••..•••..•••••••.•.•••••.•••••••

a) sobre operações que destinem ao exterior prod,!:!.
tos industrializados, exclusive os semi-elaborados definidos em Le i 

complementar;
§ 50 _ .••••.••••.••••.•••••••••••••••

~ <J~ -
VI - prever casos de manutenção e :Ie estorno de

crédi to, relativamente a exportações, para outro Estado e para o Ex

terior, de serviços e de merc adnr i as ,

Dê-se nova redação ao parágrafo 20 do artigo 199, do SUb2.

titutivo do Relator:

Assim, a ressalva dos semi-elaborados do texto constitu
cional e remessa do assunto para lei complementar possibilita que a
imunidade a t a i s categorias seja feita com cautela e dí scr ímínaçãu.ue

-rorma a evitar-se o benefício a produtos de quase nenhuma ou baixíssi
ma elaboração com canse qüente prejuízo para os Estados exportadores.-

A retirada do item V evita a possibiHdade de ressurgir
a figura da isenção de imposto estadual mediante lei complementar con
trariando o disposto no item IrI do art. 204. ' - I

Inclui-se a expressão llestorno U no texto consti tucional,
de forma a dar maior flexibilidade para que sejam definidas políticas
de estímulo às exportações, sem que essa política comprometa excessi

vamente os erários estaduais, exigindo-se o estcrno no caso de produ
tos cuja conjuntura de mercado Internac í ona l permita a incidência pa!.
cial do ônus fiscal.

A imunidade na exportação dos produtos industrializados
atende à preocupação básica de se estimular as operações com produtos
que contenham maior agregação de valores, com vistas a obter maior v.Q.

lume de divisas.
De outro lado, o conceito de "produto industrializado" é

extremamente amplo, tem sido fonte de abusos e, também, de interminá

v-aís demandas ju:licials.
!J

Art. 199 -

A a I t e ração visa a assegurar aos Estados e ao Distrito 

Federal a garantia mínima de que, através do disposto no art. 214,
perda de arrecadação máxima dessas unidades reradas será 50% do impo~

to excluido •
Não existindo a restrição ora sugerida, a União poderia

excluir o imposto Estadual mediante a criação de novo tributo com ali
quota zero r O que simpl esment e anularia o esforço arrecadador e todo
o trabalho desenvolvIdo pela unidade federada.

JUSTIFICAÇAD

§ 20 - Imposto da União excluirá imposto id,êntico

instituido pelo Estado ou pelo Distnto Federal, desde que, no minimo,
mantenha o mesmo nível de incidência do imposto excluído.

EMENDA E83170S-7
êlconStituinte JOSt CARLOS MARTINEZ

tJEMENDA DE PLENARIO pUl:d_/COVISdo/.UHOtIIM.1o' .,

r,r-------------TEXTO/JLlITIPICAÇio------- _

EMENDA MODIFICATIVA

EMENDA E831708-3
• Constituinte JDSt CARLOS MARTINEZ

r;-r-------------TlXTO/~UtTr'lC,I,Çio _

Dê-se a seguinte redação ao artigo 244, do Substituti vo
EMENDA SUPRESSIVA

A alteração proposta objetiva estabelecer, a nível cons
titucional, o princípio r e La t avo 80 tratamento jurídico dif'erenciado
Ji ser concedido às microempresas e às de pequeno porte, remetendo. à _I
Lei Complementar a possibilidade de concretizá-lo, a aqual é pr6pria
a detalhamentos de dfsoos í çães constitucionais.

do Relator:

Art. 244 - Lei Complementar estabelecerá tratamento
dieo diferenciado, de formá especial e favorecida, em relação à

brança de impostos federa~s e estaduais, para as microempresas e

de pequeno porte, como tal definidas em lei pela uní ão , Estados e
lo Distrito Federal.

JUSTIFICAÇAD

jurf
co

as

pe-

Suprima.,se a letra "bll do i tem 11 do &: 89 do Art. 209, do

Substitutivo do Relator,

JUSTIFICATIVA

o dispositivo não é mais que um casuísmo corrt r a Estados
produtores de emérgia elétrica, petr61eo e combustiveis. Todos os de

mais produtos, inclusive os demais energéticos como o carvão e o al~
coaI, serão normalmente tributados.

Não se consegue entender o critério utilizado para esta
belecer discriminação para com as Estadas produtores desses bens. 

Nao há 16gica em transferir recursos de Estados econcltl

camente mais fracos para São Paulo que, no fundo, é o que visa o re
ferido d.íspos Lt Lvn ,
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JUST1FICATIVA

~DAT"__

J;v09/87

Com esta redação objetiva-se corríçir distorção existente no texto pro
posto pela relator.

Em verdade, a redação angina! deste parágrafo, restringindo a acumula
ção de aposentadonas, em que pese fazer ressalva ao disposto no art. 642 e ao da

reito adqurrado, não resguarda, porém, na justa medida, os díreatos dos aposentados

Que, amparados pela COnstltuição em vigor e atendidas as axaqêncdas da legislação 
atual, vêm contribuindo para órgão oficial da prevadêncfa, por exercerem nova ativ~

dade na administração p@lica, direta ou Indireta

sobstrarr-Ihes o direí.to a outra aposentadoria não nos parece pertanente,
A questão da aCUlTUlação de proventos, na atividade, está devrdamente e5

tapulada no art. 649 do Anteprojeto da Carta Magna, Incâusave 13.0 assegurar a certas

categorias reconnecadamentemal remuneradas o direito ao exercãcro cumulatlvo de 
cargos e funções públIcas, desde que aat.rsreftas Indispensáveis condições de conpa

tabí.Hdade de horário e, 110 caso do magistério, de correlação de matér ia.

Porém, emnenhUm momento, foi levada em consideração a situaçào dos apo
sentados que, movicos pela defeituosa estrutura de secur~dade social existente no 
Pafa, se varam na contfnqêncaa de engajarem..se novamente no t.raba.lhc, como forma de

\ euperar as litnJ.tações que lhes impãem OS proventos da. aposentadoria.
Convém atentar que, nas atuara circunstâncias, uma spasentadonB isola

da torna-se, via de regra, fonte inequívoca de privações, face à despropnrcaona.l di
ferença que ocorre entre os proventos percebidos na atavâdade e aqueles com que Pa.!
S8 a contar o servidor ou empregado ao transferir-se para a inatividade.

E esta condição que levou a lei a permítu aos aposentados, de qualquer
origem, empenharem-se no exercício de nova ativldade, sujeitando-se às exaqêncaas

de tlI1B legislação que lhes dá todo ~ amparo
Caso nao seja adotada a redação proposta para o parágrafo em epfqrafe ,

no que tange ...05 aposentados -inda capacitados ao trabalho, a nova Constl tuiçã:l po

derá constl.tuir-se em J.ndesejável instrumento represrvo e invasor das dispom.bilida
das lndividua~s, opondo-se, ao espírito de ampla ,-utela aos direitos índívacuaí.s ~
tão bem expresso no indiscutlvelmente democrático capitulo dos Dlreitos e Garantias

PLENAAIO

EMENDA ES3171l·3
f:J RITA MTADO

r.r-------- 'LI:XAIIIO/C#".~lioI'u~IIIP40 ~

Não pode ser levado a sério o argumento de que em alguns
casos cama o de Itaipu, de Tucuruí ~ de xmçu as us ínaa foram constru
idas com recursos da união e os E:stados não deveriam ser compensados

por isso .. Embora esses investimentos tenham sido Federals, as terras
desses Estados foram alagadas, tornando-se improdutivas J deslocando

famílias, aumentando as tensões soc í a i s e os contingentes de trabalh~

dores desalojados coro nravfs s ímas repercussões neases Estados ..
O absurdo da proposta é que pretende que os Estados que

tiveram alagadOs milhares de aãque i res de terra, não possam receber

imposto sobre a energia gerada e que o grande beneficiário, o Estado
de São Paulo, não pague qualquer importância pela manutenção do ere!.
cimento de sua indústria, que se está fazendo as custas da desagreg.ê,

ção do lar e do desespero de agricultores, agora sem terra.
Nesse dispas!ti vo estão sendo prejudicados Os Estados 

e Municipios do Pará, Sergipe, Paraná, Minas Gerais e outros produt.Q.

res de energia elétrica, além dos Estados e Municípios produtores de
petr6leo e de combustíveis como Sergipe, Bahia e Rio de Janeiro.

além disso, Estadas com potencial a ser explorado na á
rea da energia elétrica, passarão a d í r ec i onar os recursos de inves-

t rment os para outras áreas, podendo, no futuro, vir a nre judãcar o

pr6pria desenvolvimento do País.
Poderão, igualmente, v i r a ser grandemente nre jud í cadns

as Estados e jaurü c Ipacs no quais venha a ser descoberto petróleo po
is, apesar de tornarem-se, por este evento, economicamente mais ri

cos, tributariamente continuarão pobres.
l\demais, com a pre'lisão do te.'Kto Ccmst~tuciQnal de que

as alíquotas para essas mercadorias serão fixadas pelo Senado Fede 

r aL, a Lrnunadade é per fel tamente dispensável.
Imperativa, pois, é a supressão da rí l.apos i t f vo ,

PLENAAIQ
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OC~A SUBSTITUTIVA

OlSPOSITlVO ElJEt«lI\OO, Art. 31'

EMENDA ES31709-1
tJ

r;T- TI:XTO/~unl~leAç;;:o _

üê-se a seguinte redação ao Art 31' do Substituhvo do Relator: EMENDA AlTIVA

DISPOSITIVO EIo'E~ADO: Art. 43g

Art. 31' - Compete li União

...........................................
XL ••••• , •••••••••••••••••••••••

a) os serviços nacionais interestaduais e Intarnacãonars
de telecorunicaç5es

o Art. 432 passa a ter a seguinte redação:

Art. 432 - Fica assegurado o direito à Aposentadoria, mcíusíve acumula
tiva, aos servidores que à data da prO"'-'lgação desta Constituição tijterem pre<anchi
do as condições exigidas pela Constituição anterior, bem assim aos que estiverem 
contmbuíndo para órgão ~flcial da previdência - quando preencherem as condições 

eKigidas pela legislação ordinárla que regula a matéria.

JUSnFrCATIV~

EMENDA E83t71Q-S
!il

o texto proposto corrige impropriedade existente no original do Antepro
jeto/substitutivo do Relator. -

Tando Radiodifusão quanto Comunicações de dados são modalidades de Tele
cOlll\Jnlcaç1íes, não se JustificaMo o detalhamento pleonástico em texto constãtucío-.
nal ,

[j
OCNllA IolJDIFlCATIVA

: DISPOSITIVO ~ADO' Art. 265'

Dê-se a seguinte redação ao § 2' do Art. 265 do Projeto de Constituição/SUbstituti_
vo do Relator da Comissão de 5istemati<llção:

Art. 265' _

§ 2. ~.~~~:J;~~~~i~io'~.~~~s~a;~~'~~~ti~~~~'~~;~~gimes con-
tributivos terá va1pr mensal inferior ao salário mínilllQ.

Oaí a extensão da regra vedatõraa, traduZlda no artigo cuja modificação
se pede, às aposentadorias.

No entanto, no Brasil una defeituosísslma estrutura de securidade social
descat'Bcterizou as aposentadorias, tomando-as fonte de privações pela desapropraa

ção dos recebí..entcs numa fase e noutra.
Por outro lado, a deficiente remúneraç~o de certas categorias, tem andu-

zido irresistivelmente li armissão de ..,ais de tJm eIl1prego ou compromisso pé'lico
I.J Se a estrutura já é defeituosa no perfcoo atavn, o descalabro da securt..
dade social descaracterizã as aposentadorias, tornando-as fonte de privações pela _

alarmante desproporção dos resebimentos percebidos numa fase e noutra.

Seria óbvio qu..., na-velhice, CJJando as forças cão menores e a necesaída;

de de lazer maior, ou de cuidados médicos, os jubilados tivassem a necessária. tran-
quilidade que o seu estado requer. '.

JUSTIFICATIVA

I Esta emenda e' sua Justificatlva foram sugeridas pela Sociedade de Enge-
nheiros e Axquitetos do Estado do Rio de Janeiro.

A não çUl1lJlatividade das funções e dos proventos parte do pressuposto da

justiça social, da igualdade de oportunidadeS e da ampliação do mercado de trabalho
Todavia, a generosa Inspí.raçãu dos constituintes idealiza uma estrutura

social de tal maneira equilibrada que, nela, os proventos da Inat.ívadade possibili

tassem uma vida digna e cCllllÇlativel com os benefícios percebidos durante o período 

ativo.

~..,,-
/09/87

~I.IJÚtMO.ICClllltlio!'UItCMl"io

ENAR1Q

RITA flJRTADO
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NaD é essa, porém, a situação social brasileira e nem parece ser essa I.!:!.
felizmente a visão dos ilustres autores do projete, que estabeleceram vedação abs
tratas, sem base no fato social

Para obviar a dramática situação decorrente da retribuição indevida foi
que nasceu o apelo restrãtavo à segunda atividade, contrariando a regra da vida.

Pondere-se também que, na maturidade e na velhice, tem a pessoa a crere

eer, quando ...m saúde, a contribuição da sua expriência e dos conhecimentos acimüa

dos.
Daí ser inevitável, em certas atividades de alta especialização, buscar

se a acuarjaçãc de ...aber dos mais velhos, serucrs profissionais, que podem aliar ao
corl1ecimento a prudência.

Asslm, nem a apropriação monapalístlca das funções t nem a sua exclusao.

Na Constituição do Império, que foi a document... de mais longa duração, se
estatuiu no capítulo Dos Direitos e Garantias que:

"Todo O cidadão pode ser armítado aos cargos públicos civis, políticos ou

militares, sem outra dife~ença que não ...eja a de seus talentos e virtu
des." (Art. 1790)

Correspondentemente dizia-se que:

"Facam garantidas as recomensas conferidas pelos serviços feitos ao EE,

cada, quer cí.vxs , quer militares, 8SS1m como o direito adquIrido a eles
na forma das leis" (Art. 289).

Apesar da mancha da discriminação social que a escravatura representava,
pelo menos na teoria o Estado defendia a equidade na relação com os seus servidores
e na vis§v global da Naç§o.

Na RepúblJ,ca, a aposentadoria estatal era apenas U7I direito extremo, por
isso que prevalecia a regra absurda de que:

liA aposentadoria 56 poderá ser dada aos funcionários públicos em caso de
invalidez no serviço da Naçao." (Art. 750)

Era ainda uma estreita visão social, nesse e noutros aspectos, causa dir~

ta da grande Revolução de 1930.

Vitorioso o movimento de 30, com forte influência da Aliança Nac,onal li

bertadora, a coostãtuíção de 1934 foi a primeira que se praocupou em astabalecer as
regras fundamentais do futuro Estatuto dos Puncionários Públicos, claramente definl

des e com grande lucidez, lia Arhgo 17Dl'.
A aCLmJlação de cargos públicos da Uni§o, dos Estados dos l>l.>'1icípios foi

vedada (artigo 172Sl), com as seguintes exceções, porém:
"Paráq, Js _ ExcetufWll-se os cargas de magistério e técnico cientifico, que

poderão ser exercidos cUlTKJlativamente, ainda que por funcionário ad'ninistrativo, de.!

de que haja c"""atibllidade dos horários de serviço.
Parág. 20 - As pensões de montepio a as vantagens Inatãvadade s6 poderão

ser ecimrlacas, se reunidas não excederem o máximo . ixado por Lea, ou se resultarem
de cargos legalmente actmJláveis. 11

Como se vê, lJlI dispositivo simples, conciso e 16gico.
O constatuaote de 34, porém, cuidava de não permitir a acunulação de pro

ventos da "tividade com os de ínatavãdade, ao contrário dos da hoje que pretendem

acunüar mais vantagens, desde que:
liA aceitação de cargo remmerado importa na suspensao dos proventos da

inaLvidade." (Parág. 40).

A regra se estendia aos cargos eletivos tanbém.
Na constatuiç§o de 1946, manteve-se a permissão da acurulação de d01S ca!.

gos de magistério, de lJlI destes com outro técnico ou científico, do cargo de juiz 

com o de professor, contanto que houvesse co~tivilidade de horário, sem vedações

especiais relativas 11 aposentadoria, cujo direito emergiria do sxercícto.
Eticamente, o exercício do mandato eletivo ilrjJortaria a suspensão da fun

ção pública, contando-se o tempo de serviço apenas para a promoçao por antiguidade e

aposentedoria. (Art • .500) .
Na vigente Carta emanada da Junta Militar, os princípios acima foram man-

'tidos, prescrevendo-se, além disso, que:
liA pmíbação de aClJl'Wlar proventos não se aplica aos aposentados quanto

ao exercicio de lJlI mandato eletivo, quan~o ao de um cargo em comissão ou
quanto a corttrato para a prestação de serv'1ços técnicos ou especializa-

oos," (Art. 992, Parág. 42 ) . •

No atual projeto Consbtucional, qJe emergiu da douta Comiss1io de sistema
tãzação, foram mantidas as proibições da carta vigente com as seguintes e gl:8ves 00

dific91;1íeS:
a) subtraiu-se dos aposentados o direito de celebrar cont:ratos, mesmo que

para a prestação de serviços técnicos ou especializados. O privilégio ficou para o 

exercício do mandato, ou de cargo de magistério ou em comissão.
b) ampliou-se a proibição de vcul!lJlar até as funções mer_nta particul!.

res,

c) destruiu-se a atividade autônoma sucessiva. I
d) mas, ressalvou-se o direito das que atualmente aC\.X\l.Jlam.
O curioso é que esse úl.tamo preceito, de natureza transrtóraa, ficou no

.texto permanente.

As constãtuições modernas refletem as matérias tratadas neste capítulo ,

tanto pelo atual projete, como nos textos anteriores, às leis ordanárdas com eviden
tes vantagens. -

Por exemplo, desde 19.56, através da Lei n2 2.8.52, de 16 de abril daquele
ano, se declarou:

,,~ permitida aos funcionários servidores públicos, civis e militares, a

percepçao clJfi'Ulativa de aposentadoria, pensão ou qual.squer outros benefí
cios devidos pelas instituições de previõêncía e ass1stencia social com

os proventos de disponibilidade, aposentadoria ou reforma (Decreto-lei nC!
2.004, de 7 de favereiro de 1940 e Decreto-lei nO 8.821, de 24 de janeiro
de 1946), sem qJalquer limite ou restração

Paragr. únícc - As vantagens desta lei beneficiarão aos que perderem a
condição de servidor ou tunc.ícoãrao públJ.co ao ser instalado o regime eu
tárquico.."

Desde então a leglslação variou pendularmerrte, ora ampliando, ora dimi

nuindo as vantagens, mas sempre no campo da legJ.slaç~o ordinária.
Agora se busca uma solução drástica e de certa forma contrária à lógica e

ao espfratc de Justiça etr...vés da futura Constituição

Se não vier a ocorrer a revisão, como ora se propõe, o Const.í.tuanta bra
sileiro terá se tornado repressivo, anvasor das disponibilldades lndividuais, regu

lamentarista em excesso e de certa forma contraditório com a ampla tutela dos direi
tos individuais inscrita capitulo dos Direitos e Garantias. -

No mínimo, estará frustrando o direito no trabalho e à vida digna, tão _
propalado no projeto.

Em vez das regras excessavas da proposta constitucional brasileira, a mo
derna Constitu1Ç~0 da. Alemanha Federal, por exemplo, com simplicidade, eqtn.Lfbruo e

boa técnica Limí.ta-se a dizer que "todos os alemães têm igual acesso a q.Jalquer car

go público, de acordo com sua aptidão, capacidade e ertcíêncre profission....L;"

E tão s6 e basta.

Nada veda aos g.posentados os seus d1rei tos CJ.vis ou o ~rego de sua com

petêncaa em qualquer atividade. Assim, nas demais Cartas dos países, cultos e demo
cráticos.

O Estatuto Legal dos Funcionários é matéria de leis ordmârdae na quase

totalidade dos paises desenvolvidos e democráticos A preocupação regulOOlentarista e
repressiva Jama1s lhes frequenta os textos constitucaonaís ,

O dire~to de fruir de aposentadorla complementar decorre da prestaçâo su
cessiva de trabalho e é uma projeção da atãvadade.

Ne!Jar O direito dai decorrente é contrapor-se aos princípios fundamentais

consagrados desde a Declaração dos Olreitos do Homem e que o projeto encampa com ta!!
ta ênfase.

Nessas condições, a substituição do artigo catado pelo qJe se propõe é lJlI

dever de Justiça, melhor hemoma do projeto e não frustra a oportunidade de o legiE
lador ordinário regular devidOOlente a mattia, nas hipóteses a respeito das quais é
de seu dever dispor.

r.r Tl:lCTo/~u.TI'ICAcio ___.

El4õNOA SU3STITUTIVA ')..:11.

DISPOSITIVO EIENIlAQO: Art ~

Dê-se a seguinte redação ao Art. 226º do Substitutivo do Relator:

Art. 226 - Considera-se empresa brasileira aquela constituída no Pais

e que nele tenha Sua sede e aàninistração, podendo ser de capital nacional ou es

trangeiro.
§ lº _ EllljJresa brasileira de capital nacãonal, é aquel" cujo controle ~

cis6rio e a maioria do oapital votante astajam sob a titularidade direta ou indir~

ta de pessoas físicas domiciliadas no País.
§ 20 _ As empresas brasa.Ieãras de capital nacional terão preferência nó

acesso a crédí.tos públicos favorecidos e, em igualdade de condições, no fomecI~

to de bens e servãços do poder público.
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r EMEI\OA SU8STITUTIVA

DISPOSITIVO El-ENDADO: Art. 2930

Dê-se a seguinte redação ao Artigo 320 do Substitutivo do Relator:

EMEI\OA S1J3STITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 320

v - águas, teãecomrücações, informática e energia.

Torna-se inJustificável, pois, criar barreiras, s\Jbretudo a nível cons
titucional, que possam entravar tal relaclonamento, descartando apraora.stdcamente

a existência de associações que permitam a livre e aberta convivência tecnolégico
Isolar um país emergente do processo de evnluçào vívido peles nações de

vanguarda seria condená-lo a irremediável atraso,de difícil superação.
Destarte, impõe-se a supressão no texto constãtucronal do ARt. 2902 e

seu parágrafo único, cuja escopo é manter o País no maas obscurantista asnlamento

tecno16gico.

JUSTIFICATIVA

Art. 293Q - COIiPete ao Poder Executivo outorgar a concessão, pernussão

ou autnrdzaçãc para os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens.
§ 12 _ O prazo da concessão, perrmssão ou autorização será de dez anos

para os serviços de radiodifusão sonora e de quinze anos para os serviços de radi.2.
di fusão de sons e imagens.

§ 22 _ A não renovação ou o cancelamento da concessão I permrssão ou au
torização depende de decisão judicial.

§ 32 _ Os critérios a obedecer pelo Executivo para a concessão, permis
são ou autorízaçãc de serviços de radiodifusão serão estabeiecidos em lei ordiná

ria.

O presente artigo, eliminando a posaihí Lídade de confLrtos que fatalme,!!
te emergirão de um processo que admite o compartilhamento do poder decis6rio, de
termina a exístêncra de Lei Ordinária, para regular a ação do Executivo no pro
cesso ae outorga.

5irrultaneamente, inclui o Poder Judiciário na decisão das processos de

não renovação ou de cancelamento da concessão, escolmando-os de qualquer possibi
lidade de arbítrio.

Dê-se a seguinte redação ao Artigo 2939 do Substitutivo do Relator.

Art. 322 - Cabe privativamente a união, legislar sabre:

EMENDA E$31716·4 -""'..----------,] ~P"F'L""o------,t: RITA FLRTADO . C-. _J

r:-r PL~IWOO/CO.IIl.to/luacOlllllio--------_,

",,- TIXTO/JUSTIfIC.o.ç;;O -,

",,- .UllÁlIlD/l:CMlSllo/IUICClllllio -----,

,.,.,. TIXTO/~USTI'ICAÇ;;O --,

f:PLENAAIO

,
EMENDA ES31715-6
l:J RITA Fll'lTAOO

JUSTIFICATIVA
A emenda objetiva imprimlr ao conceito de empresa nacronal, ãndrspensâ

vel flexibllidade para que assim ...e possam abrir melhores perspectivas ao processo
de capac.rtação tecno'lóqrca , quer facilitando o estabelecimento de fluxos de trans
rerêrcx« de tecnologla, quer craenoc condições ao aporte de ... ecurscs nao gravosos,
em moeda forte, de potencaas parceiros estrangeirEls estrangeiros

O ãncentâvo à associação de emprasâracs brasileiros com parceiros estra,!!
geiIos de nações mais evoluídas economica e tecnologicamente deve ser considerado
importante, senão mdlspensáve.l instrumento à aceleração do processo de industria
lização de País, desde que preservada seja a soberania nacional no campo decasór ío.

Lei ordinârãa , resguardando os interesses brasileiros, regulará os inve~

timentos de capatal estangeare no parque fabril nacional, bem como concederá prote
ção temporária às empresas brasrtearas de capital nacional consideradas est:ratê.;ll.ca
para a defesa nacinnal. ou para o desenvolvimento tecnoréçrcc.

Dando amplo respaldo a tal princípio, os parágrafos 22 e 312 do presente
artigo privilegIam as empresas brasileiras de cap.rtaj nacronal , de forma inequívo
ca

§ 3Q - As atlvidades das empresas brasileiras de capital nacional, que
a lei considerar estratégicas para a defesa nacional ou pera o oesenvojvanento teE.
nnléqacn, poderão ter prc teção temporaria no mercado interno

§ 40 _ Os investlmentos de capitai estrangeiro serão admitidos no inte

resse nacional e regulados na forma da lei,

o mecarusmo que vem presímndo o processo de concessão e renovação de

concessão de eoussoras de rádio e televisão, ora enfeixado pelo Executivo, tem-se
revelado eficiente e adequado às exígêncaas da sociedade brasileira, haja vist~ 
que o País dispõe presentemente de um complexo de radiodi fusão dos mais evoluídos
e acredi tados, a nivel mundial.

Torna-se desaconselhável, portanto, o compartilhamento do poder decis6
rio pelo Executivo e Legislativa, modificando substancialmente as regras vigentes,
sobretudo se prevalecer a tese da criaçao de um Conselho proposta em outro capítu
lo do Substi tutivo com a finalidade específica de apreciar os processos de conces
são e renovação.

A prática revela que a convivência de poderes drstantos na condução de

qualquer processo de decisão pode gerar di.ficuldades murtas vezes intransponíverse

Legislação ordínáraa deverá, sim, regular 05 critérlOs a' serem seguidos
pelo Executivo nesta .aatérãa, eliminando as distorções porventura abrigadas pelas
normas em vIgor.

Ademais, o ínciso X do Art. 772 já confere ao Congresso Nacional a ne

cessáraa competência para flscallzar e controlar os atos do Executlvo, tornando e~

pletivo - neste particular - o Inciso XV cuja eliminação se propoe,

JUSTIFICATIVA

Suprima-se o Inciso XV do Art 770 do Substitutivo do Relator.

il EMENDA ES31713-0 ""' ---,
RITA F!,!lTADD

iJ
EI-ENOA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMEI\OAOO: Art. 770

il
ELENMID

...,- PLlllÂlllO/cONISS!o/IIJICOIlIIlÃo ,

JUSTIFICATIVA

r;or-------------TIllTO/JUSTlftC'O'Ç;;O- ---,

A emenda visa a corrigir impropriedade constante do texto original do
Anteprojeto/Substitutivo do Relator.

Suprlmiu-se na proposta a inclusão da radiodifusão, visto que conceitual
mente ela está inserida nas telecOl1lJnicaçiJes.

~P,o,"TJOO~

~PFI

r;;r--------.I.II:HÀlIlo/cOlllUio/IUICOIllUMl ,

~PLENAAIO

EMENDA ES31714-8
tJ RITA Fl!lTAOO

EI-ENOA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMEI\OADO : Art. 290' ';

Suprima-se o ..rtigo 2900 do Substitutivo do Relator.

JUSTIFICATIVA

EMENDA ES31717-2
tJRITA FURTADO

r;or nno/~UITI.lcAÇio_--------~,,_---

Urna nação em desenvolvimento jamais poderá prescindir do aparte tecnolÉ.
g1co provindo de países mais desenvolvidos, sob pena de -entee-se indefinidamente
defasada do progresso.

--.---- ------
D&-se a seguipte redaçao ar: Artigo 2892 do 5ubstituti~Vo do Relator.
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Art. 2890 - O Estado e as entidades da armlní.atração direta e indireta

privilegiarão a capacitação científica e wecnolágica nacional, com critérios para

a concessão de írcentavos, de compras e de acesso ao mercado brasileiro e utiliz~

ção, preferencialmente, na forma da lei, bens e serviços resultantes de desenvolvi
menta tecnológlco nacional.

JUSTIFICATIVA

o liVIe exercício do mercado é condição inerente às nações democráticas J

em contrapartida aos países sociaj.Istas , onde o controle da econ...mia é da competê!:!.
eia exclusiva do Estado

Eis que o texto de tITIa Constituiçao que se propõe democrática não deve

abrigar o conceito sustentada na texto original da Substitutivo pela art. 2890 ,que

atribui ao Estado a competência para ordenar a mercado interna, consioerado inclu
sive pelo relator como integrante do patrimônio nacaonal..

Assim, a supressão da "caput" do Artigo torna-se uma lmposição natural
do regime esposado pelo País.

Com esta eliminação, alçou-se o parágrafo único à condição de Artlgo ,

tal como expresso na presen ce emenda, assegurando-se em conseqJência o papel do E,!
tado no fomento à capacitação científica e tecnológica nacional e no apoio à pro
dução de bens baseados na tecnologia brasaterra.

EMENDA ES31720·2
[!J
r.r 'L&MÃIIID/COllII.iD/aulcOIlI..io-----------,

= T&XTO/~u.TIFICAÇio __,

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao parágrafo 82 do artigo 209 o seguinte item:

"I!I - A base de cálculo da i~osto de que trata a item lI! com

preende o montante pago pelo adquirente, inclusive acrés
cimos financeiros."

JUSTIFICATIVA

I
O dispositivo proposta restabelece regra contida no Projeto aprE.

vado na Comissão Temática, segundo o qual, nas vendas flnancladas, o ICM incide
sobre o valor dos acréscimos financeiros.

=-------------TUTD/~ll'TI'ICAÇiD--------------

RITA FURTADO

EMENDA ES31718·1
f:J

PLEN~RIO
~IIATA--

fl09/87

Essa prescrição tem por objetivo uniformizar o tratamento tribu
tário nas vendas efetuadas por pequenos lojistas, que normalmente usam o seu pró
prio caprtaã de giro, com as realizadas por grandes lojas de departamento, que po!.

suidoras de financeiras mteçrantes do mesmo grupo empresarial, não precisam pagar

o imposta sobre essas parcelas.

Constituinte ANTCNIO CARLDS KOI>«R REIS

El'EmA SUSTITUT1VA

DISPOSITIVO E/o1E~AOO : Art. 291.

Dê-se a seguinte redação ao Art. 29112 do 5ustitutivo do Relator:

EMENDA ES31721·1
[!J
r.:r 'LIMAlllO/cONlllio/auaccKlnio---------,

PLENARIO
~ ....TA--

/09 /87

RITA FlflTAOO

PLENARIO

Constituinte ANTONIO CARLOS KONDER REIS

Art. 29112 - .t: garantida a liberdade de expressão exercida em
qualquer veículo de ccnotcação.

§ 12 - E Vedada a censura de nauireza política ...u ideológica,

podendo o Poder Público proibir , nas concessionárias
ou permissonárias de radiodifüsão son...ra I ou de sons
e imagens, programa ou meneeçem pUbllcitárla que uti

Iaze temas e lmagens'que atentem contra a moral, a saQ
de e os bons costines , ou estdrmle a violência.

JUSTIFIVATIVA

A garantia de manifestação do pensamento, por constituir-se em

pressuposto básico dos regimes democráticos , merece destaque especãal no texto

constitucional.

Propõs-se portanto, que o tema seja o "captrt;" do Art. 2912, ao
Invés do que se encontra expresso no texto do relator.

Suprimiram-se, tarrbém , dísoosttavcs cujo detalhamento não se
compatibiliza com 05 objetivos de UTI texto constitucional.

EMENDA ES31719·9
f:J

'I,.Il:MAIIlD/COMlnio/aUKOlllu.io-----------, ~lIATA----,

PLENARID J OOD9JB7 J
r.:-r Tt'lCTD/~uJTI'ICAÇiD-------------_,

EI>E~A SUBSTITUTIVA

OISPOSITIVO EI>E~AOO: Art. 2880

De-se a seguinte redação ao Art. 2882 do 5ubstitutivo do Relator:

Art. 288'2 - O Estado incentivará o desenvolvimento científico e a capaci
tação tecnoâépaca para assegurar a melhonia das c'lndiç5es de vida e de trabalho oa

popul.ação , o desenvolvimento nacioner e a preservaçao do meio ambiente.

JUSTIFICATIVA

A emenda substitutiva justifica a participaçao da Estada CQlOO fomentador

da processo de desenvolvimento científico e de capacitaçao tecnológica, detalhando

a finalidade desta atuaçao , considerada instrumento para assegurar a melhoria das _
condições de vada e de trabalho da população, o desenvolvimento rectoeat e a preser
va~ãCl da meia dIlIbiente. -

r.T-------------TIXTD/~USTI'ICAÇiD---- _

EJoENJA ADITIVA

r
Inclua-se no Títul~Das Disposições Transitórias", o seguinte

artigo) ,-"J.. <óAb."

"Art. - O Sistema de Aviação Civil será vinculada à _inistra

ção Civil de forma progressiva na prazo de quatro (04)

anos. A infra-estrutura aeroportuária e dos órgãos de

controle de tráfego aéreo, continuará a ser usada de

forma compartilhada, sem acarretar despesa adicional,
~ conforme dispuser a Lei. 11

JUSTIFICATIVA

A Aviação Civil da Brasil foi ação prooetra do Ministro da Via

ção e Obras Públicas de Washington Luiz. Victor Konder, em1927, como titular da

Pasta, adotou medidas das quais resultaram a VARIG e a C{N)()R (hoje CRUZEIRO).
Com a Revolução de 1930, os Mlnistérios Militares, mrn erro de

visão, absorveram os serviços da aviação come:rcial nascente, assunindo o seu' con
trole. Prestaram serviços, não há dLivida. Aí está o Correio Aéreo Nacional para d~

monstrá-lo.

Mas, agora, é a hora de repor as coisas em seus devidos luga

res. Este é abjehvo da Emenda.

EMENDA ES31722·9
[!J
= 'UMAItIO/COllluio/au.cOlllul.o----------,

r.:-r --"- TlI::ltto/~usTl"CAÇiD--------------.

EJoENJA SlFRESSIVA

Fica sUl'U'imido a Item I do parágrafo 90 da artigo 209, renuneran-

do..se os demais.

JUSTIFICATIVA

D SUbstitutivO suprimiu da dispositivo que autoriza a instituiçlo

da IeM, a lndicaJ;1Ia das contribuintes da rererida i~osto. O mencionada item da pa-



rágrafo 92 somente tinha sentido ,na medida em que os contribuintes do referido impos
to, diferentemente dos demais previstos no Sistema Tributário, eram indicados pela
pr6pria Constituiç~o. Nesta circunstância, a def'írüçãn de outras categorias econômi

cas, por meio de lei complementar, precisaria estar autorizada expressamente.

Como foi suprimida a indicação dos contribuintes, não precisa
mais ser feita a ressalva, regendo-se o ICM pela norma geral contida no item III do
artigo 197, que contém regra apllcável a todos os impostos previstos na Constituição

e, segundo o qual, os contribuintes serão definidos na lei complementar veiculadora
das Normas Gerais de Direito Tributário.
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JUSTIFICATIVA

A redação proposta restabelece o artigo 478 do Projeto original e

que tInha por objetivo corrigir uma injustiça ccmetada anteriormente. Na forma como
fo~ redigido o artigo 43 do Substitutivo do relator, a dí.spusação tornou-se inócua,

pois os critérios para aposentadoria, previstos no Projeto de Constituição, são i

dênticas aos da atual Constituição, enquanto que o objetãvo do texto origlnariame~

te aprovado, que foi sugerido pela Comissão Temática, visava a reparar uma injustl:,
ça cometida pela Ccnst.rturçãu de 1967, que não respeitou os direitos adquiridos
dos funcionários que foram admitidos antes de sua VIgência.

Constitu>nte ANTONIO CARLOS KDN!JER REIS

EMENDA ES31723·7
TI cr='"ItTIDO~

pns

Constituinte ANTONIO CARLOS KONDER REIS

.,,- PUICAIHll/COIlIUlo'IUICOMluio ,

PLENARIO

,.".- TIXTO/JUITI~ICAÇ~O-------------__,

EIENDA ADITIVA

EMENDA ES31725·3
tJ
r;;-r I'LlNAIIICI/CONlstio'tUICOMI...io ,

PLENARIO

~I'AIITIOO~

os

Acrescente-se, ap6s o artigo 82 da Substltutivo, mais o seguin-
te) .u, 1,.v...... H.......t..CL ...~-t'C . J.z .::-, I)A..Lb 4,..;:. Ct "'-J:.. .....;..., 1 ,

lIArt. - O produtor rural e o pescador artesanal, que exerçam

suas atavtoades em regime de economia f'arnrLí.ar , sem
empregados permanentes, serão, para os efertos da Prev..!.
dêncaa Social, considerados segurados autônomos, na fo!.
ma que a Le; estabelecer, a eles equiparados o parear
ro, o meeiro e o arrendatário 11

JUSTIFICATIVA

,.".- TIXTO/~U'Tll'leAÇio __,

El-ENIlA ADITIVA

Acrescente-se ao artigo 207 o seguinte parágrafo:

Il§ 3Q _ O imposta de que trata a item V não Incadí.râ sobre ope

rações de crédito, quando rejativae à circulação de mer

cadorias, realizada para consimidor final, referenle ao
disposta no i tem I do § 92 do artigo 208.11

Rem.merar os demais.

Os pequenos produtores rurais, estão sendo usadas como simples
objeto. A Lei Complementar nO 11 de 25 de maio de 1971, a Lei nO 6.260 e a Lei nO

521, definem quem é empregador e trabalhador rural. Os pequenos produtores, no no.§.
50 entender, não pertencem a essas categorias, pois, não empregam runquém e muito

menos são empregados.

Essa situação impõe a criação de uma terceira categoria na meio
rural, ou seja, a dos peque~os produtores rurais. abrangendo todo aquele que explg.

ra o seu imóvel em regime de economia familiar, eventualmente, com a aJuda de ter

ceiros, por ocasião da colheita.
Sugerimos, também, deva ser reconhecida coma produtor rural, o

arrendatârfn, parceiro e meeira, porque também produzem em regime de economia fami
liar. Na mesma situação, encontram-se as pescadores artesanaia.

O objetivo da emenda é assegurar o emparo da Prevrdêncía Social

a esses nossos conpatmotas,

Constituinte ANTONIO CARLOS KONDER REIS

EMENDA ES31724-5
[!J
,.".- I'LlHAI110/COWIStlo/IUICOMI..ÃcI ------,

PLEN!IRIO

~I'AIITIOO~

PQS

JUSTIFICATIVA

A alteração proposta restabelece princípio constante do Projeto
de Constituição que não rei repetido pelo Substitutivo, segundo o qual, nas vendas
de mercadorias financiadas, não incide o imposto sobre operações financeiras, in
cluindo-se o acréscimo fInanceira na base de cálculo do imposto estadual sobre c~!.

culação de mercadorias.

O sistema constante do Projeto á mais justo do ponto de vista

da carga fiscal, equalizando a tributação em todas as modalidades de vendas de me!.
cadorias a consumidor final, não discriminando a crédito fornecido diretamente pe
lo comerciante daquele tornecadc por instituições rtrencerras ,

A grande crítica que se faz ao atual SIstema tributário é que
os pequenos lojistas, que financiam suas vendas com recursos próprias, são penali
zados, uma vez que as alíquotas do ICM são superiores às do imposto sobre opera
ções financeiras.

Estamos propondo a correção dessa distorção, restabelecendo
redação que foi aprovado na Comissão Temática.

PLEN!IRID

Constituinte ANTONIO CARLOS KONDER REIS

r;;--------------Tli:lCTO/JUtTII'IOAÇAO-------------_,

EJ.ENDA M'lOIFICATIVA

Dê-se ao artigo 43 das Disposições Transit6rias, a seguinte rede-
ção:

IIArt. 43 - Os funcâonárdcs públ1cos, admitidos até 23 de janerrc
de 1967, poderão aposentar-se com os direitos e vanta

gens previstos na leg>slaç~o vigente àquela data.

Parágrafo único - Os funcionários públicos aposentados
com a restrição da parágrafo 32 do
artigo 101 da Constituição de 24 de
janeiro de 1967 ou a do parágrafo 20

do item II do artigo 102 da Emenda

Constitucional n2 1, de 17 de outu
bro de 1969, terão revistas as suas

aposentadorias, para que sejam ade

quadas à legisla~~o vigente em 23 de

janeiro de 1967, desde que tenham in

gressado no serviço público até a re

ferida data. 11

EMENDA ES31726-1
[!J
= 'LIN,\lIlO/lõOW11S"O/IUICOlllU,ia. ,

,.".- TIXTO/~U3'tIPll:AQio_~ _,

EJ.ENDA ADITIVA

Acrescentar ao artigo 6~, § 42 do Substitutivo, a expressão IIg~

rantida aos locais de culta e suas liturgias particulares a proteção, na forma da
LeL"

JUSTIFICATIVA

A Liberdade Religiosa está assegurada no texto do Projetó e
Emenda proposta não altera a substância da redação anterior, entretanto, dá uma

configuração ampla ao conceito de Uberdade Religiosa, nele fazendo menç~o aos lo

cais aonde esta liberdade mais se projeta.
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.JJSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVA

PLENÁRIO
PLlM.l.lUo/co»lssia/auacc»luio ,

c) os nascadcs no esexençeaxo , de pais brasileJ.ro ou

mãe bcaaa.t.ea.re , desde que regl.strados em r-epez-t i.çâo bcasa.Leaxe com.

petente, ou desde que venham a resJ.dl.r no BrasJ.l antes da ma1.orJ.dª

de e, alcançada esta, optem pela naca.ona La.dade bz-ae a.Lea.z-a em qual

quer tempo.

§ 22 - A Lea, não poderá estabelecer dJ.stJ.nção entre

brasileiros natos e naturalJ.zados, salvo os casos pxeva.atioa nesta

Consit~tUJ.ção.

§ 32 - A equa.a í.çâo vo Lurrtieizu.a de naca.cnaLxdade estran

geJ.ra não J.mplicará perda de nacr.one.Lr.dade bras'tle~ra a não ser

quando houver expressa manJ.festação de renúncia do anueceeeedo , ou

quando a xenúncae à nacionalidade de oz-a.qem for requisi.to para ob

tenção de anc a.cna La.dede estrangeira.

42- são pr-avat.Lvos de brasJ.leJ..ro nato os cargos de

Presidente da nepéot.aca , PresJ.dente da câmara Federal e do Senado

da República, Pz-ameLz-o Ministro, MJ.nJ.stro do Supremo TrJ..bunal Fed~

ral além dos J.ntegrantes da car-rea.ra diplomátJ..ca e mí.La.eares ,

§ 52 - Os membros das nações l.ndí.genas neaca.dass no Br-ª.

aa.L possuem naca.cne.La.dedes pr-épr-a.as , sem preJuízo da sua ca.dadana.a

brasJ..leira.

II - Naturall.zados: o que, na forma da lei, adqua.z-a.r-em

naca.cnaLa.dade bz-aea.Lea.xa , exigidas aos or-í.qanéz-ao s de paises de

língua portuguesa apenas r-eaadêncda por um ano ana.nt.er-rup'to e l.dQ

neidade mora1.

§ 1!! - Aos poz-t.uqueeea com r-eendêncae permanente no

País, se houver z-ec a.pr-oc a.dade em favor de bz-a s a.Lea-ros , serão atrl:,

buidos os d~re~tos anecent.es ao brasJ.leJ.ro nato, salvo 05 casos

preva.etoe nesta consc í.tuacãc .

Dê-se a alínea "A" do anca.ec "I" do Art. 11 a seguinte

redação, incluindo-se um § Si:

Art. 11 - são bz-a s a.LeLz-oa r

I - Natos

a) os naaca.dca no BrasJ.l, independente de sua nacJ.ona

lJ.dade. inclusive os filhos de pais estrangeJ.ros, desde que estes

não estejam a serviço de seu país;

b) os neaca.doa no e atiz-anqen.r-o , de pais brasJ.leJ.ro ou

mãé brasileira, desde que qualquer deles ea't.e j a a eeevaço do Bra

sJ.1;

A emenda propõe que se assuma, Lnatia.truca.oneLmence , o

caráter pj.ur-aé'tndco e pj.uz-anecaonaã da aocz.edade e Estado brasl.lei

ros. A confusão entre os conceitos de nacn.onaLa.dade e c Ldadana.a s-ª.

dimentou-se com a formação dos chamados estados necaonaí.s , poa,s a

tienda.a à a.deoLoqa.a sob a qual foram cz-a.adoa , Atualmente, contudo,

as constitUJ.ções modernas recusam-se a Lderrt.Lfr.caz- t.aa,s conceatos

(ccnãa.r-a-ue , por exemplo, o art. 20 (1) da Const~tuJ.ção·de 1974 da

RDA; o art 46 da cons'ta'tua.çâo de 1978 de Espanha), reconhecendo

que o Estado é uma forma poj.Eta.ca , adotada por um povo, que conet.j,

trua, o elemento humano, cu j a Lden'ta.dade cultural expressa-se atra

vés de damensêes neeacnea,s pr-dpr-a.as , Daí advém a relação entre a

nacionalidade, com a nação e a c Ldadana.a , com o :Estado.

JUSTIFICAÇl\O

EMENDA E531730-0 ~

t: CONSTITUINTE ALCENI G~~;~A

~'''.~04/09J8?

I'LtNÂIMO/CO»lSSio/aUKO»IQio 'j Ql{7~7ã7l

Constituinte ANTCA'lIO CARLOS KONDER REIS

EJoENOA AOITIVA ao Artigo 229

Acrescentar parágrafo 32 que terá a seguinte redaçllo:

Aprovada, no texto permanente da Constituição, a instituição do
sistema de governo parlamentarista, lrrp5e-se a adição de regras que assegurem à fa
se de transição o equl1íbrio e a paz indispensáveis. 

E ruito difícil, senão mesmo armnssfvel., inscrever em caráter
transit6rio, no texto constdtucfonal , todas as normas que disciplinarão a operação
da governa em tal fase. A emenda proposta resolve o problema.

A Lei Federal que disciplinar a atuação das Autarquias ,Fundações Públicas e Em

presas Estatais determinará:
1- qJe a fiscalização da gestão dessas instituições para adequar suas políticas,
diretrizes e programas pjuruercaí.s a consecução de seus objetivas sociais e aos
interesses nacionais será feita pelo Poder Legislativo.
II- que nessas instituições seja constituído LII1 Conselho, érqão máXimo de deci

são, tenda inclusive cometêncãa de eleger e destituir sua direção f sendo campos

ta, parf.taraamenta, por representantes eleitos pelas elTllregados, por represen-
tantes indicados pelo Poder Executivo, e por representantes da Sociedade Civil;

III- que a criação, fusão, cisão, incorporaçllo, privatizaçllo e extinção, dessas
instltuições, dependerão da aprovação do Poder Legislativo;

IV- que o ingresso de fUlCionáIlos nas Autarquias, Fundações Públicas e Empresas
Estatais, em qualquer si.tuação , 56 poderá acontecer mediante concurso pública..

A partacfpação da Sociedade Clvil e do Poder Legislativo na
fiscalização e formulação das políticas, diretrizes e programas plurianuais das
Errpresas Estatais, possibilitará o consenso dos diversas setores a respeito das

políticas _provadas, evitando que estas políticas já nasçam rejeí.tadas pala so

ciedade, ocasionando graves prejuízos para o País e morais para o poder públlco.

A transparência da gestão das eJnpresas estatais"'é fundamental

para a consecuçllo dos seus objetivos econômicos e sociais, sando inclusive i"l'Or
tante rOfrÇler o autoritarismo, hoje vigente nestas instituições e que é a prdnca-;
paj, causa da ineficiência hoje registrada em mutas delas. Esta medida será mais
un passa no caminho da democratização do País.

<1.L"R+..J.<,r,
Acrescente-se o seguinte artigd.,.às "D1SpasiçÕE!s Tranaí.tér ías"j

.,.,., d.<. Gc"b"" .
!lArt. - No curso do atual período presaoerctal, que se encerrará

a 15 de março de 1991, o srstena de governo inst i tuído
na Constituição operará de acordo com lei complementar

que será votada pelo Congresso Nacional, no prazo de

cento e vinte dias (120) da data da pronulgaçllo desta
Constituação ,"

EJoENOA AOITIVA

"'-------------TuTa/~unl~lc"ç~O-------------___,

"'------------_TtXTo/JUSTIFICAQÃO -,

PLENARIO

EMENDA E531727-0
t:

'---"':::==~====:="" ....J) .L;;oo~
EMENDA ES31728-8

!:J DEPUTADO MAl.I1O CAWOS

!:J Pl..ENARIO

=-------------Tll::ua/~ullTI~ICAÇ~a-------------___,

EMENDA E531729·6
DEPUTADO EDMILSON VALENTIM E OUTROS

= n:XTO/~lI'Tlflr::"Ç~O--------------,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. II

MODIFICAR A REDAÇÃO DO § 3Q DO ARTIGO 7Q, FICANDO ASSIM REDI

GIDO:

ARTIGO 72 - •• "."." •• "., ••••• ,.,', •••• ,"',." ••

§ 3Q - A LEI REGULARÁ A INTERMEDIAÇÃO REMUNERADA 'DA

MÃO-DE-OBRA PERMANENTE, INCLUSiVE QUANDO MEDIANTE LOCAÇÃO,
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JUSTIFICATIVA do-os na instituic;eies financeiras pr ivadas , em busca de remuneração,

resul tando, com isso, o esvaziamento dessas mst I tUlções o f'Lc Laa s

a transferência de recursos de regiões pobres para outras mais deseE!,

voIv i das onde os conglomerados privados concentram operações e opor

tunidades de negócios.

Além disso, é uma tremenda Ln just Lca proibir aos San

privados

COMO ESTÁ REDIGIDO O PARAGRAFO, CORRE-SE O RISCO DE

DESEMPREGO EM MASSA, EM TODAS AS LOCADORAS DO PAIs, FACE A

VIOLENTA PROIBIÇÃO. AO PASSO QUE TRATANDO-SE DO ASSUNTO NA

LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA, PODER-SE-Á REGULAMENTÁ-LO DE FORMA A

ATENDER O OBJETIVO PRETENDIDO, SEM OS RISCOS DA OBLITERACÃO

EMPREGArtc IA.

CQS orí.c í.aes de trabalharem com os d i.vez-so s t rpos de operacões

mercado financelro, para favorecer Q rnteresse de Bancos

da

= TUTO/JUilTlflCAqÃO __,

EMENDA ES31731-8
tJ Conshtuinte ALCE'lI GUERRA

')6"1

MODIFICAR a redação do § 39, do Artigo~ para

of'Lc.i.a í s as mesmas oportunidades oparaca ona.í s de que desfrutam as

insti tui cões f'Lnance i r as particulares, de modo a reverter essa 51tu

ação profundamente Lnjue t a •

que Só visam lucros astronômicos, sem qualquer objetivo de desenvol

vimento econômico do pais.

Há, portanto, necessidade de se assegurar aos Bancos
I'UNAImI/COIolIUio/IUICOMIIJSÃll----------,

[!J PLE'lJ\RIO

a aequa.ntie e

EMENDA SUPRESSIVA

r.r TUTO/~usTI'le"çi.o ____,

Suprima-se o art. 26 das Disposições t rans i t6rias do

EMENDA ES31733-4 '""' --.,
tJ Const1tuinte ARNALDO MORAES

§ 39 - A União, os Estados e o Distrito Federal,

ouvida a comissão r-espectiava do Senado da República, poderão

~ntervir e ãeaapxop.rn.ar- serviços de saúde de natureza privada

neces sâr-acs à execução dos objet.Ivos da politica nacional de

saúde, conforme dispuser a Lea •

JUSTIFICATIVA

z6J
Artigo;M1 -

Não se pode deixar ao a Lvedz-a.o de uma única fon

te governamental, desapropriação de serviços de saúde, assun

to social da mais alta importância. Há que haver um controle,

no caso pelo Senado da República que a instituição de nIvel

maaa elevado e com jur-a.eda.çâo de competência a outras atJ.vid,!

des correlatas e afins. Do mesmo modo, a intervenção

EMENDA E531732-6 - '"".----------,J f'lpM'D"B""-----"lt:Constituinte ARNALDO ~AES . c....!:! _J

r.r-------------TUTO/~uSTI'le"çi.o ____,

EMENDA MDDIFICATIVA

o inciso I do art. 255 do Substi tut ivo passa a ter a

seguinte redação:

UArt. 255 .

- a autorização para o funcionamento das institU1-

ções financeiras, bem como dos estabelecimentos de seguro, pr ev i dên

ela e capitalização, assegurado às instituições f'Lnance i r as oficiais

acesso a todos os instrumentos do mercado r.ínanceã rov .

Substitutiva.

- JUSTIFICATIVA -

o art. 26, das Disposições r rans í t õr i as que a emenda

visa suprimir, não está bem colocada no Título X, onde devem se ali

nhar somente as normas rí í spcsLcões transi t.õr-t as • O que está dispos

to nesse artigo é uma norma permanente do funcionamento do Sistema

F'inanceiros Nacional, e por isso fica mais adequada sua inclusão no

Capitulo III(Do Sistema Financeira Nacional) da Títul~ VIII (Da DE.

dem Econômica e Financeira ).

Ao propor a supressão do dispositivo, pretende o au

tor, em outra emenda, pedir a inclusão desse mesmo artigo, com pequ!:,

na moda f'Lcacão de redacão na Titula e Capítulo próprias.

EMENDA ES3i734-2
[:J Constituinte ARNALDD MORAES

JUSTIFICATIVA = TnTO/~U3Tl1le"çi.o------ __,

A falta de acesso dos Bancos oficiais aos instrumen- EMENDA MODIFICATIVA

t'os do mercado financeiro, especialmente os Bancos regionais (como

BASA e o BNB) e os Bancos Estadual.s, faz com que os mesmos concorram

em desqualidade de condí cões com os conglomerados dos Bancos priv~

dos na captacão de recursos, o que resulta em uma menor da spcn í.bLl.ã-,

lidade creditícia em apoio à atívidade empr-esar ra.l nas suas ereas de

O incisa IV da art. 255 do Subshtutivo passa a ter

a seguinte redacão r

IIArt. 255

jurisdição. I! - .

Por não poderem opera~no mercado aberto.em COO's,ROO's,

Cadernetas de Poupança e outros instrumentos operacionais, o BASA, o

BNB e os Bancos es t aduaa s assistem os clientes sacarem integralmente,

II!·- .

IV - requisitos para a designação de membros

da Banco Central da Brasil e demais ~nstituiçõef financeiras oficiais,

bem como seus impedimentos ap6s o exercãe í o do-,car-sa".
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- JUSTIFICATIVA - - JUSTIFICATIVA -

r;-r-------------TIXTO/~UlTlfIÇAÇlo----- _,

Assim como o Banco Central do Brasil, os demais ban

cos oficiais precisam ter definidos em lei os requisitos para a d,!

slgnacão de sua Diretoria. A emenda visa, somente, incluir as inst!

t.u í cõe s financeiras oficiais para essa definição.
namento do Sistema Financeiro Nacional, emenda apresenta em separado

suprime o art. 26 das Disposições Transitárias:

Pequena modi fie ação foi feita na redação do § 12 do

Este artigo estava incluído nas Disposições Transi t6

rias do subs t i tut Ivo , Como se trata de normas permanentes do funcio-

lnsti tuãcão financeira oficial citada. De acordo com as normas

técnica legislativa, não deverá ser c rtieco apenas um -elemento do gr,!;!

po ,

~'AItTlllO~

DA

l"LuiAIO/COfllIll.WMlICOMluio ,

r?e.. 1 '''-d' "

EMENDA ES31735·1
tJ Constityinte ARNALpO MORAES

EMENDA' MODIFICATIVA

«caout« do art. 228 do Substitutivo passa a ter

seguinte redação, mantidos seus parágrafos com a mesma redação:

EMENDA ES31737-7
tJ Constituinte ARNALDO MORAES

l:J
=----------- TlXTO/JUSTI'ICaçAO _,

EMENDA SUPRESSIVA

lIArt. 228 - A intervenção do Estado no domfru o econ-ª.

mico e o monop6lio 56 se farão quando necessários para atender' a r!,

levante mteresse coletivo, conforme definido em lei 11.

Fica suprimido D Art. 55 do Título X 11 Oispos~ções

Transit6rias" .

_ JUSTIFICATIVA _

Neste momento de transição que o país vive, retiran

do de todos os textos legais o chamado lIentulho autoritárioll,não tem

nenhum cabimento a manuntencão no dispositivo ora emendado da expre~

são "imperativos da segurança nacã onaãv , que serviu como fundamenta-

cão para a edição do Decreto-Lei nc 1.164, de 01.04.71, que passou

para a Uniilo milhões de hectares de terras pertencentes aos Estadas,

Por sinal t esse Decreto-Lei está sendo revogado pelo art. 52 das Di~

posí.cões Trans! t6rias, do Substitutivo do Relator da Comissão de Si,!

tematizaçilo, Deputada Bernardo Cabral.

A segurança nacional, que teve seu sentido algumas v!:.

zes distorcido para a expedição de normas leoais abusivas, está con
tida dentro da expres são "relevante interesse ccretivo«. Assim, ba.§.

ta a relevância da interesse coletiva para justificar a Intervencãc

do Estado no domínio econômico e O monop6lio ..

JUSTIFICATIVA

O artig~ institui a Superintendência da AmazOnla Oc!

dental (SUDAMOC) por desmembramento da supermtendênc í a do Desenvol-

vimento da nmaaõru e •

A criação da SUDAMOC, na cons t í tui cão , conflita com

as diretrizes fixadas pela Projeta, nas artigos 49, 50 e 51, da Cap!

tulo VI, do Título IVe nos artigos 61, 62, 63 e 64, do Titulo X, Oi!.

posições Transitórias,

Face aos dã spcs í t avos ca t ados , o máximo que poderia

edmitir a Projeta, seria a manutenção da SUOAM, SUOENE, SUlECO,SUOESUL,

Banco da Amazônia S/A t Banco do Nordeste do Brasil S/A e Zona Franca

de Manaus, a que se reporta o artigo 54, do TItulo x .uí spos ícões TrB!!,

sitórias.

teLENARIO

r:;- PLI.... IIIO/COllIS.ACl/.U.COM1..io ,

=- TIXTO/~UITI'~..ÇAO------------_ ____,

EMENDA ES31738-5
[:Jconstituinte JOSE OUTRA

~P ..ItTIOO~

MOA

EMENDA ES31736-9
tJconst i t"i ate ARNAl DO MORAES

EMENDA ADITIVA

r;-r-------------TIXTO/JUITI'ICac;AO------ _,

Inclua-se no Título V!lr - Da Ordem Econômica e Finan-

EMENDA MODIFICATIVA

Modifique-se a redação do § 82 do artigo 209 do Projeto de Constitu,!
ção , para a seguinte:

"Art. 209 -

§ 80 - O imposta de que trata a item IrI:
a) Incidirá sobre a entrada, no território naci,2,

nal, de mercadoria importada da Exterior par seu titular, inclusive

quando se tratar de bem destinado a consumo ou ativo fixo do estab~

lecimento, bem como sobre .serv.í ço prestado no Exterior, quando dest.!,
nado a estabelecimento situado no País;

b) Incidirá t ambérn sabre as operações de saída
de mercadorias de cada unidade produtora, industrial ou comercial, p.!
ra quaiquer outra , ainda que pertencentes a uma pessoa física ou j,!;!
rídica e situadas em um mesmo imove!. ti

Os recursos púb'J.t::'iOS destinados a operações"Art ..

ceira, Capitula ]lI - Da Sistema Financeira Nacional, c seguinte artigo)
<t\J.,. c.G<.c\w.,

de crédito de fomenta serão trensferidas pela Banca Central dp Brasil

para o Tesouro Nacional, no prazo de 90 dias.

§ 12 - A aplicação dos recursos de que trata este ar

tigo será efetuada através das instituições financeiras oficiais.

§ 20 - Em igual período, a Banca Central dó Brasil

I transferirá para o Tesouro Nacional as atividades que a este são afe-

tas".

JUSTIFICATIVA

A emenda sob e'\f0que visa proteger a erário pública espe

cialmente das Estadas 'exportadores para a exterior. O texto sugerida



Constituinte MAURícIO CORR~

no ãnc i so 11 permitirá tratamento equanime do ponto de vista da JU.§.

tlça "scal, já que não permitirá, em se tratando de preço f i na I ta
belado, geração de di ferença na margem de lucro dos industriais que
se utilizam mat ér i a pr rma pr6pria.

A proposiç?ío objetiva ainda eliminar, de forma definitiva,

qualquer discussão a respeito da incidência do reM saída qualquer
mat ér i a-pr ãma promovida entre estabelecimento produtor e a.ndus t r aa L
pertencentes mesma pessoa, andependentenente respecya ~ocalizacão.
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EMENDA ES31740-7
!TI

PLENÁRIO
= T!XTO/~unlfle...çi.o-------------___,

Emenda aditiva.

Inclua-se, no artigo 179, como § 12 , renumerando-se os suE.

seqirentes, o segumte parágrafo:

EMENDA ES31739-3
trnNSTITUINTE JORGE ARBAGõ

"§ 112 _ O MinJ.stério Públlco Federal tem por chefe o Procur~

dor-Geral da República, livremente nomeado pelo Presidente
da República, dentre os integrantes da carreira, após a apr.2.

vação do Senado da Repúb1J.ca".

JUSTIFICAÇAQ

r.T-------------nll;TOIJUSTl~lc"Ç.iCl-------------_____,

Consolida e dá nova redação ao ArttgJ 242, que passará a ter a seqnmte redação
unificada:

uArt. 242 - A n'aveg3:;ão de cabntaqe.n e mteraor é pcívativa de €m3r

ca;ães 'l'3:cionais, salva ,3 caso d3 necesstcace públlca.

§ IQ - Os p:oprietárlos, armadoras e comandantes de nsvãos "aClOnaisl
aS"3J.m como dois terços no mínimo, de seus tripulantes, serão brasl.1e,!
ros,

§ 2Q - Trata,do-s'3 de pessoas jurídica,;, a mataria do capital 11 em_
presa pcop:ietárla deve cá per-te.tcer a brasilelros, e'TI percentuaj defJ.
nído em lei. -

§ 312 - A naveçação ::ie caJotagP.iTl para trd,spo'Cte de mercaríarãas é p:i
vativa de nanas '1BC10nal";, salvo em sftuações "':rd,'nt6rias de preme!l
te necessi'-hde pública -econhecida por ato Executivo.

§ 42 - O disposta neste a:-tigl) não se aplica à a'illa;ãJ, à p:oprledade
e A tripul3.;ãfJ de emarcaçãas d~ pesca, esper-ta, tur Ismo; recreio
aocio marfturc, que serão regJI3d.:!s por lei.

JUSTIFICAÇAo.

O a-tlgo 242 conf'Lrta fro-rtalmente COlJl outros drsooaí.ttvos do lnes,no Capítulo da

Ordem Econômica, na medlda e'TI que ccí a naí.s uma reserva je oercaoo, em ,ível I

co-ist ítuctonat , relatLvamente às embarcações pesqueiras nactonaí.s,

Pela redação atual do Substn.tutnvo , fica atribuída aos int~

grantes de cada Ministério Público, no âmbito da Um.ão,como no dos Est.'!
dos e do Distr~to Federal, a competência para votarem listas tríplices,

compostas por integrantes das di versas carrerras , para a escolha do re~

pectivo Procurador-Geral.
A extensão dessa regra ao MinJ.stério Público Federal, apare.!!.

temente correta e saudável, porque asseguradora de uni formidade de tI,!

tamento para a matéria, traz o grave moorweruente de restnmqí,r o P,2.
der de escolha do Procurador-Geral da República pela Chefe da Nação,
que, pela atual Constituição, o tem praticamente ilimitado - a ponto
de gerar na Sociedade a convicção de que isso conspira contra a ind~

pendência daquela instituição -, e, pela futura Carta Política, estará
contãnçencrado ~restritouniverso de apenas três (3) nomes.

Sendo o Procurador-Geral da República, além de Chefe do M,!
nistério Público Federal, o agente político de maior expressão do Poder
Executivo perante O poder Judiciário, é necessário que a sua escolha
recaia em quem possua, além da condição de membro de carreira do Mini.!
térao Público Federal, os atributos de respeitabilidade e projeção n~

cí.onal , que Leverão o Presidente da República a escolhê-lo para aquela

alta investidura.
Por isso, a ~nda que ora se propõe pretende situar-se no

justo meio termo, para que o Ministério Púb.Lacc Federal tenha por chefe
um dos seus membros, o que é de toda a conveniência, mas a República

tenha como Procurador Geral alguém que, sendo daquela carreira, venha
a ser, também, um servidor de confiança do Presidente da República, que

é o Supremo Magistrado da Nação.

Constituinte MALI1fCID CORR~

A reserva de ,l1oeIcad'J somente se justif'Ica :JU pelo Interesse estroitégi:o de at _
g..m setor de atividade, como é o caso da inFormática, ou por qtJestão :le segurança
naCIOf1.3 t, como na hipótese da navega;ãeJ de cabotagem ou in:enor.

EMENDA ES31741-5
êJ cr='''''''~PDr

Quanto à pesca, tats pressupostos Insxtsten. Sendo uma a.c:ividade emnantenente n,!
ctonaã (9:1% das in:lú~trias são brasl.Ied'ras) , a indústria ;JesqJ9ira é atnda no
Brasil, uma atividade incipiente, em partfcular na rase de captura. Urg,:!, portan
to, facJ.I~tar o seu de.3envolvilOOnto.

O arrendamento de ema-cações estra,geitas, sob o estrito contrul.e do ;Jadei:' pú _

bUco (Ministérios da I~at'inha e da AgI1cultura), tem sãdo autnrdzadc, o3.rcimoni,2.
samente e a prazo certc, como t rapâo objet ivo de: 12) gara,tL1' o abastectmsnto I

anterno; 2!i1) garar excedentes expo:táveis; e 32) assegurar a asstm':laç11o de teci1.2.

1091as avançadas pJt empresas nectonaís, Além disso, o arrendamento s6 é autonz,!
00 Q-Jan::lo se trata de ca:Jtura de espécies inexploradas ou subexplorad.J5.

O melhor ex-:mplo da ~fJ.cácta dessa ;Jolítica. é a exploração di) camarão na região

norte , A produção, que, em 1930, ere :Ia ordem :le 1. 500 tooeladds passou, em13B6,
para mais di:! 6.000 toneladas, e propicaou l1TIa receita de sxportação de aproximad.!!
merrte 05$ 60 milhões. A frota arrendada foi, 110 neem perfndo, croçresstverente

su'Jstituída po: emba:oca;ões nactonats. Mai~ de 140 barcos camaroneiros foram conE

truídos e ou-:ros 60 estão em constru;ão nos estaleiros nacionais, ,graças à tecno
logIa adqJirld".

Pela t'eda;ão propo.3ta, p:reserva-se a a'l;ual sistemática ~Je tantos ~enefí(;os tem

traztdl) para a economia nactonal, corno um todo, e para '3. indústria pesqueita, em
partleular •

Plenário

r,r-------------TIl:XTll/~uSTI'IC...Ç~O----- ___,

Emenda modificativa ao § 30 do art. 180 do Substitutivo do
Relator

Dê-se ao § 30, do art. 18D do Substitutivo, a seguinte r~

dação:

,,§ 30 - AS funcões de Ministério Público, salvo as de che
fia, têm caráter permanente e s6 podem ser exerci
das por integrantes da carreira, que deverão resi

dir nas comarcas de sua respectivas lotações~" -

JUSTIFICATIVA

A sociedade b;asileira atual está a exigir cada vez mais
t.rna atuação firme e isenta do Ministério Público e, isto só se;ã PO~
s.ível se seu agente exercer sua função de forma independente. Est;
independência, contrapartida, requer que a função tenha respaldo em
catgo efetivo.
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Inadmissível, portanto, dentro da atual estrutura da ant,!!
projeto de Constituição, que membro do Ministério Público exerça fu!).
ção própria de sua qualidade, em caráter precário, eventual r OU suje!
to a demissão ad nutum.

EMENDA ES31745·8
tJ Oeoutado Ne.to~ Duer-ee

'LllÚluo/collIIIÂO/IUICCMIIlÃO ---,

Plenério
r,;--------------TI:llTO/~lJSTlflC,l,ÇÁO ___,

Acr-es cerrbe-eoe o .seguin1:e inciso ao ar1:.45 do Sube'ti l-buü i vo d
'LCHAIIlO/CONI"Ãe/lu.eOflll.do-------_--,

p Lené r I o ~ela1:or:

r.r-------------TrxT"/JUITIFI(l~;:O---- _,

IX - or-denar- c Pl""odução, a dr:;1:r'ibuiç~o e o ebee-tec imenbc pc-,

Subee r-eua-ee e expr-eaecc "territori.:;! r-ur-e l" por mchlli~-

~ da inciso I do er-e, 209 do Substitutivo do Re l ebor-,

1""1: o conauno de berre Beer-v l çoe de s-b i neclce :5 necessidades l oce ra

JUSTIfiCAÇÃO

Sempr-e foi 1:rc:.dlção br-e e l Ie r r-eç epenea l rrber-r-cp l de nos ncmen

JUSTIFICAÇÃO

A Emende pretende a er- reçac de u-i imposto sobre ps-opr-Ledcde

sobr-e pr-opr-r edede ter-ritorlill rural, que se d'; iJO rtunicfpio,.,:rtrev

de sunestão em oytr-e Emenda.

toa de i ndev I de i ntervenç;o ce-rta-c I i eedor-e fedne I ou eseedue I r a

atuação do f1unicfpío no chemedovçover-no econ~mico das cidades e vi

:a:,:7 ccnf'orvne cone-teve da Consi;H:lli çio do Imp':eríor ces Im corte dec

de CJ eol~nia os ver-eedcr-ee f race I i aevem os preços d05 g;n!!:roc e

cer-v l ços, ver-Lf Icevon os pesos e lledido!J,enfim,provinhoM querrtsc ãc

ne ceoe i dedec loca I S c o cbee'tiec i menta de popu I:1ção.

r-e I fique Es tradcç quando era do r~unicípio e dele n:;o clev l o -ce

r e eobr-e-aonhem i ndev i damerree ai:uaç;;(!'la de ou1:ras eni:id<Õldes,el'l pr-e ju -

do f'oaer l occ l e l med i e-boç que melhor' conhece 3' as nccees Idedee

previsto no itcr I I, ou seja, o de i:r"al'l~misz~o causa mor-t r e c doa

Plenério

Redijil':'se assim o § 32 do ;]r1:. 46 do Substitui:ivc do Re

rer- TlXTO/~UITI'lCAÇ;;O----- _,

EMENDA ES31746-6tJ Deputüclo Ne'5toro ~ uer-êe

r:
Plenário

ç~o ,ilS~I'll como com o de propriedade de vefculo3 euec-tceor-ee ,

re-r- TI:XTO/~lJSTlflCAÇ;;O-------------,

EMENDA ES31743·1 ,,~,tJ Deputüdo Nestoro Duarte -------------,J ~PM~~~~

Pu.HAllID/eOIlISJlo/IUMOIIlMÃO-----------, ~IlATA~

[iJl..._-L!J!t!1!!1;M!... ~J tw otiz J

Supr-Lme-e ee a eXDres~;;o "urbana" do 8ri:.210 do Subsre l tarti i vo do lo'l1:or:

~e I ator, 3Q • O Hunicfpio co m população super-ler- a um mi Ihbo -le

JUSTIFICAÇÃO hQSitani:e~ poder.i insi:ituir Conselho de üorrcae ,

A Emenda visa a devo Iver- ao Municipio seus l npcs-boe -tr-ed l c Lc-

Plenário

ne i eç derrta-e os quais o territorial,que lhe foi u l r-cdo a pro0texto d

i nped ir- cue ",-ção no maio rural. Pe s ae a i:occr,pori:.:lnto, e o ilunicf p

o l mpoaüo territorial urbano e rUNII, al~M do pr-ed i e l tümb~m ur-be

"'0 e r-ur-e l ,

EMENDA ES31744·0tJ DeputrJdo Ne~tor Duarte

l:J
r.r TlJlTO/~lJITI'fCAÇ;;O-------------_,

Supr- i mc-iee o inciso V do ari;.37 do Subeb i-tnrtn vo do '":.'9lai;or.

JUSTifiCAÇÃO

Não ter'l eerrê tdc defer-f r--ee ao Cstedo oU pre.staç~o de um servi c

•
dê nebur-e ec local,corno o da distribuiç;o de 9~s,quando já se conf

r-e ao t.~unic;pío compe:t;nciiJ para prest.:ll"" o ser-v l çc púõl ico de natu

JUSTlfIC,\Ç~O

Baixe-se para o minirno de um milhiio de habii:an1:es o r-equ i e Lt;

previsto no parágrafo. A experí;ncia, que o cuece I'eee Lemc ac lpecu,

desenvolvia-se a contento • AI~m de ai iv i er- a ação dos Tr-lbune ls

de Coni:as esi:adua i e quantio à mai:~r i e mun i c i pai ~ decorr;nc i a neces

~~rl': do vol ume de a cOI'\1:aG de um Municf p i o COPl mais de um roi Ih;o

de jubitantesr como os das ar-cndee capitais br-ea i Ie l r-cs ,

, I
EMENDA ES31747-4
tJ Deputado Nesto~ Du.~te

'LIH.tIllO/CGMluÁe/luaccMtuÃO----------,

Plenário

rer- ~ TlX~O/~lJITI'ICAÇ;;O-------------___,

Suprime-se a expt"ess'ão"urbanoll do inciso V\' do <'lrt.t'..5 do

Subst I tut i vo do Re Iebor-,

r-e ae predominantemente. local,como é o em apr~ço. JUSTIFIC.;Ç!:O

au'tronom i a -nun i c j pe J, i nc I uc i ve pera f i ecu I i zür- o cbceceec rmerrbo de nas

Limii:ar a atuação do Municfpio à ordenaç;:o do "'-010~ c pe

n~o per-ece edequedcç neb lclc corno é ,ge~ -ta-ad i c i cne I mente de

cene e eer-vf çce ~s ne epecb Ive s populaç~es, cidades e vi las. compet;ncia municipal o I l cene l emerrbc das construç~es de um nodc
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g<:'r'al, IOCEd I ecde s em eeu 1:::st"t"itórlo, lndependerreenenee de seren

ut"bana~ ou r-ur-e l «, Também nêo se justiFica, corno pode de f l u i r- do te..

t" i a de tôo pecu I i ar e predom i ".:lote i n-cer-eeee loca I. = Tf;JlTO/~lISTI'IC.qÃD-------------____,

~Lf;N.tlID/c:O"ISIÃD/l;~OD .. ISSÃO ..,

PLenárioj nterfet"~nc Le de; Estado ou da UnIão em n..1t~-to do Sub.s1=i'tut; vo,

Tr-ed l e l cne l e taml,~m s~o as ai:ribuiç~es comuna ra per-e Q inplan

t:aç~o de estradas v i c í.,.:i i s 'lua, cbv i fJmente, trunscendclil <1 rroe.n ur- f',;1""~3r~fo ~nlco..Jo art. 32 do 3u~stítutlvO do ''?eL... tor,subsi:li:ulndo- e

A Emenda v i ne a asseourar c r-ee l íZ.:lçeo deeac s cc.tpeeenc l ee mu

o a eX'press~e!: "c 1;;9 i s l,2rem" por podereo Ieg i s 1.::;1"'.
Ju!:tlfic::ç,Jo

n i o i pe Ls ,

no parásraf'o não pode ficar -iependerrte de lei compjemeni:ar federal

J~ atríl"'ulção fic\lra esvaziada pelo retardamento da ediç~o legisla-

-tnve comp l ernenc tr-ç ccmo pode resultar por el e comprometida. Cu o

Pl.IllÁlllO/CQIIII..lo/'IJ'I(lO.I"io ~ --,

Plenário

=---- TIEXTO/~r,rtTl'ICAÇio _,

constituinte. quer dar a JtriSuição e o faz claramente ou ser~ melh r

51~temáticd da distribuição de compet;'1clüs.

Redf j a-ee c es lm o inciso IX do ltrt. 33 do Substitutivo do :1&-

101:::01"':

IX - ;3rovor a meIhor- I a das ecnd íç~es ha~ teee i anil i e e de ecne e

merrtio;

JUSTI F ICAÇÃO

Como norma de compet;hcia comum, fica melhor' indicado o fim

t'-'.tlTIDD~
4 Pi,!DS

PLEN""10/C:CNI~Si.o/SUICaNls.lÃO -,

Plenário

= TE.'J(TOf~USTI'IC ...I;ÃO-------------__,

ol')Jei: i vado pe lo Estado como um todo,quanto ~ mel hor Ia dce cond i ç~e'

da: habitaç~o e saneamento, aem admitir o desprop~sito da que o $Ll-

Supri'11a-se o i'Jrt .. 27,seus pur';grafos, e as expr-e s acee r-e l e ti i vce a

Derel"!:or do Povo no Subs't i-tartri vo do âe l e eor- ..

neeme rrbo da populaç~o ,possa ser a el iminação do: cue laouer- . .. ~

InOIVI- JIJSTlFIC,\ÇÂC

duce Ou grupos de :wri:adore!l; de mo I~.st I as con1:i3g i cace ,

A real i~ação de proYid~nci.::l.s pare a me l hcr- r e de condiç~e3 hc

Des:1ecess~r i ú a cr i <Jçã"o dessa função em termos d. estruturação

or:)::.l i ce rJe:J C.:lrgo p~b I i co. AI ém de enc ar-e cer- o custo de cd-

')i't~cionoit; e de e eneemerrco i mpl l ce a ímpl;:::ntBç~o de pr"og""ümas da

con::,truç,;'o de mor-ed I àS, Como da er-r-ed i cüção de outr'as,. cem neceea i d _

minisi:r3çdo cora -nei s despesas, a -Função deve ser atriouida co Mini

tér,o P~Lliço, se jii: n~o estiver impl l c r eoeerree f • .fto, ao cu-ierrticr-

de de pormenor' i %.aç~o no texto da Const itu i ç~o. se a ~ama de .;::tri:'uiç;;es dos or9,J0$ litegrantes da Instii:uiç;o. De

mais disso, a advocacia, como função de r-e Ievarrbe interesse p~bl ico

preenche algum eveni:ual vazio na esp~cie,.sob exeee , d.:l defesa dos

•Ll.JÚ.NO/c:OIIIIlSlltIJa.,.eulldo----------,

Plenário

i rreer-e see s legftimesdos cidüd~os ou,nesmo, de interesses coletivo.

difusos •

= TItXTD/~lIlTl'Ic:~il)-- ~1

PLENÁRIO

Constituinte NESTOR OUARTE

Redijo:.e o i nc l ec VIII do art.33 do Sub.titutivo do âe lu-

tor da segu i n-tie -Forma:

VIII - foment<1r a produção agrpecuár ia e industr i a t de a 11':161\

EMENDA ES31752-1
tJ

tos. = T'l:llT1)/J"S'T"\e ..."i.1)-__----'~ _,

JUSTIFICAÇÃO SUPRIMA-SE O PARÁGRAFO 20 (SEGUNOO) 00 ART.229 00 SUBSTITUTIVO DO

RELATOR.

ComO tarefa dae entidades que compcem a éutruturo federativa

e.n geral ~ ~ui-to mc l e ~~pria ;;i t"edação que e.n-rat.í::.e a I't"odução de

e l ime'1t:ó~, do que fa~er-sé a re9tri~o '::0 abastecimento urbano, cer

prometendo ~em d~vidG a compet:ncia que se d~ e c IIIU~ic:fpio per-c :,r

vee quanto ;;:0 "'e.cu: i ar i t'\i:llre~se toca I.

JUSTIFICAÇAo

Este inciso, objeto da presente emenda, contraria o principio da
"Livre Concorrência", proposto no artigo 225, incico 42 r bem como
estabelece um pat~rnalismo déscabãve I e desnecessãr í c ,



2642

Plenário

Deputado Nesto~ DUiJf"te
A "'õt.~ria de ct"'tüc;-:io de Estado 1'\.::l.0 pode cons'tur da Ccns'tit\d

ç~o,so1:-f"et.udo quando estabelece <3 cri'2ç;o de um$ Comiss~o pora ex

mi-"r e. 'Sugerir ?"ovid;'",ci.:ls qUd'"\to ~ redivis~o 'terrítoriill do pai

QU<3.n1:o nc l s da For-na COI'l)O e5t~ sendo feita, sem indíctlçõo se

"1u~r doe limi-tes das unidades Q eer-em dearsembr-cdae dos 'terr-i{:~rio'S:l"t. :2", À Un i :io, aos Estudos e aos Mun i c f p i 0$ ~ vededc e

?edijé:'-e assim o ar-t.29 do Substitutivo do ~elat()r:

EMENDA E531753-9
t:

=------------- TElI1"o/~lJllTlfIC,l.Ç.. O' __,

e". favor de uma de seee ",ntfdades.

C( .... instituir trihuto que nec se j a uniforme em todo

terl"'itério nacional ou impl ;que d;s-tinç;o ou preferência em r

faç;o a que I equer- dessas ent idades.

r I l - cr í ar I h d:aç~e5 co tráfego de pe s scce e bens

referida Comls$âo ,fe,tos os quais. $Q t:H~i icül":;() c a l"egru$ pre..ISj
-t.cs -vo 1:e ,,1:<:> con~-i:i1:uci<:>nal e no Su:'sti1:u-i:ivo 1'01'0 o CridÇ~O dos

E"1: dee e tJ"'un5f~J"ma 70 dos 1errit~f'to:s em Eabccloe ou sua mcor-por-q

çec .os te~c"it<Jc"(OS e'St.adu~is de ol"'i:)em.

IV - e ebcbel ecer- cu l-boa reJlgiosos ou fgr-ejd:lil,$ubven

c;oná-lo'S,emt-arüç"'r .... lhes o exercfcio ou mcrrter- COM eles ou se e

repre-=entantco::: r-e lt1ç~es de depend;nc í e s r-e s s e l vcde l:l co lcbor-cq o

-Ie i n'ber-e e ee p~b 1I co i.,d i cndo e r-r Ie l ,

,.".--- J"ruO/,ll!''l"IFn:AÇ~O ------;

JUSTlílC\Ç.\O

• elhor que ü~ regras proibitivas do exerclcio da compet~nciü

do s er.ticf<Jde., po l ftic,:JS ee je amp l i,ld.:'l Como ,:,poPOS1:0

JUSTIFIC,\Ç~~

to a 15 de noverabr-o de II)CO.

Tr:.,sit~l"'ies do ~.! stitutivo tio ~eL.,tor:

• único. ~tu: i e Pr-efe tece do-s :iunicfpio$ de -jue cogi't..J

e s tre "lr'tigo pode,.;o c a-idf deeer-vee .;; reelerç.'io 'la elei4-~q, de 15 de

"ave' r-c pr~ximc,c s er-vc de s ,.s dertc l s djspociç~as corre t; tiuc i onc l s

c,plíc:veis e pilra .... ;.nd~to ue se exti'1gu~r~ cora Q dos governadores

eleitos a 15 de -ovembr-o de J~96.tMed;é1nfe d posse do 'titular e t e j--Ilepu'te dc Ns~tor Duarte

EMENDA ES31754-7
f!l

~edij03-se ';;551., o ~ r--t , 23 do Substitutivo do itelator;

~1""'t. 21. A Ul"ico podet"; cr-j or- Estados e Te""ri1;;;,..ios Feder03í5

per- e l e direta1"len-te J,d'j}ini~trado$tnedia~te lei cor-ip l emerrtrcr-, de l f b

r ....ção de s As<:;emb1é;~s legr~lat;YC5 estaduais e c oneu l-t;e ~s coóu l e-.

'J~e.s. I ntere..eode e ..oceer-vcdc s cond I ç.~es de popu' .:ç~o,extens~o terr i

tos-ial e r-ende pÚblica.

Par~9l"".;)fo ~nic<). A criaç:io óe municfpio seroá feita por l e I

~of1ple'fl\ent::JI''' diJ Uni;o ou do Estado,confo~me o coso,observüdoJs as

~Qndiç~&5 constantes deste artigo e üprovüc;ão da r-eepec't Ive C~m,gra

JUSTIF I CA çÃO

O~-~e reda~;o em um só Qrtigo e pal""~gpafo ~ m~t~ria que o Sub

ti1:ui:ívo prev;' em seu art. ~~, ~~ 2!! e 30, • no 1: ~t ~ ~ .
J", ar •.,IQ,,,," lJnlco.

EMENDA ES3175S·S· .
[!J Deor>ut.rJdO Nesto!'" DUj]rte AlITlllI

t: P1enári óL t ,. " Otlll / C; II.I'SSÃo / s llI Cn loltSd O

r.r-------------'Ull:TOfJII'''''IC''lfi..o --,

Oos Prefelto~ de e Capitais brDs,i[oiras tjve..... om ITcl"\" t~, '') ~

ne e três ano., e"-;uanto 0.5 demais"nteriorMente eJe;to!>,fic~"'o1m co

fll::,-dato de r-e i 5 . -oa , Tami·.im de tr;& anos/e igua I e ·te pcr-tiur-badoe

por força dos pe-oii cmc e da transiç;o denocr,;tica,s~o os mandc'troe

doe demais e teu t cr-ee -tur-Lc i pe Le eleitos li 15 de noverebr-o de J9~5.

Convé:;" ..rde-c i s , l1ue 05 Pj-of'er bos de e Cop l t e l s suj-.l' c l e r t oe

')1) ,)5"'eQUl"C UM ·f·'110 de coerência polftic....1 e rtrr-e .15 ..Iuce .tdrn i n i a
cões.

ue.o ce pretende d prorro;)aç:~o :!e .,anciatos. ',l:J:$ <1 po:sib; J ida-\

de de reeleição t10s ai:uais tit.ulare$,quélndo $6 'SuSneterao ,~o Jul

9.;'"!e ''to popul<Jr" sO'~l"'e ~Utls aest~es,iles mes-:lJs cor.di~õea de quulque1

UM outro candi dato.. I
O:)jetívil-~e com a !:=Jos8i',j I idade rie rgeh~.lç~O ml3ni:er-se con't

nuidade paI f"é,ca e administrativa na gest;o dos ~tunicfpio& da Capi

ta I, a qua J sera re~pa Idada pe J.Q vontade muJor it;~,.. i a da popu I ~ç~o,

A Emenda i ndl}pende do ~ i stemil ou reg i;'lp de governo que se ve-

nha o ado1:<lr. Tanto no proe:,sidenc;41 i&t-ü,quant:o no parl3rnentaris-t.:l,

r ;as do Strl"s'f:i -tut:jvo -io 'te f .n1:0,.., r5S$ i lT1 como as eXprtess~e5 ~/Pilra e-

fe.ito do artigo &n'te,..;op" con.stantes do rlrt. 7º das mesmas Disposí

ç;;e" :rr""n~i1:~riÕ!l.

A l"eele,ç3o provid~ncia que se aqmite nos Estados Unid95,a

.,ü~ por uma vez C'l1 Face de rece.n-te .,031teroçQo constitucional, ?olra
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r.r------------- TUTO'JllJTIFIC.lÇ~O -,

CÓNSTITUINTE CARLOS CHIARELLI

JU5tif~cação:

As natéraas contidas nos dispositivos mencionados são regi
veda por lei comlementar ou mesmo comum. As rírsposfções são essencialmente téc

nicas, o que não se coaduna com lJ1I8 Constituição.

enador Constituinte Carlos Chiarelli

PLENÁRIO

Suprimam-se o art. 220, item I e seus §§ lQ,2º,42,5º,62 (a.tem

11) J o art. 221 e seus §§ todos J o art. 222, com seus i tens e §§ e os arts. 223

e 224, todos esses dispositivos referentes 80S planos e orçamentos.

EMENDA E831760-1

r-;-r-------------l'UTO/olllSTlf.C.lÇio- ----,

EMENDA E831761·0
t?

Dê-se ao item Ir do art. 33 do sub r í tu t í vo do Proje
to de const a turçàc a seguinte redação'

" .ri.~ .~~~~;~~;. ~. ~~~~~:. ~;~~~~;. ~. ~;~~~~ .
tência pública e proteger e gar-en t.a r- a 10
tegr-a.dade daa pessoas po r-rador-as de deficJ.ê
c í a risl.ca ou mental; 1\

mc-tde bo s executivos de qWltro anos como I~ ocorre. c sem ..

de de de",>inco;npClti!·~jliz.:lç~o,.comosucede iJliós -en ta-e n~s l:.:Jm'·ém ne

li I ?~te e e e de ,"l~'nrJ<Jto Ie â i &1 <;t i vo ,
con

Acüso r-eel e i toeç e s sea Pr-e fe l tioe flcar~o/quoJtro anos de ...rndc

to. ·:eno.... port.lllto de que os <c i s dos e leitos em IOQ2.

"Ar-t , 33.

r.r--------I'L1JC.IIIIO/COIlI'Sia/luICOIIlUio .,

PlenárJ.o da Assembléia Nacional Cone't a bu i n t e

1.".-------------TEXTP/JUlTlfl(;..Qio ~

EMENDA E831757-1
ttonstl tuinte JACY SCANAGATTÃOll

EMENDA MODIFICATIVA.

JUSTIFICAÇÃO
Dispositivo Emendado: Art 7 Q , inciso VII.

indicado.
A emenda pretende apenas dar melhor redação ao i tem

Sub s t Ltua-se o inclso VII, do a r t , 72, pelo s equ í n-,

EMENDA ES31758·0. ,,~tJ Constituinte JACY SCANAGATTA------------.,

m---:------l'l.tII.t.'I10/t.1l1olIui.DJIUlcDMlhio .,

Plenário da Assembléia Nacional Coris t a tuinte

cr;;~""'~

5'~9LMJ

te:

"VII - gratificação natalina, como 1'2 s a Lér-Lo cor

respondente a 1/12 avos da remuneração devida em dezembro, por
mês de serviço, do ano correspondente.

r;-r------------- TUTO/JllSTlFIC4Çio, ---,

Dê-se ao item X do art. 34 do aubs tid tiu t i.vo do Projet
de Constituição·

IIArt. 34 .

....X.~'O j~i;~~~·~; ·l~~t~~~~~ .; .ti; .~~~~;~.;.~ .
causas; "

JUSTIFICAÇÃO

A emenda vaaa a ampliar a competência legislaEiva
previs l::a ~o i tem_X do êuba t i. tutivo I .. uma vez que ~ como se pr-opoe , es
sa compe~encta ~ao :se circunsc,:eve:a apenas à c r-raçác e ao .runc í.oname
to, ma,;, a crlaçao, a organizaçao. as atribuições e tudo mais que for
necessario ao funcionamento dos juizados de ans t t-uçáo e o de pequenas
causas.

JUS T I F I C A ç A O

A redação- proposta não nos parece a mais feliz, vis
to que deixa fora do direito ao 13!2 salário os comissionados.

os avulsos e outros grupos de trabalhadores. Teríamos duas al

ternativas: ou fixar simplesmente o direito e deixar à lel ardi

nár í.a sua aperacionalização, ou já dispor sobre o f modus operandi.
Optamos pela segunda alternativa, como forma de prestigiar a

iniciativa do ilustre relator.
Entretanto, qualquer das duas opções ,l5erão bem Vln

das ao texto da futura Constituição.

EMENDA E831762·8
I: CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI

.LEN.lll.IOJCOllISSÃo/sUICOIlIQio ,

Consti tuinte

PLENÁRIO

JACY SCANAGATTA

r.r-------------uxTo/JllsTl~IC.lo;io ----,

EHENDA HODIFICATIVA

r.r-------------TIXTO/JU1S1Iflll,\Çl.O----------------,

Daspos t t tvo Emendado: art. 262, § 2º.

dação:
Dê-se ao i tem IV do § 92 do art. 209 ti aegui.n t e re-

subeta t.ua-ee o § 2 2 , do art. 262

"Art. 209 - •.•••••••••• 'O ••••••••••••••••••••••••••

9'
IV - prever casos e apec aaa a de manutenção e

de exclusão de c r-ed í, to;

"§ 22. O setor p r i vado de prestação de servJ.ço~ de saú
de particl.pará na assistência PÚbl;l.Ca. à saúde da popu í aç ao , dan
do preferência e tratamento especial às errtadadea filantrópicas';';".

...................................... ~'

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

Desnecessário- especift'Car-se na Cona t t tu í çjic as cir
cunstâncias que podem dar origem ao crédito-prêrnJ.o e benefIcios a
tins. Por outro lado, é p r'uden tie acrescentar-se a hipótese de exclu
sã.o, como no caso de isenção em operação anterior. Flnalmente, é ina
dequado referir-se 11 "remessa de eer-vfçoev ,

Procuramos enxugar o texto proposto, visto que há algu
mas rmpropr-í edades que merecem ser eaco í.madaa , para melhor ade-.
quar-em-ae os ob jet í.voa da eegu r-adade social.

Trata-se de emenda mais de 'rorraa do quê de fundo, mas
que precisa ser levada na cevada conta, sobretud0 nessa faze de
aprimoramento dó texto proposto.
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.Lt• .l.IlI11/COlll'~io,.u.tc..ssiQ---------,

= T[~TI:/ •.JSTII'ICAÇio-------------___.

EMENDA MODIFICATIVA.

DlSPOSltlVO emendado art. 8º das Disposições 'r r-ans i tó r-i as ,

Sub a t a tua-se o art. 89 das D'iapos açce e 'Pr-ans i tórias, p!:.

lo ee gu i n t e :

JUSTIFICAÇÃD

Pronunciar_se, pode ensejar di versas interpretações.
Como as leis de.vem ser claras, ob je t i vas e diretas, preferimos

sugerir a troca da palavra "pronunciar-se" por "opinar", que
nos parece mais adequada com os cb.j e t i vos que norteiam o Con
selho da República.

EMENDA E531766·1
tJ CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI

t: PLENARIO

r.r-------------TlXTO/JUll1'IF1C.ÇÁO ---.,

EMENDA MODIFICATIVA

"Art. 82. As 1eJ.5 complementares, pr-eva s t as nesta Con§.

t t t u í.çjio e as leis que a e t e t ceve r-âc se adaptar, serão elabora

das, no prazo de 12 (doze) meses. contados da p r'omu Lgaçjio'",
\<.4"y- 11:'

DispOSItIVO Emendado' art. 179'$Yinciso):, alínea "d"

JUS T I F I C A ç Ã O

o prazo r i xaco para a elaboração das i.e ae complementa

res deve ser certo e não a Lea tó r i o , Entendemos que 12 meses re

presenta pe r-j odc mar s do que suri c r en ce para a uI tlmação desse

compr-omi aso aaaum i dc pe lo Congresso Nac i onat •

'LII:N""IO/CCllISSio/Sut(:Cj,"ISllo -,

=-----------__ TEXTO/JIJSTlF,c.çio ---.,

EMENDA MODIFICATIVA.

D1SPOSltlVD Emendado' art. 27, § as ,

11:1 9~
subst i tuaée a alínea lldu , do inciso ~,t..-cÍcJ art. 179, P!

la seguinte:

"d) par t rc ípar de sociedade comercial".

JUSTIFICAÇÃO

Não nos parece de bom alvitre que os Ministros de Es-

tado e autoridades assemelhadas, citadas no artigo, possam ser
cotistas ou acionais tas , de modo amplo como consta do disposi-
ti vo que se quer a I terar.

Com e re i to , numa sociedade anônima, privada ou públi

ca (SOCIedade de economia mi s t a , por exemplo), da forma como es
tá posto o problema, pode qualquer das autoridades mencionadas,dE
minar completamente, por deter maioria absoluta do controle a

c i onár ia.

sube t i uua-ne o § 32 do art. 27 pelo seguinte: Em face disso, achamos mais aconselhável a

da parte final do dl spos Lt Ivu ,

supressão

u§ 31!. são eur-ibutoe do Defensor do Povo a lnviolabll2:.

dade , os impedimentos. as pr-er-r-oget i vae processuais dos membros

do Congresso Nac a onaL'",

JUS T I F I C A ç Ã O l? PLENARIO

.LII: .... ltlO/cOlllssio/ ....COllIUio ,

A supressão da parte t'~nal do § 32 sob exame, tem por

objetivo tornar a proposta maa a genàr-a c a , visto que, em n05SO

modo de entender, os venc imen tos do Defensor do Povo, conquanto

possam ser muat o importantes, podem e devem ser regulados em Lea

or-ornàr-i a.

= "UTO/JUSTlFIC.l.çio --,

EMENDA MDDIFICATIVA.

Dispositivo Emendado: art. 83, inciso rrr , alínea Ub".

f!1 PLENARIO

PLlN.l.IIIO/CO"lsslCl/llIlICOIlIUio---------,

t=~;;:"~

C9i1'~Uã!J

subst i tua-se a alínea "bll, do Lnc i so 111, do art.83,
pelo seguinte:

"b ) os Ministro do Tribunal de Contas da União, l!!,

dicados pelo Presidente da República".

= TEXTD/JIIST1F1C.l.C i D__ --------------.,

EMENDA MODIFICATIVA

ü í spna r t Jvo Emendado: art. 119

Substitua-se o caput do art. 119 pelo seguzrrte r

"Art. 119 _ Compete ao Conselho da República opanar

sobre' 1/

JUS T I F I C A ç A O

Nossa intenção é dispor no sentido de que todos os
Minlstros do Tribunal de Contas da uruão serão submetidos, qua..!!

do de sua nomeação, à aprovação do Senado Federal, descabendo
tal prerrogativa a qualquer outro organismo governamental.

Em face disso, propusemos Iqc Ius r ve a supressão do
inciso XVI do art. 77.
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!EMENDA ES31768-7
l:J CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI

~ PLENARIO

8°.

8QII •

Supr ama-c s e a alínea It~n, do art. 209, i tem ,JJ:1, da

]I
"f'lca supr amada a alínea "b" do art. 209,item ~J

..,- TElCTO/JUsTltlCAÇ):O----------------.

EMENOA MOOIFICATIVA. JUSTIFICAÇÃO

Dispositivo Emendado: art. 55 e seus í nc i sos e parágrafo

substitua-se o art. 55, seus í.nc i sos e parágrafo p~

lo· seguinte:

A exclusão se torna necessária tendo em vista a e

menda aditiva que acrescenta ao projeto, na competência da União
os impostos úru.cos (art. 207, anc Lsos VI e VIII).

"Art. 55. A adm í n i s t r ação púlilica nb je t avar á à re~

lização do interesse pública e organizar-se-á com obediência

aos p r Lnc Ip Los de legalidade, moralidade e puo Lí c i dade , r e.§.
pe i, tados os daretcs dos c í dadãosv • CQNSTTrllTNTE COR' OS CHIope;l..bI

USTIFICAÇ~O PLENARIO
,.,- TEXTO/JI.STI'ICAÇ,í.O ---.

Nossa proposta é no sentido de que sejam sup r lnu do s

os Lnc i e os e parágrafo únICO, pela sua aub j e t LvLdade , r es t an

do apenas o caput, com a supressão da última palavra: "e ex,!

gindo-se"
Parece-nos que a redação, como proposta t

melhar aos ob j e t í vo s para os quaa s fOI conceb roa .

atenderá

EMENOA AOITIVA

ü l spus Lt avo Emendado: art. 207

Acrescente-se ao art. 207 mais dois incisos, VI e VII,
com a seguinte redação:

PLENJlRIO

CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI

!EMENDA ES31769-5
[!J

..,-------------- Tli:XfoJJUHlfIC~çiQ--------------

VI - produção, importação, circulação, d i s t r í buLção

ou consumo de Lub r a ficantes liquidas ou gasosos e de energia e

létrica, que incidirá uma só vez sobre qualquer dessas opera
ções, excluída a incidência de outro tributo sobre elas;

VII - a extração, c i rcul ação ou o consumo dos minerais
do país enumerados em lei, ampc s t o que incidirá uma 56 vez so

bre qualquer dessas operações, observado o disposto no final
do 1 tem anterior.

EMENOA MOOIFICATIVA.

nispcs í t ívo Emendado: ar t 32, i.ncLso L,
JUSTIFICAÇÃO

uni fOl

de ad!!.
nível

subst i tua-ae o Lnc a s o I do art. 32 pelo seguinte:

"1 - direito cLv i.L, cumerc i jaL, penal, processual,
eleitoral e do trabalho".

JUSTIFICAÇ~O

Pretende-se com a presente emenda, acrescentar o D,!

relta do Trabalho, como nat ér i a a ser legislada, privat'ivamefl
te r pela União.

As normas de üí r ei t o do Trabalho devem ser

mes em todo o territ6rio nacional, como forma melhor
quer- os interesses dos empregadores e dos empregados a

nacional.

Constitui, pelo pr o.je t o , competênc i a pr ívat ive da U

nião, legislar sobre energia, jazidas, nunas e outros recursos
wí.oer e i.s (art. 32, V e XI), além de ser, ainda, de competência
da União, a exploração dlreta,ou med aan t e concessão ou permis
são, os serviços e instalações de ener ç i a elétrica (art. 31,XI,

!< e xxzr , e art. 232).

Por outro lado, de f rne o Projeto como monopólio da U

nião B pesquisa, a lavra, a r e r i nação e o tra.•sporte de petró
leo e ner avaõos ,

Assim sendo, deve permanecer, sob a competência da
União as Impostos Únicos, a fim de pe:rmltir a uniformidade de

t a i s t r ibutos , excluídas d i s t í nções ou preferências em relação
a qualquer Estado.

A medida visa, a mda , assegurar a geração de recursos
para a garantia da prestação dos serviços públicos e de energia
elétrica.

rcr- T[XTO/JunlflcA(;i.O --,

EMENDA SUPRESSIVA -:n::
Dispas! tivo Emeodado: Art. 209, alínea 1t!:!,1I, do i tem yí, do § 82.

Em cons equênc La , devem ser suprimidos do art. 209 os
itens r t , do § 5!2, r t , Q, do § as e o seguinte período do § 62;

"Não compr eendí.das no item 11)) do parágrafo anterior".

No que concerne aos minerais, a possibilidade de lnc..!
dência de diversos impostos, em v i r-tude de ext ínção do reM, fa

raá com que esse ônus anv Lab í.Lí z e as exportações de diversos
minerais, entre eles o minério de ferro, e aumente o preço dos

produtos industriallzados, que têm nos minérios sua matéria-pr!
ma•

tC'U:~~~

t:"!j47~9[ã7l~ PLENARIO
r.;--------- ~LIE:HA"IO/cOlllmll;.o/su.(:Clllstio--------___,

EMENDA ES31770-9
CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI
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..,.,----------- TtltTOIJUITI'leAl;'io __,

SLprlmam-se os § § 12, 2 Q , 3º e 42 do art. 221 do ProJeto

da Comissão de Sistematização,referentes à tramitação da proposta de

orçamento.

JUSTIFICAÇAo

As disposições contidas no mencionado artigo são de natu-

JUSTIFICAÇÃO

o caráter aaens tenc t a j , rndt sao rúve t dos serviços e das

comp Lemen t açcee de oener.i caos previdenciários que consti tuem as

rt ne i i cecea básicas das entidades fechadas de prevldência priva

ca , torna-as ti tu1ares reais de tmuru dace tributárla conferida

pe La Constituição às ãns tu tu i çôee de assistência scc i e i , e x-cvd cb

con t ado no art. 19, inciso IIl, alínea "c" da Consti tuição Fede

r-al.

Em verdade, o pr-ece i to , autcapt acàve ã , tem e ado contra

r-aado pela Le ga e Laçjio or-dtnàrua.

Car-ecem as entidades fechadas de previdência pr-a vada

pelos. de maror- explicitação do mandamento consti tucional, de

forma a preservar o patrlmônio que a ccnem tuição coloca a salvo

da mc i oénc i a tributária.

reza reglmental t competindo definí-las o Congresso Nacional. Foram

repetidas das duas últimas Cartas Feder81s que, s ab i dament e , cercea-

Iam a pa r t rc apação e as decisões dos Deputados e Senadores, princi-

palmente quanto ao exame do orçamento. Não merecem subs í s t i r numa

Democ r ac i a , P PLENARID

'LtIlA...lolcclllln.io/sll~lIIl"io-------___,

[J PLENARIO

CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI

EMENDA MODIFICATIVA

Dispositivo Emendado: art. 264, inciso

EMENDA ES31773·3
tJ

Substitua-se o inciso I do art. 264 pelo seguinte:

"1 - cobertura dos eventos de doença, Lnva l i de z ,
lhice, morte, acidentes do trabalho e reclusão".

JUSTIFlCAÇM

ve-

r;;-------------_ ..U·O/JIJU"lfIC.lt;.iO __,

EMENDA MODIFICATIVA

D1SP051tivo Emendado: art. 162.

Substitua-se o caput do art. 162 pelo seguinte:

llArt. 162 - Compete à Justiça do Trabalho conciliar

e julgar os dissídios individuais e coletivos entre os empreg!
dos e empregadores, inclusive de Missões Diplomáticas, e da A~

ministração Pdblica Direta e Indireta, e outras controvérsias

oriundas das relações de trabalho, regidas por Le i s especiais,

ou que decorram do cumprimento de suas próprias sentenças".

JUSTIFICAÇÃO

Pretende-se com esta Emenda implementar o elenco de
cobertura das eventos, a cargo da Previdência Social, visto que
fora omitida a velhice, COm O quê, ficariam ao desabrigo prQ
t ec t orus t a as apos ent.adur i as por ve ttuce .

'LIN."'o/callllssÃO/llJICOllllnio---------_,

~--_-_--_- nXTO/JUI'lflC.çlo-------------__,

Nosso objetivo é suprimir o dispositivo sob exame,

in fine, que retira do âmbito de competência da Justiça do Tra

balho os conflltos resultantes de acidentes do trabalho.
Há muito tempo vêm os trabalhadores, por suas enti

dades sindicais mais r epresenta t Lvas , reivindicando que os co~

flltos resultantes de acidentes do trabalho sejam apz-eca acos

pela Justiça Especiallzada do Trabalho. Agora, que a oportuni

dade se nos apresenta, não podemos deixar de oferecer emenda

nesse sentido, pois a Justiça comum tem se mostrado mui to mor!!.
sa e pouco conhecedora das particularidades que cercam essas
controvérsias.

"J4ENDA MODIFICATIVA

:lspositlVO Emendado. art. 203, l.nC1SO II. etLnea lICIl tJ PLENARIO
'LtN"I\lO/COllllUio/su-cCIlIUio---------_,

Substitua-se a a l i nea "cll, dei 1nc150 11, do art. 203

;.ela eeguant.e ;

"c) pa.tr:l.mÔn.k'l, renda ou serviços do;::; partidos poli ti

cce , inclusive suas fundações, das entidades sind~cal.s de br-aba-,

Lhador-ea e das insti tU1qões de educação, de pr-ev'i dênc i e p r-avade

e de assistência socrat , sem .rana Lucr-e t rvos , observados os re

quisi tos da lei compl.emenbar";

EMENOA MODIFICATIVA

Disposi t i vo Emendado: art. 3D2, § 22

Substitua-se o § 22 do art. 302 pelo seguinte:

§ 22 _ A exploração de r i quezas minerais em reservas i.,D

digenas 56 pode ser efetivada com eut.o r i zução do Congresso Nacio
olal e obriga a destinação de percentual em benefício das comuni

dades indígenas e seu meio ambi errt.e , na forma da lei".
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JUSTIFICAÇAo

de
Naci.2.

de

EMENOA MOOIFICATIVA

r.r-----------__ TUTOIJlJSTJ',CAqio--- -.,

~LIl:Il.á"IO/COllllssio/su.COIllIUia ..,

DispositlvO Emendado: art. 69, § 36.

l:J PLENARIO
Dadas as pecul aar-Ldade s que envolvem a exploração

riquezas minerais em terras indígenas, apenas ao Congresso

nal deve competir a avaliação da necessidade de exploração
tais riquezas, tendo em vista o interesse nacional.

a percentual a ser concdida às comunidades será fixa-
do em lei ord.ínãrra , obedecidos os mesmos critérios do dízimo d~

vido aos superficiários.

subs t atua-se o § 36 do art. 6º pelo seguinte:

CONSTTIJINTE CARLOS CHIARE! I I
r.r 1LI:N ..."IO/COIlI""o/IUICOlllllUÃO .,

PI EMÁRIO

=--------------TUTO/~uST"lel.ÇiCl--- __,

,,§ 36. A defesa do consumidor e usuário de servi
ços será objeto de proteção do Estado, bem como a segurança,

a saúde e os legítimos interesses econômicos, sem pre jufz o da
defesa por parte dos próprios cidadãos".

EMENOA MOOIFICATIVA.
JUSTII'ICAÇAO

Dispas!tivo Emendado: art , 82.

subs t i tua-se o art. 82 pela seguinte:

"Art. 82. São assegurados aos empregados domésti-

cos os dã re i t os prev i stcs nos incisos 11, 111, IV, V, VII ,XiII,

XV, e XX do artigo anterior".

o Estado deve defender os legítimos e justos direi
tos do consumidor e usuário de serviços. Entretanto, essa

defesa não deve ficar apenas ao encargo do Estado, mas também

que cada membro da sociedade deve zelar pela sua própria def~

s a , Acreditamos que esse acréscimo é deveras salutar, visto
que devemos buscar uma s i tuação de d ínãmace , em que não se d~

ve esperar apenas o beneplácito do Estado.

JUS T I F I C A ç Ã O

Busca-se com a presente emenda melhor adequar a ma

téria aos objetivos co limados , inclusive para escoimar disposi
ções cama a que assegura previdência social aos dcmé s t i.cos , ma

téria já devidamente cristalizada na legislaçllo vigente.
Doutra parte, o salário mínimo ficou devidamente

assegurado, na medida em que incluímos o inciso 11 ao art. 79

e fizemos remissão na presente emenda.

EMENDA ES31780.6
~constltuinte CARLOS CHIARELLI

t),LENARIO

r.r------------- Tl:l[To/~u.llf.eAÇio -_- --~

EMENDA AOITIVA.

~'A"T1DO~

PEI

OISPOSITIVO EMENDAOD: OISPOSIÇOES TRANSITORIAS.

11~/~a:x:-,
Inclua-se r onde couber Ynas Disposições r rens r tárias

o seçuirrt e artigo:

= TExTo/~Un'~ICAÇio-------------__,

EMENDA SUPRESSIVA

Dispositivo Emendado: art. 140

Suprima-se o caput do art. 140.

"Fica suprimido o caput do art. 140".

"Art. as funcionários públicos adnr t.ãcce até 23 de j.!!

neiro de 1967, poderão aposentar-se com os direitos e ~vantagens pr!
vistos na legislaçllo vigente àquela data.

Parágrafo ünfco , 05 funcionários públicos aposentados

com a restriçllo do parágrafo 32 do artigo 101, da Constituição de 24

de janeiro de 1967 ou do parágrafo 20 do inciso II do artigo 102 da
Emenda Constitucional número 1 r de 17 de outubro de 1969, terão re
vistas suas aposentadorias 'para que sejam adequadas à legislação vi
gente em 23 de janeiro de 1967 r desde que tenham ingressado no servi
ço publico até a referida data.

,1.1l:1U.UI!COIll13SÃtJ/ll.l.eclllluio .,

PJ PLENARIO

JUSTIFICAÇÃO
JUS T oI F I C A ç A O

Se considerarmos os objetivos das súmulas dos tri-
bunais, vamos concluir que não têm sentido as disposições
constantes do caput do art. 140, visto que se trata de matéria
de estrita atribuiçilo do Poder Judiciário. Quando muito, algu

mas súmulas poderiam ser encaminhadas ao Congresso Nacional c.'1.

mo subsídios.
Por outro lado, por uma ques t ão de coerência, vez

que já propusemos a supres são do inciso XIX do art. 77. não

podemos concordar com a existência deste.

A propos í ção , originária de sugestão assinada pelos

eminentes Constituintes Homero Santcs ~ Geraldo Campos, foi aprovada
pacificamente pela Subcomissão dos Dire1tos dos Trabalhadores e Fu!!.
cionários Públicos e pela Comissao da Ordem Social, figurando no pr.2.
jeto original da coraí esão de Sistematização. Também foi aprovada p~

los eminentes Constituintes que elaboraram o Projeto "Hercules"(Arti
90 80 das suas Disposições Transitónas). -

Sendo, pois, uma proposição plenamente vã t o r i ose em
todo o processo elaborativo desenvolvido até agora, e cujo conteúdo

está em perfeita harmonia com os pr íncIp ros que devem nortear esta
Assembléia r proponho o seu restabelecimento.
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EMENDA ES31781-4
tJ ccnst í tuinte CARLOS CHIARELLI

tJPLENARIO
~ TUTll/JUnrrrcAl;Ão --,

EMENOA SUPRESSIVA.

OISPOSITIVO EMENOAOO: INCISOS IV, V E VII 00 § lo, 00 ART. 253, REN!!.

MERANOO-SE OS RESTANTES.

SUPRIMA-SE OS INCISOS IV, V E VII, DO § lo DO ART.258.

"Ficam suprimidos os incisos IV, V e VIr do § 1º do
art. 258" ..

JUSTIF"I AÇAO

Reãv i.ncãcacse a supressão dos três inciso supra, te!!,

do em vista que dispõem sobre situações subjetivas e intenções, não
se constituindo propriamente ern matéria dispositiva de seguridade s.2
daI.

JUSTIF"ICAÇAO

A proposta visa r e t i r ar do inciso sob exame os d~re!

tos agrário e do trabalha, visto que esses dois ramos do direito já
constam do rnc í so I do art. 32. O Direito já consta do inciso I do

art. 32. O Direito do Trabalho consta de modo expresso e o Direito
Agrário faz parte do DueIto Clvil e Processual Civil.

=-------------TElI:TO/JUlllf'C.çio __,

EMENDA SUPRESSIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 32.

SUPRrMA-SE O INCISO XV DO ART. 32.

"Fica suprimido o inciso XV do art. 32 1' .

JUSTIFICAÇAO

~-__- __--_----·EJtTtl/JlIsTl~llll.Ç;;O----- __,

tJ PLENARIO

~L.r.IIi"IO/c::JlIS...o/SIle(:Olllllio ,

As disposiç~es constantes do inciso sob exame n~o e~

tão muito claras quanto aos seus objet rvcs . Com efeito,f~ca difícil
de s~ saber a pretensão da proposta. Como parece t=atar-se de condi
ções para fiscalização do exercício das pr o r'Ls aõe s (Conselhos Fede-

rais e Estaduais) regulamentadas, melhor será que se remeta a mat,!

ria à coapet ênc ra do Direita do Trabalha, sem necessidade de qual~

quer adaptações.

EMENDA MODIF"ICATIVA.

D1SpOSl ti vo Emendado: §§ 30 do art. 228 e 12 do art. 229.

EMENDA ES31785-7 '"'~ ---,
r Constituinte CARLOS CHIARELL;

flpLENARIO

~'''.'''.-:=J
Pf!

Substitua-se os §§ 32 do art. 228 e lodo art. 229,

pelo § 19 deste último, com a seguinte redação:

"§ 12.. A lei reprlmirá a formação de monopóliós,
oligop61ios, cartéis, e DUt:r3S formas de abuso do poder econ-ª.
mico, que tenha por objeto dominar os mercados nacionais, eI.!
minar a concorrência, ou aumentar arb a t r ar Lamerrt e os i.ucr-osv •

=------------- TtXl'O/JUSTlrlc-.çio--- --,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDAOO: ART. 32, PARAGRAF"O ONICO.

Substitua-se o parágrafo único do art. 32 pelo segui!:!.

JUSTIF"ICAÇAO

A alteração proposta visa melhor t écruca leglslativa,
vez que nos parece que a lei complementar deverá fixar critérios e

não "poderá autorizar", como consta. Trata-se de matéria muito mais
de forma do que prcpr aamen t e de rundo.

JUSTIF"ICAÇAO

O § 32 do art. 228 e o § 12 do art. 229

matérias correlatas e muito semelhantes. Por isso,
por sugeur que reste apenas o § 12 do art. 229,

disposições.

Estamos certos de que a redação proposta
cqnteúdo em seus aspectos de técn~ca legislativa.

tratam de

optamos
englobando

melhora o

\
"Parágrafo

crltérios para os Estados

ar t í.qo , exceto os incisos

\

único. lei complementar deverá estabelecer
legislarem sobre matérias constantes deste
n , IV, VI, VII, VIII, XII, XVI e XX".

PLENÁRIO

EMENDA ES31783·1
flConstitulnte CARLOS CHIARELLI

tJPLENARID
= tExTO/JUITlfleAÇio, --,

E/>/ENDA />/DDIFICATIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 34, INCISO L

SUBSTITUA-SE O INCISO I 00 ART. 34 PELO SEGUINTE:

\
11I _ direi to trib\tár ro f financeiro, pení-tenc râr í o

econômico e urbanístico". \

\

EMENDA ES3178~·5 _'""" ----,
l: CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI

'Lu.i11IO/eo""sio/SlllleOIlllPÃo ,

tJ
~-- -_--__-_TtXl'O/JUtTlfICAÇio--------------,

EMENDA MOOIFICATIVA.

Dispas! tivo Emendado: Art. 72, inciso XV.

Substitua-se o inciso xv do art. 72 r pelo segul'1:lte:

"XV - férias anuais, fola forma da lei 11.
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EMENDA MODIFICATIVA

= TUrO/JUs'rlfIC...lo----------------,

EMENDA ES31789·0
tJ CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI

"Ll!N""IO/col,llssi(J/su.CO.. lq.io ~

~ PLENARIO
Nossa intenção é de i xar para a legislação ordinária

a d í sc í pLfnação dos critérios de concessão das férias dos trab,!
lhadores assalariados.

Desta forma, período de concessão, forma e quantia
a ser paga, época mais apropr i ada , e outros tantos aspectos, d!!
vem ser deixados para a legislação ordmãr í a.

JUS T I F I C A ç Ã O

EMENDA ES31787·3
r ConsÜtULnte CARLOS CHIARELLI

i'I.U;.",lo/to....,S:tia/IU.co..uio --,

Dispositivo Emendado: art. 6º, § 35.

subs t a tua-ae o § 35 do art. 6º pelo seguinte:

=------------- TE:llTD/~UlTrFICI,Ç.iIl ___,

Dê-se a redação ebaaxo ao § 39 do art. 220 do Pro

jeto da conuesâo de s recemaeaaeçãc s

,,§ 35. ~ garantido o direito de herança, que será
tributado na forma da lei ll

•

JUSTIFICAÇÃO

11I _ a federação;

11 - a república;

111 - o voto direto e secreto;
IV - a separação dos poderes;

V - os direitos e garantias indiv.iduais",

subst i tua-so os incisos I, 11, lI!, IV e V,da § 42
do art. 92 pelos seguintes:

EMENOA MODIFICATIVA

DispOSltlVO Emendado: Art. 92, § 4Q , incisos I a V.

~PLENARIO

JUSTIFICAÇ~O

Estamos de pleno acordo com a garantia do direi to

de herança, mas entendemos que esse direito deve ser deVld!
mente tributado, como forma df s t r rbut í.ve dos benefícios da
riqueza. Por isso, faz-se Lnd i spensãve I que a prerrogativa de

t.ributar I no caso, fique exp Hc í ta.

r.r--------"LI!N.-'O/CO..ISS.iO/SUllCOllISSio------__~

=--- TEXTO/JIISTlfIC.Ç.io ~--___,

EMENDA ES31790·3
t:J CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI

"Art. 220 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 39 - São orçamentos anuais da una.âo e

a) ~rçamento Eaac ak , referente aos Poderes da
Uniao;

b} orçamento das autiar-qua aa e fundações fede>
rais;

c) ~rçamento das empresas em CUJo caoital a
Uniao participe, através do Tesouro Nacional
ou eer-ee reas ~nst~tuições.n

JUSTIFWA('ÃO

Cometendo ampropz-Ledade técnica e Juríd~ca, o ?ra-

j etio junta as aut.arqua.as e outras errtn.dadea não empresariais

no orçamento f~scal da nm ão , Ora, a personalidade desta é dife

rente das autarquias e fundações, que foram constitu!das para

exercerem separadamente as ati Lva.dade s que lhes foram cometidas

Por isso, precisam ser agrupadas separadamente da união, embora

devam ser submetidas às IJ..mitações de gastos constantes nas dota

ções aprovadas.

No que concerne às empresas estatais, a Le a ordJ..n!

ria que regula os orçamentos êede rai s é que deverá de f í.na.z o nI

vel de informações. Para essas entidades econômicas será :Lmprescl.!!,

di.veL excluir os orçamentos dos r1.gores Le.qaa.a que regem OS orça

mentos públicos, em que os gastos não podem superar as dotações ,

são necessários créditos adfcãonaa.s , o pagamento SUJeita-se a

prévio empenho e outras formalidades, sob pena de conduzir as em

presas çovernement.aas ao emperramento de suas atividades p.rcdut.a-.

vas e neçoc í aas , O p.roceddmentio maâ a adequado, no que concerne ao

Congresso xecnonaf , cmsaste em exercer efetJ.va f í.s caj.a zaçâo , danâ

mica e autônoma, através de um órgão auditorial subordinado dire

tamen te ao Congresso Nacional.

melhor

de

t écn.í ;

Objetiva-se com a presente emenda

aos cinco incisos, enguxando-os 1 a fim
coadunar-se com os princípios de boa

Trata-se muita mais de alteração de forma,

intacta a Inteção do Substitutivo.

adequar a redação
que possam melhor
ca legislativa.

mantendo-se

~ PLENARIO

EMENDA ES31788·1
l!J Consti tuinte CARLOS CHIARELLI

r.r ~_TlI:XTO/JlIlITlfIC"..io-------------__,

r.r-------- 'LU.,IIO/l;OIlISSio/lIullCOIlIUÃo---------

PLENÁRIO

CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI

EMENDA MODIFICATIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 261, § 12,

SUBSTITUA-SE O § lo DO ART. 261 PELO SEGUINTE:

EMENDA ES31791·1
tJ

=---,-------------TII:X-e /JUSTI,.,C ....iO------~------___,

lr§ 12. O sistema nacional de saúde será disciplinado

por lei conp Lement arv. EMENDA MODIFICATIVA

JUSTIFICAÇ~O Dispas! tiva Emendado: art ~ 11, § 4º ~

Propomos a exclusão da palavra "únLco? , por nos par~

cer temerário fixar que o sistema na;ional de saúde será único. pe!.

gunta-se: único em que sentido?

O que se quer é que O sistema de saúde seja pronto em

seu atendimento, sobretudo aos mais necessitados.

SubstitUa-se o § 40 do art. 11 belo seguinte:

40 • É privativo de brasileiro nato o cargo

Presidente da República".
de
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r.r TUTO/~lI1JT'flC.Ç.ill-------------_,

JUS T I F I C A ç Ã O

Em nosso modo de entender 1 não se justifica a proi

b rção do exercício de cargos menci onados no dispositivo que ora
se pr opüe seja emendada r visto que seu desempenho poderá per
feitamente ser levado a efeito por brasileiro naturalizado.

Desta forma, somente se Justifica que seja de bra
sileiro nato o cargo de Presldente da República, pela majestade

e importância ímpar de que é revestido.

EMENDA ES31794·6
t:J CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI

PLII:IfA'"0/COUISSio/SUf;couln.io---------.,

EMENDA SUPRESSIVA.

Dispas! t i. vo emendado. art. 31, parágrafo úru.co , das

'tr-ansa t.cr-i es .

Disposições

CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI

PLENARIO
r.r TUTCl/JUSTlfICAÇIo -,

Suprima-se o parágrafo um.co do art. 31 das Daspos í çces

'rr-ane r tór18s.

"Fica suprimido o parágrafo único do art. 31 das DISPO

SIções Transi tórias ll •

E"lENOA "lOOIFICATIVA.

Dispositivo Emendado: art. 90, § 70.
JUS T I F I C A ç Ã O

Substitua-se o § 72 do art. 9Q pelo segulnte:

n§70. É assegurada aos sindicatos. com obrigatorie

dade, part ac Lpaç ãn nas negociações coletivas de trabalho".

o conteúdo constante do parágrafo único sob exame, Já
está devidamente contemplado pelas da epoe t çóee do art. 64 do

substitutivo. Por ISSO, entendemos ser da spenaave L seus prece~

tos nas Disposições Transitórias.

r.r---'------_.t.lI;ualO/eClIll'sIÃO/S...-cOlllSlio ,

OISP~SITIVO E"lENOAOO: ART. 255, INCISO I.

E"lENOA "lOOInCATIVA.

= TUTO/JUSTlfleAçAO--------------,

ÇJ PLENARIO

EMENDA ES31795·4
l? Constituinte CARLOS CHIARELLI

JUS T I F I C A ç Ã O

o princípio é o da as eequração do direito de parti

cipação nas negociações coletivas, a cargo do Estado. Trata-se

de prerrogativa dos sindicatos.

Entendemos como fundamental a negociação coletiva
de trabalho, seja para discussão de reajustes ou aumentos sa
lariais, seja para f Lxação de condiç1les de trabalho de nature

za diversa.

substitua-se o inciso I do art. 255 pelo seguinte:

PlENARIO

CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI

EMENDA ES31793·8
t:J
"' PI.INAllIO/C.Ofll'saio/auac.OlllllaÁo ,

= TUTD/~u1JTI1IC.Ç.iO_------------_,

111 _ O funcionamento das Lns t i t.u í çõe s financeiras,bem

como dos estabelecimentos de seguro, previdência e cap í t aLí zaçãc ",

JUSTI'ICAÇ~O

EMENDA ADITIVA.

Disposi t avo Emendado: Art. 7º.

Acrescente-se um i tem XXV ao art. 72 r com a seguin-

Busca-se suprimir a palavra "autnr Lzaçãn" porque nos

parece oportuna esta hora para que seja reformulada a política de

concessão das chamadas cartas-patentes para Insta lação de estabeleci

mentos financeiros. Acreditamos Que chegou a hora de os bancos serem
\ organizados como qualquer outro estabelecimento comercial, ressalva
dos os cuidados próprios ~do ramo.

te r edação :

f!JPlENARIO

,.,,-- PLllAllIO/cOllllasio/suacC.luÁll .,

EMENDA ES31796·2
l:Constituinte CARLOS CHIARELLI

r.r--------- TUTO/~.... TI.IC.o.çiO _,

"XXV - CIPAS, com representação dos empregados e gi!
rantia no emprego aos seus membros, nos termos da lei".

JUS TI, I C A ç Ã O

E"lENOA SUPRESSIVA.

Pretende-se com a presente emenda aditiva preencher

lacuna existente no art. 72, visto que as CIPAS se constituem
em organismos muito importantes para a fixação, no âmbito da e!!l

presa, de condições preventivas de acidentes do trabalho.

Por outro lado, impõe-se que os clpeiros tenham es
tabilidade no emprego, isto é, que não sejam despedidos pela

sua atuação nos misteres preventivos de acidentes do trabalho,
mas, pelo contrário, possam ter as melhores condições posslveis

para. o_desempenho de suas relevantes funções.

DISPOSITIVO E"lENOAOO: ART. 209, INCISO II DO § 50, INCISO II DO § 80
e a parte final ao § 62.

Sumprima-se os incisos 11 do § 52, inciso 11 do § 82

e a parte final do § 60, tudo do art. 209.

"Picam suprimidos do art .. 209 os incisos 11 do § 52,

II do § 80 e a parte final do § 60".
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JUSTIFICAÇAO

As supressões ora propostas resultam das emendas adi
tivas formuladas ao art. 207 t consubstanciados nos incisos VI e VII.
Trata-se, pois, de providência que visa compatlbilizar a s disposi
ções dos arts. 207 e 209.

a EMBRAFILME, INECEN e INL, para c i t ar apenas algumas I esta
rão de mãos atadas pr e cumpr ar com suas t i na Lâôaoes de modo

satisfatório, vez que os recursos usados, a teor da LEI
SARNEY, não mais serão carreados para as final~dades origi
nariamente previstas.

Em face do exposto e de outros aspectos relevantes
que envolvem a mat ér ra , impõe-se a supressão do da.spos r t í vo
supra mencionado, como forma de fortalecímento cada vez
maior da LEI SARNEY.

EMENDA ES31799-7
f: CONST~INTE CARLOS CHIARELLI

I'l.uu.tQtcatl.luiQ/llI&ealllnia ,

..,----- TUTO/JUSTlI'IC.. çiD

t:J PLENARIO

PI.EIIAlUO/c:OI,1l5SÃc/llUIc:OlllllJÃO ,

EMENDA MODIFICATIVA

Dl.sposl.tivo Emendado: art. 162, § 19.

r,r-------------TEXTC/JlItTIFIc:,a.<:ÃC --.,

EMENDA MODIFICATIVA

üã spos i t avo Emendado; art. 61, i ne í so 11 do parágrafo únlco,das
üa spos í ções Transitórias.

Substitua-se o § 12 do art. 162 pelo seguinte:

U§ 12 - Havendo impasse nas dissidios coletivos de
trabalho, as partes poderão optar pela arbi tragem, nos termos
da le1.".

JUSTIFICAÇM

o dí spos í t ivo supra, em sua redação original, propõe

que a Justiça do Trabalho possa agir como árbitro. Entretanto,
fica multo difí.cil à essa Justiça Especializada runc i onar com
dupla função e competência.

Por isso, concordando plenamente com a idéia da ar
bitragem para auxl1iar na conciliaç~o dos conflitOS de nature

za trabalhistd J estamos propondo que, malogradas as negocia_
ções, recorra-se à arbitragem, que será dí sc i pLí nada por lei
ordinária.

Substitua-se o Inciso 11 do parágrafo úruco do art.
61 das Disposições Transitórias, pelo seguinte:

"11 - Os Estados, Territórios Federais e o Distrito
federal, que apresentarem Lndí.cadunes econômicas e sociais ca

racter f s t i cos de situações de subdesenvol vimento, participarão

de ReglGes de Desenvolvimento, assim como os Estados membros
que apresentarem desequilíbrios lntra-regIonais, cujas causas
consequênc i as e propostas de equac ronamento sejam de âmbito su

pr avas t adua l '",
JUSTIFICAÇM

Pretende-se com a presente Emenda que haja isonomia

entre as Reglões que apresentam desequilíbrios lntra-regionais,
com aquelas que apresentam desequilíbrios inter-regionais.

Com efeito, a permanecer o inciso 11 com a redação

do Substitutlvo,restarão problemas de desigualdades, sobretudo

para as regiões mais desenvolvidas.

= T~"'TD/~US1Ifll:"lfio-------------__,

EMENDA ES31798·9
tJ CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLJ

BASILIO VILLANI

E'lENOA ADITIVA - ART. 12

PLENARIO

EMENDA ES31800·4
l!J
r.r-------- 'LIIl.lllIO/c:Olll'do/IUICOllIUio ----,

r.r------------~T[XTO/JuSTlrICAQic-- -,

'I.~NA~IO/(lCl"IUÃCl/SUICCllllhio-----------,

l:J. PLENARIO

EMENDA SUPRESSIVA. Dê-se ao Artigo 12 do ProJeto de Constituição do subst i tut ívo do
Nob-re Relato~ a seguinte redação ~

Dispas 1 tivo Emendado: art. 284, § 52.

Suprima-se o § 59 do art. 264.

Art. 12 O BRASIL E UMA REPdBLICA FEDERATIVA INSTITUIOA PELOS BRA

SILEIROS, IRMANADOS NUM PUVO INDEPENDENTE. COM O OBJETIVO DE CON~

TRUIR UMA SOCIEDADE LIVRE, JUSTA E SOLIOARIA, VOLTADA PELO DIREI

TO E SOCIAL, SEGUNDO SUA lNOOLE E A DETERMINAÇAO DE SUA VONTADE.

"Flca suprimido o § 59 do art. 284 11
•

J.U S-T I F I C A ç A O

U S T I F I C A ç A O

o § ~2 do art. 284 sob exame, ao vedar a destin2.

ção de recursos públicos a entidades culturais de fins luer.!
tlVOS, talvez sem o querer, tornou sem aplícação prática a
Lei nO 7.505, de 02 de julho de 1986 - LEI SARNEY, que di.§.
põe sobre incentivos à cultura, pern\ltindo que empresas p.Q

blicas ou privadas possam dispor de recursos oriundos do I.!!!.
posto de Renda, portanto, recursos públicos, para incenti var

atividades culturais.

Sem embargo, mesmo que a Intenção do ilustre ReI!!

tor do Substitutivo não tenha sido esta, as disposições do

mencionado § 512 levam, sem dúvida, a esse .i ndeae jado camanho .

Por 1sso, na prática, certamente, entacaces COmo

EMENDA ES31801-2
tJ - CONSTITUINTE MANOELMOREIRA

'U.IHt.IIID/cDlIln;;O'luICD1II1U;;O ,

P' F"'ÁRIO

r,r-------------1El1:TO/JVSTlPIC~ÇÃC---- _,

Emenda ao artigo 267

suprame o artigo

JUSTIFICATIVA

o artigo trata de matéria ca.eu.Lat.aca , CUJa inserção não
se Just:t.fica no texto constitucional, a desPéito de súa relevân
cia.
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Também é supz-amrdo o ancc.so VI por ser ampoas Ive.l ga
rantJ.r seu cumpr-amerrt.c , de f i.n r.do desta forma. A receita preva den-,
caãr í.a depende dos sa j.ára.os dos aeroos que freqüentemente sofrem
queda real por efeito de fatores do s i st.eme econôm i co , como acaba
de ocorrer. Parisso, a Pr'ev Ldénc a.a só pode assegurar r ea j ust;e dos
beneficios ídênt~co ao dos ec avos , def:t.nido no art. 252.

neto.rou-ee a menção ao Fundo uacaone t de Saqu'r a.dade So
o aa L porque no capIt.ujo ctue trata dos orçamentos pfib Lacos , é or-aa-.
do o orçamento da seçur-adade eocaaL,

F"""'~• PMDB

I'1.(N..... ,O{COI.l,'s;;Oh:URCOIlISSÃO ,

PLENÁRIO

~ ff:xrO/J~.nIFlC~Ç4"---------------,

Emenda ao capitulO:§, Titulo IX

Acrescente-se onde couber:

Art. - Nenhuma. prestação de bene f Ic ao ou se rv l.ÇO

ccmpr-eendadoa na aequr-xdade aoc i.aL poderá ser cr-aede , reajorede ou
ea't.enda.da sem a correspondente fonte de cus'te a.o total ..

EMENDA E831805-5
r;-r--- --

t· MANOEl MOREIRA
L"AllfICO~

pUDB
JUSTIFICATIVA

As últJ.rnas consta.eurcões bras~le1.ras ancorpo ram o di~
pos Lt avo ac ama , o que t.ambêm aconteceu com o proj et;o da comi.as ao
de s i.suemat.a.aacão , como forma de assegurar que J.nJ.cJ.at;vas )'50L;-
das, aas z s eemâm.cas , que não levem em conta o nece.s aar-ao equa.Lâ-.

brio f Lnancea.r'o da nrevadêncs.e aocaut , prosperem. rnesp t acavej.meu-.
te, o sucae rcueavc do Relator omJ.t:u o art~go pelo que auqe'r rrnoa
sua z-ez.nc Lus âo por absoluta pez-t.an êncd.a ,

PLENÃRIO

=--------------TtllTo/4USTlnCAçio----- -----,

Emenda

PLENÁRIO

CONSTITUINTE MANOEL MOREI RA

EMENDA E831803-9
ÇJ

r.T-------------TElCTO/~USTlf(CAÇ;;O ___,

Dá nova redação ao artJ.go 65 e suprime os artigos 66}

67 e 68

Art. 65 - A 1e1. eeeene teeer-â os limites de a.dade e

dema as coneacôee de apoaen't.adoxa.a do aez-v ado.r ,

-Emenda ao artigo 259

O art.aço 259 passa a ter a seguinte redação:

Art. 259 - A seguridade soc i aj, será f a.nanca.ada comouL.
aoz a.amentie , de forma dl.reta e and a.r-et a , por toda a socaedads
através da~ con tn-a.bu a çôe.s dos empz-eqador-es , Lncr.den ces sobre a fo~
lha de se.Lârao s , faturamento e lucro, ccrrcz a.bu a.ção dos tir'abeLhado-,
res, e dotações orçernenüãraas da unaêo ,

l?arágrafo üm.co - A Le a, poderá mse rturr outras corrt ra.;
~~~~õ:~c~:~~l.nadaS a qar-anc a.r a manutenção ou expansão da sequr a-.

JUSTIFICATIVA

Não há razão para se tratar da questão em detalhes no

texto const.r.tiucãonaj , pela sua comp Lexa.dade e neces s i.dade de

adaptação às vaea êvea s econôrna.cas , admanLs tn-atia.vas e de estrutu

ra et.áz-a.a , Pari.sso, é de melhor e Lva cxe deixar o assunto para. a

legislação orôanâr i.a , solução, aLa.aa , adotada no caso dos servi

dores maLa.tiare s , de acordo com o artl.go 72, § 69.

JUSTIFICATIVA

P! FNÁBIO

CONSTITUINTE MANOEL MOREIRA

CONSTITUINTE MANOEL MOREIRA

Emenda ao artl.go 272

Mod~fica o artJ.go 272 que passa a ter a eeçuant;e redação:

AJ:'t. 272 - t garantida, na forma de Je a , renda mensal
vitalicl.â 'a todo cidadão a par-t.i.r- de 65 anos de a.dade ou anvâ't ãdo ,
desde que não possua outra fonte de renda.

PLENÁRIO

JUSTIFICATIVA

EMENDA ES3180G-3

f:

r.r------------- n:nOIJlJlTlftCAr;;.O ---,

1. Retirado o aric Lao III porque se trata de vo Luma de
recursos anexpz-e as avo em relação ao orçamento da PrrevLdênc a.a
pz a.nca.pe Iment.a porque na redação não se assegura que todos os re~
cursos J:'eferidos se destinar~drn à aequza.dade aoc r.a L A dest mação
paz-c raj. :Já é asseçur-ada pela leg~slaç:ão atual. •

2e ãupz amada a expressão do § 29 "que obedecerão cr i.eê-,

r205 anªlogos aos estaJ;elec~dos no arc rço 199 11• A prevalecer tal
xeet.r a.çao ser a.a , na pr-é t ace , ampos s Lvs L a cra.ac ão de novas connri.,

bm.côes porque não há contrJ.bul.ções que não tenham base de cálculo
ou fato gerador coincidentes com algum J.mDQstO Já ex zs ben t.e ,

EMENDA ES31804-7

f:

=-------------Tl:llT<)/JIJ$TIFIC..~io ___,

Emenda ao Artl.go 258

L Acrescentou-se o da.r-e Ltio do ãnvâ Laôo de concorrer -ac
beneã Ic ao tal como Já prevê a legJ.slaQão atual da renda mensal Vl.

eaj Ic.ra ,

Altera o art aço , supr1.ml.ndõ o 1nC1.S0 V'{. e mod.i.fa.cando o
Lnc a.ao lI} passando a ter a segul.l1te redação:

Art. 258 - A segur2dade socae t , compreendendo um con-,
Junto an teqradc de ações para garantJ.r os daze a.tioa xe Lat.avoa ã

saúde, pr-evadênca.a e ass i.s cênc r a socaaI , será orqan a.zada com base
nas segul.ntes da.z-etiz-z.ae.s e

I - un ãver-se j adede da cobertura;
II - equz.va l.êncã.a dos regimes dos segurados urbanos e

rurais;
III - eqütdede na forma de paz-tn.c rpacâo do custieaoj

IV - seletividade e distrJ.butJ.,vJ.dade na prestação dos
bene f Ic ao s e seevacoe ,

V - df.ver aadade da base de f1.nancl.amento e
VI - carátl?r del:rlocrát~ca da gestão adminl..strat~va.

JUSTIFICATIVA

2. neta.raaa a menção ao valor de um salárJ.o-mínimo pe
las seguintes razões: i) ampâ i caraa despesa ad Lc aoria L JJnediata de
cz$ 16 bJ.lhões anuaa.s sem fonte de custeio equaveLerrte r J.l.) seza.a
fator de desestimulo à fJ..ll.ação ao sistema, por assegurar aposen-.
tiadoz-a.a equaveLent,e ao que milhares de segurados ccrrt r-a.bua.nt ea fa
zem JUS; 1.l.J.) amp'La.car ae a necessJ.dadt; de r aa juece imediato de to
dos os berrefIc ac s anfez-ao're s a um saj.ãrao-mín imo dos demaz s segu
rados o que é anva.âvef, Ea.nariceaz'emerrtie ,

PLENÁRIO

r.r-------------TE);TO/~unIFIl:Açio, -----,

t alterado o anexao II por ser .rmpos s Ive j, alcançar-se a
um.Eormrdade dos bener Icaos e servacoe para os segurados urbanos e
rurei.s , Além das dl.ferenças econêma.ca s e SOCl.aJ.s que geram capaca-,
dade cone r.íbueave e neces s a.dades d~ferentes, há que se levar em
conta que, enquanto não houvejr fonte de Ea.nanc Lamentio eepec Iãaoa
para a j-r-evadênc í,e Rural é ampos s Ivej. una.Eorma.ze.r os benef Ic ao s ,

EMENDA SUBSTInrrIVA

.J:l[
O § 29 do art. 302, do Capítulo VIII do Título H.. passa a ter a

seguinte redação:
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--'-'-'"I'Ituto~
Capítulo VIII

Art. 302

Nas atuaas condtcôes de desenvolvunento econômico c populac ronal.,

a drstrrabuaçâo de gás combustível cana l i.zado perdeu sua pr'Imrtnva caractez-Istnca

de restrito :mteresse murucrpaj ou regional, para s rtuar-se na õrbata de proble
ma nacnona.l ,

§ 29 - A exploração de r-iquezas nmeraas em reservas lndíg~

nas só pode ser efe tavada com autoruzaçâo do Congrcs
50 Nacional e obriga a destmacâo de: percentual em

beneffcao das comrmdades mdfgenas e seu ne io am

biente) na fonna da 1e1. 1I

rl'AnTlOO~• PMDB

JUSTIFICATIVA

I'ull"'t10/cOIolISsÃO/l:UICOIolISSÃo' ,

PLENÁRIO
= TEXTO/JUSTIFICAÇiio -----,

Dadas as pecul.aar-Idades que envolvem a exploração de raquezas ffil:.
neraas em terras mdfgenas , apenas ao Congresso Nacaonal deve competir a ava

liação da necessadade de exploração de tars r-iquezas J tendo em vasta o mtere~

se nacaonaj.,

Acrescentem-se ao art. 207 do substl.tutivo os rtens VI e VII, com

a seguinte redação, e supr ima-so , em conseqüêncía , no art. 209 os ateus II do

§ 59, rr , do § 89, e o últJJno período do § 60 •

Disposições Trans~tórias:

r.r------- TEXTO/JUSTlftCAÇ;,O -----,

o percentual a ser concedido às comunidades será faxado em Ie i

ordinàrra, obedecidos os mesmos cratéraos do dfz imo devido aos supe'rfucràr-ros ,

Art. 207 - Compete à União Instrtuãr impostos sobre'

I - .

II - .

DISPOSITIVOS A SEJIDIACRESCEl\"AlJOS. Incisos VI e VII ao art. 207.

VI - produção, rmpor-taçâo , c rrcutaçâo , drs'tribuaçâo ou COD

SlU1lO de Iubrifdcantcs Lfqmdos ou gasosos e de ene'rgaa

elétrica, que mcadí râ U1JU só vez sobre qualquer des

sas operações, excluídas a ine idência de outro tributo

sobre elas;

VII - A extração, a circulação ou o consumo dos minerais do

país enumerados em lei, imposto que incidirá uma só

vez sobre qualquer dessas operações, observado o das
posto no Emaj do item anterior.

tr}'A~TIOO~

PMDJ3 I

Art. 41 ~ Ficam excluídas do monopólio 'de que trata este
artigo, as refinarlas em funcionamento, amparadas pelo art. 43 da
Lei n a 2 ..004, de 03 de outubro de 1953, com as condições estabele
cidas pelo art. 45 da mesma Lei.

[!fLENÃRIO

EMENDA E531808-0
!?CONSTITUINTE MANOEL MOREIRA

JUSTIFICATIVA

EMENDA ADITIVA

Redação proposta:

Assam sendo, deve permanecer , sob a competqnc1.a da Oruão os Impos

tos Ilnícos , a fJ1l1 de permrtfr a uní.fornudade de tais tr~butos, excluídas drst.m
(fões ou preferências em relação a qualquer Estado.

A medada visa, aanda , assegurar a geração de recursos para a gar3!!.

tia da prestação dos serviços públIcos de energia elétrJ.t.a.

No que conceme aos mínerars , a poss rhí.Iadade de mcrdêncra de dí ,

versos impostos, em vrrtude de ext.mcâo do Iill-I, fará com que esse ônus invlabl1,!.
ze as exportaçôes de diversos mineru.rs , entre eles o minõrro de ferro, c aumente

o preço dos produtos industrializados, que têm nos mnérros sua matér ia-pr.una.

Em conseqüêncaa , devem ser suprumi.dos do arr , 209 os .rtens II I do

§ 5°; II, E., do § S9 e o seguinte período do § 69:

''Não compreendidas no rtom II do parágrafo .mteraor".

JUSTIFICATIVA

Conat.í.tur , pelo projeto, competénc.ia prãvativa da União, Iegislar

sobre energia ,J3Z1das, manas e outros recursos mneraas (art. 32, V e XI), além

de ser, ainda, de competência da Umâo , a exploração direta, ou medrante conee,!

são ou permí.ssâo , 0$ serviços e mstatacôcs de energ.ia ejétr.ice (art. 31, XI,~

e XXII, e art. 232).

Por outro lado, defme o Projeto como ncnopôtac da uruão a pesqu~

sa , a lavra, a refinação, e o transporte de petróleo e derivados.

I'L[Il"~IO/couISSS.o/SUICOUlssio- , r:rr--D"TA~

PLENÁRIO ) tw09fl? I

Art. 41 - Fnc am exc rui.das do monopólio de que trata o
art. 234, as r-er íner-a ea em funcionamento no Pais, as quais não po
derão ampliar a c apac adade

Pica acrescada ao 1tem XI, do art. 31, Capítulo II, Título IV, a

alínea "f", coma seguinte redação:

o art. 41 na redação pr-eva s t.a no Projeto I não trata de
monopó í a o , Este está incluldo no próprio Pr-o j e tro , no art.234. As
sim, a exclusão das refinarias particulares deve fazer r-emi asáo ao
art. 234 e não à Lei n 9 2.004, de 03 de outubro de 1953.

r.r TEUONuITIFICAÇiio -----,

EMENDA E531809-8
[:J CONSTITUINTE MANOEL MJRElRA

tJ

"I'Itutc IV

Capítulo II

=- TUTO/JUSlrICAl:iio -----,

Art. 31 .

Xl •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
f _ os servrcos de drst.r ibu.icâo de gás combustível canal.aza

do de qualquer natureza.

JUSTIFICATIVA

EMENDA E531811-0
rCONSTITUINTE MANOEL MGREIRA cr="'''''O~PHDB

A'exclusão se torna necessária tendo em vista a emenda
aditiva que acrescenta ao projeto, na competência da União os im
postos úru.cos (art. 207, incisàs VI e VII) ..

Como notável surto das pesquasas de gás natural e a rnstataçâo de

gasodutos em extensas regiôes , visando ao fomecamentc do produto a usuários m

dustmaas , comercraãs , mstatucronaas e dcrmcIj.aares , faz-se mdi.spensâve L asse
gurar â união a condição de Poder concedente dos servacos de dds'tz-Ibuaçào do gás

combustível canal.azede de qualquer or-agem, cujo 'tratamento exige oraerrtação téc
naca urnforne e compat íba.l rdade com os interesses gerars do País, confanne a re

dação suger-ida para a letra f do artigo 31.

Emenda Supressiva

Exclui do Tí tufo~ Capitulo
209, a alínea /lb" do item ~ do ~ 82.

JUSTIFICATIVA

do ar-t.rgo
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EMENDA ES31812·8
f: Constitu,nte ~IANOEL MOREIRA

'l_tU"""lt/CDUlsslo/.UtICO"'III.io

EMENDA ES31814-4 "rn.-----------,tJ CONSTITUINTE MANOEL MOREIRA [=f!"'''''~.. PMDB

=-------------TtxTO!lUSTI'ICAÇAO --, rr-r- TEXTOfJU5TI'ICAÇio --,

do artigo

JUSTIFIC,,;TIVA

Emenda SupressJ.va

Exclui do Titulo~ capitUlO jii. Seção IV,
209, D inciso II do § 5º.

A exclusão se torna necessária tenào em v~sta a emenda
aditiva que acresoenta ao projeto, na competênc~a da União os im
postos únicos (art. 207, incisos VI e VIr)._\ 05 serviços e ans t aLaçjies de enezg i a eIét r.rca e o aprE..

ve a t.amerrt.o energético dos cursos d 'água. 1I

EMENDA SUBSTITUTIVA:

A alínea "h'", do item XI, do art. 31, Capítulo·II,
título IV J passa a t~r a segurnt e redação'

"Título IV ...--- ... ... _

Capítulo Ir ------- _
31~ ,- -------- _
XI - ----- _

b

Art.

o artígo 233, do Título VIII, Capítulo I, passa a ter

seguinte redação:

UTítulo VITT

Capítulo I

Art. 233 - A pesquisa e a lavra dos recursos nane ra í s , bem corno

o aproveitamento dos potenciais de energia h idrâut í ca

e dos recursos hídrlcos J dependem de autor i za çjio ou

concessão do Poder Público, contratadas sempre por pr!

zo de te rrmnado , no mt.ere s se nacional, e não poderão

ser trr anaEer ado s sem pr-évi a anuência do poder concedeu
te, na forma da Le L'",

EMhNDA ADITIVA:

Acrescente-e'e ao art. 233, na parte final a expressão,

na "forma da Leí,'",

'L1NA"lO/eclollss;.ol$UleOllluÃO----------,

EMENDA ES31815·2tJ Constltulnte MANOEL MÔREIRA

= TUTOfJUSTIFICAÇio --,

A redação ora sugerida para a alínea b vas a resta
belecer o prí.nc Ip ro consagrado no Dar e I to Bras 21e 1 TO-desde 1934

com o CÕdlgo de Águas e da Cons t Lt u rçâo de 1946 que ~ssegura a

competência federal para os serv i cos de energia elétrlca. A manu
tenção do praric Ip ro é fundamental para o desenvolvImento equ~l~=:

brado desse seguamentc b âs acc da economia nacional, com planeja
mento a nível nac ronat , A compe t ênc i a na matéria não ampede a

descentrallzação na execução. Como hOJ e ocorre, a través de empre
sas sob controle dos Estados membros ou da m Ic í a t ava p'ravada , ~

JUSTIFICATIVA.

r.r--------'LlIIAIIlOfeOlollls,\OfluleOlllllS1ÃO--------_-,

f!J PlenárlO

EMENDA ES31813-6 "rn.-- -----,
f: cons t i tu m te MANOEL MOREIRA

r;r--- TII:1tTONU$T!'leAçÃO --,

EMENDA: Sup r rma-cse o § 20 do artigo 30 do Sub s t a t.u't a e dê-se nova r,!

dação ao § 29 J do art. 231, como se segue:

"Art. 231 -

§ 29 - Ao pr-op r ae t ár-a o Eund a àr-a.o é assegurada a partici

pação nos resultados da lavra, igual ao díz1mo do

imposto cobrado na saída da subs t ânc i a mineral da

mina."

JUSTIFICATIVA:

A expressão acrescentada "na forma da Le rv , visa dei

Xar claro que o prazo e as condiçôes mererrt e s a aut.or i zaçâo e a

concessão preva s tas no d í.spo s at avo serão reguladas em lei ordinâ..
r i.a ,

EMENDA ES31816-1
fi SENADOR MANSUETO DE LAVOR

JUSTIFICATIVA. (l PLENÁRIO

'LI:NA"IO/l:Or.llSIÃOfIUleolllllluÃO -,

~,."~
04/ 00/87

Sugere-se a substituição da expressão "p ropr ae t âr-ao solo"

por "propr i et.âr-ro fundiário" J que designa melhor a pr-opr i edade do s!:?

10, separada da dos recursos mnera i s . Reafirma-se, assim, o pr ãnc Ip í o

de que a propriedade mineral, pertencente ã União, abrange não só os

recursos do subsolo mas também aqueles que afloram às camadas da su
perãfc ae ,

Procura-se, agua lment e , limitar a participação do propr a,

etário fundiário nos resultados da lavra ao d í z rmo do zmpos to mer
dente na saída da subs t ânc aa ma.nez-aI da mina: p r tnc fp ac esse já con

sagrado na Ccns t i tu í cão em vigo.r e pac i f í.camente aceito pelo setor

mineral.

o atual substitutivo decupLaca , no mfnano , a participação
que atualmente atende aos Interesses do supez-f Lcí.â r ac , Por fim, o E~

tado e o MUTIJ.cíplO já são benefrc rãr í os com a arrecadação do ampos t;o

incidente sobre o ciclo econômico do nmêr i.o , representando a 'partl-

r
Ci Pa çã o de que trata o § 29 do art. 30 do subs t â tu t avo au tênt acc BIS

11! IDEM, além de s agn a.ELca r- ma as um encargo adr.cLona L a recair sobre
o preço desse bem primário. Isso certamente lTIl.birá as ~ expo r t acôes
do mmâr i o de ferro, cujo preço é regulado pela eoncor rênc i a interni!

caonaI , e aumentará o preço, no mercado interno J dos produtos 'indus

trializados que se valem dos nu ne r a í s como matérHl pr-ana ,

=-------------TUTo/~unIF,CA9ÃO --,

Al tere-se o art. 49. e o seu Parágrafo úm.co do Projeto de Consti tu!

ção que passarão a ter a seguinte redação:

Art.49 - Para ere t tos poli tico-admin1strat1vp e visando

o equilibrio inter-regional , os Estados e o Dd atir-a to ~ederal pod~

rão associar-se em regiões" e os Municípios Pro áreas metropolJ.. tanas

ou micro-regiões.

Parágrafo úmco - Lei Comp Lemen t ar- Federal definlrá os

critérios básicos para o estabelecimento das regiões, das áreas m!:,

tropolitanas e das mí.cz-o-j-ega.Sea , assim como suas formas de admJ.ni,!!

tração.

JUS T I F I C A T I V A

Estado Federativo moderno evolui neceaaar-a amerrte para os

tipos de associações polí.tico-administrativos previstos neste r'oIart!

go e seu parágrafo único.
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EMENDA ES31817·9 '"''' ---~r SENADOR MANSUETO DE LAVOR

r.T-------- I'Ll!:N"'~I~/ÇOlllssi.o/suleolllssÃO---------'"

PLENÁRIO

EMENDA E531820·9
f: SENADOR MANSUETO DE LAVOR

r.T I'LtNA"IO/COIlI~~.io/SU.COIlI'SÃO ..,

= TuTO/JUnlflc,tQ"O----------------,

Altere-se a. redação do § 29 do art.A6, do Projeto de conatn tuãçjio

que passará a ter a seguinte redação:

r.r Tl:XTO/411sTlrIC4"J.o----------------,

Altere-se a redação do Lnc a ao X do art.83 conforme segue:

22 _ O parecer prévio sobre as contas que o Pre:feito

deve prestar anualmente, ematido pejo tribunal de Contas I somente

deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara M!;!

nicipal, cabendo recurso ao Tribunal de Contas da União. CUJO par~

c e r- será definitivo.

JUS T I F I C A T I V A

x .. Suspender a execução no todo ou em parte de LeJ., D!:,.

ereto-lei, Decreto ou Ato Nor-mat i.vo declarados a.ncoria t í tucionais t

por ceca.ajic defini t.ava do Supremo Tribunal Federal.

JUSTIFICATIVA

A emenda a no LuL entre os atos Leg i.sLa't í.voa paasavea s de

declaração de ancons t a tuc í.onet rnede não apenas a Le i , mas os üecr-e

toa-Lec.e e todos os Atos Normativos.

EMENDA ES31821·7
r: SENADOR MANSUETO DE LAVOR

A emenda visa coibir os conhecidos conchaves que acobe~

tam prestações de contas a r-r-egu l ares , com aprovação dos mesmos p~

las Câmaras Municipais.

tJ PLENÁRIO

I'LtnJ."IO/CQIl15~lo/tllICOIl155ÃO' ~

Acrescente-se um inciso ao art. 77 do Projeto de Oone t a tua çjio , co,!!

f'or'me segue:

xx - Autorizar e aprovar empr-e s t imoe , ope r-açôe s , acordos

e cbr-a.gaçôee externas de qualquer natureza, Lnc Lua i.ve ace r-doe exec~

t1VQS contra:r..dos ou gar-arrta doa pela urn âo , Estados, Distrito Fed!:,

ral e MuniciploS, e pelas entndadea de sua administração direta e

indireta.

r.r------- TUTO/Jt..5Tl'IC.lÇÃO--------------..,

I'LI:HAJIlIO/cOIlISSÃO/IUBCOIlISIÃO -,

§ 22 - É assegurada aos Estados, Distrito Federal e aos

Municipios nos termos da Lei, participação de resultados da explor~

ção econômica e aproveitamento de todos os recursos natur-aa s , renov~

ver.e ou não renováveis, dos recursos minerais e dos po tenci.aas de

energia hidráulica.

Altere-se a redação do § 22., do inc1.so 11, do art.30,conforme segue:

tJ PLENÁRIO

EMENDA ES31818-7r SENADOR MANSUETO DE LAVOR

r.r------------- T[XTO/4UlTlrlC4Ç.io --,

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA
Trata-se de procurar o controle parlamentar sobre qual:.

quer processo de endividamento externo.

A emenda visa a que Estados, naat.r-í.tc Federal e Munl ci
pios façam jus aos "r-oyaâ t.Le" tanto do petroleo, como do at.coo i ,

energia elétrica, minérios produzidos e explorados em Seus terr-itó

rios. EMENDA ES31822·5
!:J Constituinte NELSON JOBIM
= 'L(IlAIlIO/COl,lISS~O/StlaCOllllnÃG--~------..,

PLENARIO

EMENDA ES31819-S
f1 SENADOR MANSUETO DE LAVOR

I!J PLENÁRIO

r;r TEXTO/JlISTI'lcaçÃO-------------,

Emenda MODIFICATIVA ao parágrafo único do art. 136 do Substitutivo.

Dê-se ao § único do art 136 a seguinte redaçã~:

,.,,- 1'1:lI;1t>14Un>f\C"ç;.o ---,

Acrescente-se ao art. 194 um inciso que será numerado como o mcaso

II, r-enume r-ando-cse os demais, com a redação seguinte:

11 - PolIcia Rodoviá~ia Federal

Art. 136 - ••.......•...•.•••••••........•••••••••......•....•.......

§ único _ Receb ada a rndãcação , o Tribunal formar~ a lista tríplice,

enviando-a ao Poder legislativo, que, nOS vinte dias subsequentes, es

colherá um de seus integrantes -ga"ra nomeação"

JUSTIFICl\"TIVA
JUSTIFICATIVA

A. emenda visa compatibilizar o art. 194 com o art. 31 ,

inciso 13 do Projeto de Constituição.

A escolha J:ealizada pelo Poder Leglslati

vo, evitará, sobremaneira, a continuidade do~ vícios hçje verificados
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EMENDA ES31823·3
f?consti tuinte NELSON JOBIM

=~ I'LItI'lAPlIO/COr.ll'IÂo/IU'ÇO"ISlio----------,

r.r T[l[TD/~lInlfle...ç..o-------------___.

r.r PL,I IIAIIID/ coWII Si o / . lll ec/rUs. M - - - -,

r.r-------- TUTD/~UU.,Il:,l.ÇiD _,

Emenda MODIFICATIVA:

Dê-se ao § 22 do artigo 137 do Substitutivo, a seguinte redação:

JUSTIFICATIVA

Não é j us t aflcável a restrição da liberd~

de opção do local para fixar a residência, de qualquer cidadão ..

Art. 137 - ••.•.•..••••..••.••.•.••..••••••••.•..•..•.•..•.••....•

12 .• _•.••• _.... _."" ••• _•• _•••••••• _." •.• __ •••• :". _••• __ ."._

I 

n -

JUSTIFICATIVAdo.

In - .....................................................•......

§ 22 _ No prime'iro grau, a vitaliciedade será adqu.í r aca após dois

anos de exercfc.ío , não podendo o juiz, nesse período, perder

o cargo senão por proposta do Tribunal a que estiver vincul,!!tJ PLENÁRIO

EMENDA ES31824-1 "'~ --,
f? Consti tuinte NELSON JOBIM

r.T-------------TuTO/~llnlfleAçi.o-------------_.,

r.r-------- 'LlHAII1D/OOWI'.iCl!SUleONlsslo- -t

~ no art. 135, IX, a parte r inat .

" - bem como para a uni formização da jurisprudência, no caso de di ve!.

gência entre seus grupos e seções. 11

- Entendo tal período ser mais conveni

ente para a aquí s í.ção da vitaliciedade.

JUSTIFICATIVA

Nosso entendimento é no sentido de que

tal regramento seja objeto dos l3eglmentos do Tribunais.

r.r TUTD/~USTI,.IC.ÇÃD__- _.,

r Inclua-se, onde couber, no Titulo X, Disposições Transitórias, o se _

guinte dí sposrt I vo:

Art.__ - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios

promcver-ão a compatibilização de seus quadros de pessoal às necessida
des do serviço púb Lãco , cumprindo-lhes, no prazo de 180 dias, a partir

da data de promulgação da presente Constituição, remanejar cargos e 1
tações dos seus respectivos servidores.tJ PLENÁRIO

= M.fIUlllol00I.,'do/UlleOU/ssio----'---------,

EMENDA ES31825-0
[1 Constituinte NELSON JOBIM

r.r rUTO{JU5TlrrcJ,çio ___.

~ no art. 142, do subst'ttut Ivo , a expressão lITransaçãotl
•

,JUSTIFICATIVA

Além da anconven í.ênc ra para as causas cr!

minais, "1l'ansaçáo ll sJ..gnificaria atividade recursal dos Termos dos

§ único - Os servidores atingido$ pelo remanejamento de que trata este

artigo, desde que, contem com~ anos de serviço público, e o re 

queiram até 360 dias ap6s a data de Promulgação da presente Constitui

ção, poderãc , a juízo da Uniã9, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, ser aposentados com vencimentos proporcionais ao tempo
serviço pres tado ,

Juízes.
JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

§ 12 - ..•...• '..•....••..•......•......•.•.•..•..•.......•..•..

União, Estados, Distrito Federal e Municí

pios vem enfrentando, seguidamente, desequilibrios da composição das 
várias partes de seus aparatos administrativos. Isso ocorre) com fre 
quência, da ciscunstância de se encontrarem inadequadamente distribui
dos, por seus quadros de pessoal e em lotaçl5es específicas, os servid

res públicos a seus serviços.

O preceito autoriza a uní ão , os Estados,
Distrito Federal e os Municípios, a ampLamente , promoverem reformas de
pessoal nos seus respect ívos âmbitos de atuação, no prazo de lSD dias

a contar da data da promulgaç~o da nova Constitulç~o, de modo que o re

manejamento de cargos e de Lotacões venha a permitir a a lme tada racio
nalizaç~o no emprego dos recursos humanos à disposiç~o de cada qual.
De outra parte, o parágrafo único autoriza a aposentadoria, com venci
mentos proporcionais ao telrlpo de serviço prestada,' dos servidores que

refere.

É de se observar que este último preceito,
condiciona-.\ã fruição do direito à aposentadoria, à concordância da Un
ão , dos Estados, do distrito Federal e dos Municípios. Com isso se es

tará a permitir, também, desde que tal atenda ~ conveniência da Admi

nistraçllo, a redução do número de servidores a disposição dela, em Vá,

rios casos excessivos.

- " ., ,' .'-" - _ .. - .. : -: .. - -',_. -.. -' - -_." --' ---Art. 142

f:J PLEN~RIO

IIbem como outras prevlstas em lei federal".

~ no § 12 de> art. 142 a expressão:

As átribuiçties da. Justiça de Paz, devem

ser restringIdas às previstas nesta Constituiç~o.

r.r TEXTo/~uSTlrl~"~io-------------,

r.r Pl.td"IO/l:DlIlldD/lue~DlIlllio---------..,

EMENDA ES31826-8
fJ Constituinte NELSON JOBIM
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EMENDA E531829·2
tJ CONSTITUINTE MAX ROSENMANN

r;;r-------- .Lu...~13/eol.uslio/~u.eOIIlIl.io---------,

PLENARIO
r;;r TtxTO/JIJITI'lC,l,ÇÃO ___,

EMENDA ADITIVA

JUS T I F I C A ç Ã

E grande a preocupação da defesa do cons.!:!,

midor em nossos tempos, tais as agresseies que lhe são impostas.

Oentro deste princípio consideramos essencial inserir-se no texto

consta tucional a norma da emenda ora proposta.

DISPOSITIVO EMENDADO - Art. 145, Parágrafo 1·

= '1lJ,'tO/~\J$T\Plc.lÇio ___,

EMENDA E531832·2 "'''fl CONSTITUINTE MAX ROSENMANN-----------~

Dê_se ao parágrafo 10 do artigo 145 do substitutivo a seguinte redação:

nparágrafo 12 _ t obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de
direito público de verba necessána ao pagamento dos seus déhrtos cons
tantes de precatórios juríicí.ér.ícs , apresentados até 1Q de julho, data em
que terão atuallzados seus valores. O pagamento . ar-se-á obrigatonamente
_tê o final do exercício segUInte, de uma só vez e em valores devidamente
atualizados até a data em que O mesmo ocorrer. 11

f: PLENARIO

"ullÀ"IO/c:OWI.S;,o/luleowlss,io__-'- ,

tT!"UTID0=J• PMOB

JUSTIFICATIVA

A atualização dos valores, em sua rordenação, até a data do seu efetivo paqamerrto
é uma questão de justiça, o mesmo se dIga no tocante ao seu pagamento de uma so
vez e não em parcelas. cistrtouicas por dl versos exercãcacs.
No caso. então. das desapropriações somente o pagamento devidamente atualizado.
e de uma só vez. é que propiciará condições para o expropriado poder repor seu
patrimônio; somente assim se estará ...tendendo a um reqorsrto que deverá ser Cons
titucional: Indemzação prévia e Justa.

EMENDA E531830·6
t: CONSTITUINTE MAX ROSENMANN

"LIII.l1I10/eOillss;,o/sll.CO_I"Ml ,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO - 8RTIGO 265

Dê-se ao Artlgo 265 do Substitutivo do Relator

a segu}r1te redação:

"Art. 265 - E assegurada aposentadoria com

proventos de valor igual à maior remuneração dos

últimos do~e meses de serviço, garantido o te!
justamento para preservação de seu valor real,

cujo resultado nunca será inferior ao mínimo de
salários minimos percebidos quando da concessão

do benefício, verificada a regularidade dos re,!
justes salariais nos 36 {tr rrrt a e seis) meses

anteriores ao pedido".

r;;r----~--------'1I::l'IG/~I.l$'1IF\e"çio-------------___,

JUS T I F I C A I V A
EIENOA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENOAOO - Art. 20, - ancíso II, ~línea "C".

Dê-se a seguinte redação ao Incaso II, alínea nCII do Arrtigo 203
SUbstitutivo.

do

O Substitutivo do Relator em nada inovou qua~

toà forma de proceder aos cálculos de aposentadoria. Na emenda ora

proposta procedemos a modificações com o objetivo melhor garantir

aqueles que, com seu esforço contribuem para o crescimento e o

desenvolvimento da Nação.

IIC _ patr.lmõníu, renda ou serviços dos partidos políticos. inclusive
suas fundações, das at.ívrdades aíndicaís e das dnst Lturções de educação e de
assistência social sem rms lucrativos, observados os requisitos da Lei Comple

.mentarjU EMENDA E531833·1 "'". ~

tJ CONSTITUINTE MAX ROSENMANN
tI'"!".tlTI00=J• PMOB

JUSTIFICATIVA
'LEllÀlllO/ccwl"Io/lu.eolllllsIo ~

rrr TIJI:TOllllSTI're.lç,io --,

d!cata de ~~~~~~~~~~~~~, aogj~~~~:~s~e~ã~r~~~~:n~~ ~:x~~o~~ias~~~~~t~~iVâl~e~~~;
entidades sindicais, sem discriminação _ntrs as patronais e de trabalhadores,
pois q.Je ambas desempenham funçoes sociais relevantes.

EMENDA AOITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO - ARTIGO lD

Inclua-se o seguinte Parégrafo no Substitutivo:

JUS T I F I C A T I V A

"E proibida a greva nas Forças Armadas, Policias Mi

li tares, Corpos de Bombeiros Militares e os organ15
mos policiais civis."

CONSTITUINTE MAX ROSENMANN

tJ PLENARIO
= TU'lOlJllST1'IC.lÇ,iO ---,

=- "LIII.llllO/eCWlsdo/lllleOWJss,io---------,

EMENDA ES31831-4
t:

Parece-nos despeciendo um aprofundamento maiorEMENDA ADITIVA

DISPOSIÇOES TRANSITORIAS na presente justi fie ação . Proibe-se apenas, por compreensível. a

"Inclua-se onde couber no título X- das disposições

transit6rias, o seguinte artigo

Art. o Congresso Nacional instituirá por lei

complementar, c6digo de defesa do nnnsumí.durv ,

greve nas Forças Armadas, nas Corporações Mil! tares e nos organismos

policiais civis, 1.1mB vez que, se não é admitida sua s índrcat í zação ,

menos ainda é de admitir-lhes direito à greve, sob pena de subverte!.

se completamente a ordem interna, com graves riscos, para a seguran

ço. interIna e externâ..
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rLENARIO

CONSTITUINTE MAX ROSENMANN
disposi ti vo

Estado a incum
direi tos auto-

JUSTIFICATIVA

Pretende-se suprimir a parte final do

inserido pelo Relator que dá, com exc Ius i ví.dade , ao
bênc í a de arrecadação das importâncias referentes a

r a i s e de interpretação.

Entendemos que tal dí spos i t í vo é t emer ár ru , sobretudo

por que o Congresso Naclonal, d i ant e da r eaLi dade econômica e soci
al do pais I através de legislação ordinária poderá prever o processo
de arrecadação. Inclulda na ccns t a t.uí cão , cristaliza-se a norma,
pois os mecanismos para alterá-la são infinitamente mais complexos.Dê-se ao parágrafo ,. do artigo 65 do substitutivo a seguin

te redaçilo:

DISPOSITIVO EMENDADO = Art. 65, Parágrafo ,.

EMENDA SUBSTITUTIVA

EMENDA ES31834·9
l!J

= u:lTO/JUIT'~IC.lÇ;;O------ ___,

r.T-------- 'l.lIfÁIUO/IlOllIIISÃO/IUIClllllllio--------_-,

11 Parágrafo 19 - Não haverá aposentadoria encargos,

funções Ou empregas em comissão ou de conf i ança , 11

JUSTIFICATIVA

EMENDA ES31837-3
tJ CONSTITUINTE MAX ROSENMANN cr="'''''Q• PMOB

I'LENl.ftW{COIlI5'ÃO{IW'CONI.."O _,

Pretende-se exclusivamente pela presente emenda exp Lrc í ter a
natureza dos cargos na exercício dos quais é vedada a aposentado-

ria.

tJ PLENARIO

FEMENDA SU8STITUTIVA

TtxTO/~UJTlfICAQJiD----_-_-_----___,

DISPOSITIVO EMENDADO - Art. 70, inciso VII

= UITO/JulTl'le ...çio ___,

EMENDA E831835·7
f!J CONSTITUINTE MAX ROSEIf.1ANN

PLENARID
PLllIÂlIlo/cowIUio/IUICOWlldo ..,

Oê-se ao Lncaso VII, do artigo 79 do Substitutivo,

seguinte redação:

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO - ARTIGO 228

!'VII _ grati f i caçãn natalina, como déc imo terceiro sa

lário, na forma da lei".

Acrescente-se o segyinte Parágrafo no Artigo JUSTIFICATIVA
228 do Substitut1vo :

"Paráqr af'o Quarto - Serão p r í.vatIzadas ou extintas ...

Empresasa Públicas e as Sociedades de economra mista,

quando a intervenção do Estado não mais se justi ficar

pela existência de empresas privadas em condições de

o texto como proposto pelo relator poderá trazer gra

ves injustiças a determinadas ca t eqnr Las profissionais I em detri

mento de outras, razão pela qual, assegurando-se o dlrei to a todos
os trabalhadores, remete-se legislação ordinária sua regulamen

tação.

atender ao mercado e não estarem presentes os impera-

tivos da segurança nacional ou relevante mt.eresse

coletivo" •

r.r-------------TEXTO/JU:lTIFlCAQ10----- -,

EMENDA SUBSTITUTIVA

EMENDA ES31838-1
tJ CONSTITUINTE MAX ROSENMANN

r"AIITIDO~• PM08

~I..INÁJllD/CO .. I"i.O/.U.co..'"Io _,
tJ PLENARIO

JUS T I F I C A T I V

A Intsrvenção do Estado no dominio econômi
co ou mesmo sua ingerência na iniciativa privada somente se justi
ficam em caráter supletivo ou para atender aos .i eper-e t Ivos e ao t r.,
vos prevast.cs , Cessados estes J cessam, concomitantemente, as razões

para a continuidade de qualquer ingerência.

DISPOSITIVO EMENDADO - ART. 6. PARAGRAFO 10

EMENDA ES31836·5
(l CONSTITUINTE MAX ROSENMANN

tJ PLENARIO
~I..EHAIIIO{CO...I"ÃD{'U.CDMI,.io---------_,

Dê-se ao Parágrafo la do ar t a.qn 62, do Substitutivo,

a seguinte redaçilo

r.r TEXTO{ JU' Tl ' ICAQ10 - - - - - - - - - - - - - -,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO - Art. 60 parágrafo 48

li ea;ágrafo 10 - t:. livre o exercício de qualquer ~rab.!!

lho, ofício 'ou profissão, observadas as condições que

a lei estabelecer no interesses da Sociedade"

"Parágrafo 48 - I:. as se qur ada a liberdade de expressão'

da atividade mteLctua l , artistica e cienti fica, sem

censura ou licença. Aos autores pertençe o dlrei to ex
clusivo de utLj az eçãc , publicação ou reprodução ou
reprodução de suas obras J transmissível aos herdeiros
'Pelo tempo que a lei fixar. 1I

JUSTIFICATIVA

Suprime-se, com a presente emenda, 'a parte

finál .do dispositivo inserido pelo relàtor, por entendermos que
a matéria, como ora apresentada, atende integralmente os objeti
vos que se quer atingir e, além do mais, atende a meLhor técnica.



PLEIl"1I10(COI,lISdO/IUICOYIIl"" - -,

PLENARIO

= TEXTO/~USTI~lC...ÇÃO'-------------___,
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9.10'5
Art. ):Xs' - ê assegurada aposentadoria com proventos do

valor agual à maior remune-ração dos últimos oozo meses de serviços,
veri f í cada a regularizadade dos reajustes saIar i e í s nos trinta e
seis meses anteriores ao pedido, garantindo o reajustamento para pr.!:.
sPT'vação de seu valor real, cujo resultado nunca será anf'e r Lor ao

número de salários mfrumcs pe rceb i dos quanto da concessão do benefi
EMENDA SUBSTITUTIVA cio:

DISPDSITIVD EMENDADD - ART. 60 e Parágrafo 37

a) aos 35 anos de trabalho J para o homem;
Dê-se ao ParágrafQ 37 - A Lnt ím i dade , a vida priv!

privada, a honra e a imagem das pessoas são lnV1D

láveis, salvo por ordem judicial, nos casos e na

forma que a lei estabelecer, para r ins de investi

gação criminal. A todos é assegurado o d i r e i t o

indenização pelo dano material ou mnca l, causado p~

la violação.

JUS T I F I C A T I V A

b ) aos 30 anos de trabalho, para a mulher;

c) com tempo .tnrerIor ao das modalidades
pelo exercício do trabalho noturno, de revezamento, penoso,
hre , ou perigoso;

d) por velhice aos 65 anos de i dade ;

e) por invalidez.

acima,

insal~

Procura-se com a presente emenda 8 ressalva

para os casos de ardem judicial, com a pr-ecaução amda de remétê-la

a legislação ordinána.

EMENDA E531840-3
f:J MIIRIO LIMA

TCX10/JL1SllflCA~"')------ -_ -

EMCNDA ADITIV)\

DISPOSITIVO E!'lENDADO:

Propõe acréscimo ao Par5.grafo õnxcc do artJ.go 63, com a aequant;e

redação.;

Parágrafo Onico .............• , "exceto os servador-es r.natuvos do

Quadro de Carreira, de Nível Superlor t aposentados por t.empo de ser

viço e que tenham menos de 70 anos de idade."

No projeto anterior n~o hav i a a vinculação da aposent adq

ria para homem e mulher à i dade , Ao analisarmos o artigo 265 surpre
endem-nos a regressão em ter~ de valores.... dos futuros benefícios
bem como de vinculação da idade ao tempo para aposentadoria homem /
mulher, onde a trabalhadora tem assegurada, na Eménda constitucional

nO 1, de 17/1D/79, Art. 165, Incisa XIX, promulgada pela Junta Mill
tar, a aposentadoria com a vigência da idade cronológica. Não compr.ê.
endemos o cerceamento dos direi tos dos trabalhadores, quando o pr.Q.

blema maior da const í tumte é redemocratizar o País, faiendo preval~

cer , dentro do espírito da justiça, os direitos adqu i r Ldo s , Assim,
pedimos o r e s t abe Lec i ment o do Art. 356 que resguarda os oí r-e i tos dos

trabalhadores e a supressão do Art. 265 que é pre judí.c i al à classe,

pelas razões acima emuneradas. Af armamos que o Art. 265 é c i or que a

Lei Ordinária vigente.

'L~NAIIIO/coUI55;.o/lUICOUIU;.O, _

r.T TUTOIJU51"IFtCAÇ~O--------------

JUSTIFICATIVAS Suprima-se o Parágrafo lO do artigo 209

ta de Constituição.
do Subs-tituti vo ao Proji

JUSTIFICAÇM

Tal inovação. além de destoar da tradição tr ibutária

desse País, propicia, de forma sensível o aumento da Já elevada
carga tributária sobre as empresas e os cidadãos, . cont r Ibu i.ndo

ainda para o agravamento da situação tributária no Pàís, na med.!,

da em que concorre para confundir a natureza do imp.osto, pela ~

tuação de diferentes esferas,de competência sobre o mesmo trlb1:!.
ta.

A.J\ihninistração pr.Jb~ca não pode preecandrr da colaboração de mui.toa

funcãonâraos epcsentadcs que, erl1:ora beneâa.caados cem o ansta.tuto da aposentado

ria FOr temp:> de serviço, ainda podem prestar valwsissiJra o:>laJ:oroção à reparti

ção púb1J.ca, por força da grande experaêncda adquazada darance tnnta e cinco anos

de serviço.
Por outro lado, seria l.lógl..co que a AdmJ.ru.stração efetuasse a daapan

sa an massar de urm úruca vez, de quase toêos os ocupantes de cargos O.A. S, que

seraem ocupados aamul.teneancnt,e per- funcionâraos ainda .ínespcmentes, cem sêraos

risoos para o l:xJnt funcionarrento da maijuina a.dmi.mstratl..va.

Além do mais r a anenda ora apresentada, além de garantJ.r o noceasârro

equi1.Íbr,l.o cb própr,l.o funcíonanento d4 adrru.nistração pÜblica, garcmtinc10 o alcan
ce, an rit:rro nClJ:JT1411 de seus objeb.vos,vJ.rá premiar àqueles que mui.to contznlnn.ram

para o êxito das dJ.retrizas norteadas ..,10 !'<'Vemo.

·Pelas razões e:.q;oSt.:lS,~um rroroento ele rcflml:50 dos meus parca,
a f.iJn de «ue a nresente emendo ~a ;fnravac1a. t: PLENARIO

'LII:NAIIIO/cOIllI15io/lUICOIllIUio "l

~ PLENARID
'L~NAIIIOlcOIolISSio/sUllCOIllII'.io, _

l}-?-J<- (NV tMf 'J..'tf''''o;;:..' i<F'''.,f.( ..~ ;
S"~.ima se o ArL. 265 do substitytiVil a~eto de êOilsl

QQrn o f'EstaBcleeimcAte dQ Qrt Jjé.

re-r -r-r-r-r-r-r----==-_ TII:XTO.fJUlITI~IC"Qio-------_--_-_---,

cu::,/;.<f<JoI I

Acrescente-ser..... DispOSIções J rans i tór í.as do Substitutivo ao prõJ.~

ta de Constituição a seçurrrte arhgo;<rnA ceul.\·

~rtigo.•. - São estáveis os atuais servidores da União,
Estadós ,e Municípios, da Adminsi tração Direta e Indireta, ocupa!!
tes de quaisquer cargos ou f'unçãn , que a data da promulgação de s t a

const í tuj.ção contem pelo menos com 5 (cinco) anos de servi ço públ",

co, assegurados aos mesmos direitos e vantagens dos funcionários ~

fetivos.
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r,r------------- nxTo/~lIn'FIC~çi.o-~_-----__-_-,

§ 42 - São condições de e Leqa bLl Ldade , a nac Iona Li daoe
br as Ll e í r a ; a cidadania, a idade, o a Li s t emento,

a vinculação partldária e Q domicílio eleltoral,

na circunscrição, por prazo mínimo de seis me

ses ."

JUSTIFICAÇAO

Desde a muita, quando a ru s tdr i a política do País nas

mostra avanços de redemocratização, por tradição o Congresso Nacl.2,

naI tem feito consignar o texto de nossas Constituições, disposlti

vos que resguardem a integridade e a presunção de direito de todos

os servidores públicos que a t í.nq i dcs , por um conjunto de circun~

t ãncã as , acabariam de outro modo sendo as prépr i as v í t imas da AQ

ministração Pública. t importante aqui ressaltar como exemplo real
palpavel que a Constituição Federal de 1946 em suas disposições

t r ans i t ér í es mais p r ec r s ament.e , em seu artigo 23, considerou est!

veis a data da promulgação da mesma, os funcionários púolicos que
até então tivessem cinco anos de serviço público. Esse instituto
foi também considerado e repe t rdo no texto da cuns t a turção de 1967.

Veja-s~ parágrafo 2Q , artigo 177, em vi rtune de Emenda aprovada

por ccas i ão de seu exame pelo Congresso Nacional.

go 13 do Substitutivo do projeto de Constituição para a

redação:

"Art. 13. ---

seguinte

Nos termos do art. ,do Req Iment.o . Interno da Assem-

bléia Nacional Cnns t Lt.uant e , altere-se o parágràfo 3º do artigo 13
do Substitutivo do Projeto de üons t Lt u l çãu para a redação seguinte;

PLENÁRIO
PUII"'lIo/eO~IIIÁO/'UBCOllllll,io "l

r,r-------------Tu:To/~lI$TlllC"çb---- _,

Nos termos do art. , do Reglmenta Interno da Assem-

bléia Nacional Constituinte, altere-se o artigo 19 do Substitutivo
do Projeto de Constituição para a redação:

"Art. 13. ---

§ 32 - Não podem alistem-se os cidadãos brasileiros que

não saibam expr í.nur--ue na língua nacional 11 •

EMENDA SUBSTITUTIVA

JUSTIFICAÇÃO

Fica assegurada aos atuais titulares das se,!:.

vent í as do f'crum extra-Judlcial a manuten

ção de seu cargo nas condições adrm t i das no
sistema jurídico anterior".

§- Único

Fica assegurado o direi to à aposentadoria aos atua i s pr.Q.

resscres pela legislação vigente à data da promulgação desta Cons
t Lt.udç ão •

!lArt. 146 - Os serviços notariais e registrais são exer
c í dos pelo Poder Público, diretamente Cu m~

diante concessão t empnr á r i a , concedida nos

termos de lei c~mplementar.

PLfN"'1I0/COI,jIS$,iO/SU.COlllSs.io-- ,

PLENÁRIO

Propõe-sa a sguinte redação ao artigo 43 das O!SPOSIÇOES
TRANSItÓRIAS:

NOS termos do art , do Regimento .Irit e rno da Assem-
bléia Nacional Consti turnte , aI tere-se o Art. 146 do Substi tut r vo
do Projeto de Constituição para a redação seguinte

r.r TnTO/~~$TlrIC"çÃD-------------_,

r,r-------------T[XTO/~U5TIFIe..Çi.o-------------_,

nArt. 59 - As pessoas jurídicas de dLr e i t o público e as de

rí í re i t o privado, prestadora de se rv i çcs pú
blicos, responderão pelos danos que seus agen
tes, nesta qualidade, causarem a te r ce í r os ,

sendo obrigado o exercício da ação regressi

va contrà o responsável nos casos de dolo ou
culpa.

§ Único - O Estado responderá por danos decorrrentes de

erro, omissão ou irregularidade da prestação

jurisdicional, nos termos da Iea".

Nos termos do artigo , do Regimento Interno da As-
sembléia Nacional Consti tufnte, aI tere-se a redação do artigo 412 e

, , _ tlB2.Jd:>eOStç~e5 ,.AArJ!>'eB~Srlt(TULO x:seu r espeutavn paragrafo unicr;s-oo SubstitutiVo o r ~Cons-

tituição para a forma seguinte:

IIArt. 4º As Assembléias Leglslatlvas Estaduais, com pode

res üons t í tu rnt es , terão prazo de 180 dias, conta
dos da data da promulgação desta üuns t Lt.ui çãn , pa

ra elaborar as Constituições dos respectivos Esta

dos, mediante aprovação por maioria de dois terços dos

votos de seus membros,em dois turnos de discussão e v.Q.
t ação .

§ Único - Promulgada a Constituição do Es í.ailo , r abar â a

Câmara Munlcipal, no prazo de 180 dias, con

tados da data da promulgação da ConstitulÇão
Estadual, votar a lei órgânica r esoec t ava , em

dois turnos de discussão e votação I respeita

dos os princípios desta Constituição e da Con.§.
tituição Estadual. 1I

EMENDA ES31845-4
!:J CONSTITUINTE OCTÁVIO ElíSIO

r.r------------- TtXTO/~(l"Tlrlc"ç,io,------------__

A atual Constituição no art. 43 das Disposições Transi

tórias só alcança os professores que , à data do futuro texto Constl
tucional já tenham completado o tempo de apo s ent.ado r i a , 25 ou 30 a
nos, se mulher ou homem. Pretende-se com esta emenda garantir-se
direito pela legislação vigente a todos os atuais professores. Con

vém destacar que o pretendido não representa prescendente, tendo-se

em vista o que estabelece o art. 48 das mesmas dl spos i ções para os
atuais integrantes da raapi s t r atur a ,

rr=P"~T1110~

PMDR

PLENÁRIO
PLIH""lo/eOllllls,iO/llIICOlllllio ,

Nos termos do art. do Regimento tnt.erna -da

Assembléia Nacional Constituinte, altere-se o parágrafo 42 do artl

r.r------------_n::nO/~lIlTlrlc"ç,io _,



EMENDA ES31850·1
tJ CONSTITUINTE OCTÁVIO ELíSIO

rLlH"~ID/co"'15,i.D/'UICOII1SSÃO__- ..,

PLENÁRIO
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plementar, e ficarão sujeitas ao da re í t o próprio das empresas pr i va
das inclusive quanto à's obrigações trabalhistas e t r abut ár í a s ;" -

IV - dê-se ao § 32 do art. 228, a seguinte redação:

=--- TEXTO/~USTJFle"Q;.O- __,

Nos termos do ar t . I do Regimento Interno da Assem-

bl é i a Nacional const i tumte , altere-se o parágrafo 29 do artigo 18
do Substitutivo do ProJeto de Ctms t Lt.u i ção para a redação sequmte:

IIArt. 18. ---

§ 212 - Partidos Políticos adquirem personalidade jurí

dica de d í r e i t o púb l i co interno med i ant e o r e q i s '

tro dos estatutos no Tribunal Superior El.eftor'al",

"Art. 228 -

§ 32 - A lei reprimirá a formação de monopólios, ali
gop61ios r cartéis e toda e qualquer forma de abuso do poder econômi
co, que tenha por fim dominar os mercados nac Lona i s , eliminar a cai!
corrência ou aumentar arbr i t r ar i ament e os lucros."

v - suprima-se o § 12 do art. 229, transformando-se
seu § 29 em parágra fo único j

VI - dê-se ao item I do parágra fo único do art. 230,
a seguinte redação:

EMENDA ES31851·9 '"". ----,
lD DEPUTADO FRANCISCO DORNELLES

PLENÁRIO

"I - O regime das empresas concessionar~as e permis
sionárias de servi ços públicos, o caráter especial e de prorrogação
de seu contrato, e fixará as condições de caduc adade , f í sca l i zaçãn ,

rescisão e reversão de concessão ou pe rmí s aão ; 11

Deputado Francisco Oprne]] eS

rrt: TElCTO/JUllTlflCACÃO --,

Dê-se ao art. 43 do subs t i tutivo do Relator a segui.!!

te redação:

"Art. 43. O Prefeito será e rea t o até quar errt a e cin
co da as antes do término do mandato de seu anteces-=
SOI, apllcadas as regras dos parágrafos 12, 29 e 32
do art. 111. 11

JUS T I F I C A ç Ã O

A Emenda proposta c i.nqe -ee a cur r i q.í r erro de remis
são no subs t i tut i vo , que gra fara "§§ 1º e 2º da artigo 153 11

•

EMENDA ES31852·7
!:J

Plénario

=--- TUTOIJlISTlrIClAçÃO __,

Procedam-se as seguintes modi ficações na Capítulo I,

do Título VIII, do Substltutivo ao Projeto de Constituição, elabor.;!
do pelo Relator da Comissão de Sistematização:

I - dê-se ao art. 226, a seguinte redação:

IIArt. 226 - Será considerada empresa nacional a pes

soa jurídica cons t a tufda e com sede no País, cujo controle decisó
rio e de cap i t aI votante esteja, em caráter permanente, exc Ius í vo e
Lncond.rc Lona L, sob a tJ. t uLar Ldade direta Ou mdtrete de pessoas fí
e i cae domí.cí.Lí.adas no Pais, ou por entidades de direi to público an-.
t erno .:'

11 - dê-se ao § 32 do ar t . 226, a seguinte redação:

,,§ 30 - Na aquisição de bens e serviços o poder pú

blico, em igualdade de cond.i ções , dará tratamento pr e fe r enc i a j à e.!!!,
presa nacional."

III - dê-se ao_§ 1Q do ..rt. 228, a seguinte redação:

VII - suprima-se o item 111 do parágrafo único do art
230;

VIII - dê~se ao § 22 do art. 231, a saqumte redação:

"Art. 231 -

§ 22 - É assegurada ao propr ietár io do solo, na for
ma da lei~ a participação nos resultados da lavra."

IX - suprima-se o parágrafo único do art. 232j

X - dê-se ao caput do art. 233, a seguinte redação:

"Art. 233 - A pesquisa e a lavra dos r ecur-sos mine
rais, bem como o aprove r tamento dos po t enc Laa s de ene r qa a hldráuli
ca e dos recursos hLdr acns , dependem de autorização ou concessão f~

dera1 e não poderão ser transferidas sem pr év i.a anuência do poder
concedente. "

XI - suprlma-se o § 22 do art. 233, transformando-se

seu § 12 em parágrafo ÚnlCO;

XII - suprima-se o parágrafo único do ar t , 239;

XIII - suprima-se o art. 241 e respectivo parágrafo únícoj

XIV - supr i na-e e o art. 243;

XV - suprima-se o art 244

JUS T I F I C A ç Ã O

A Emenda corresponde a uma revisão do Sub s t a t u t Lvo,
após longa dds cu s aão com parlamentares I técnicos e eapec i aLas t as no
assunto, bem como. de entidades representatlvas da comunidade brasileira.

FRANCISCO DORNELLES

PLENÁRIO
r;-r-------------.,.E>I.,.O/~l.o~TlFIC~CÃO _,

Dê-se ao ,§ lQ do art. 213 do Substitutlvo ao Projeto

de Constituição, elaborado pe'la comissão de Sds t emat azação , a seQui~

te redação;

"§,2 Para efeito de cálculo da entrega a ser efetua
da de acordo com o previsto. no item I I exclulr-se-á a parcela
da arrecadação do rmpns t o de renda e proventos de qualquer n.,g,
tureza, pertencente a Estados, üi s t r i t o Federal e Municípios,
nos termos do disposto no art. 211 e no a t em I do art. 212."

JUS T I F I C A ç Ã O

mia mista e as

"Art. 228 -
§ 1Q - As empresas públicas, as sociedades de ecano
fundações públicas somente serão criadas- por lei co!,!

Para cálculo do montante do impostb de
t r ans ferido 'a as t edcs , Oístr i to Federal e Nuru.cIp i os,
dos de participação, deve ser deduzida, do produto'

renda ser
mediante fun

da arrecadação
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desse imposto, a parcela retida na fonte, pelas referidas entidades
consti tucionals, que a elas pertence por força do art. 211 e do i tem

I do art. 212.

o § 1Q do art. 213 consagra essa dedução I mas, ao fa

zer a remissão aos dispOSl t i vos que a determinam, somente se r e fere
ao item I do art. 212, omitindo, provavelmente por lapso de redação,
o art. 211.

JUS T I F I C A T I V A

Estabelece o ar t i qo 29: "Até a r-equLamant ação da a~

torização a que se refere o item I e o § 12 do ar t i ço 2.55, o Ban

co Central providenciará no sentido de serem atr í brfde s às coope
rati va s de crédt to, que venham a ser cons Lde r adas capacI tadas 1 CDL!

dições semelhantes às das rns t í tuições bancé r i asv .

DEPUTADO FRANCISCO DORNELLES

EMENDA ES31854-3
tJ
r.r-------- I"l.'/lAIfIt1/CO.v,,,ic/SUl'OMU'lIoiD -,

PLENÁRID
=- TEJ(TO/J"ST",c:~Ci.o __,

Sug::l:re-se a supressão do dispositivo porquanto a at,!

vidade financeira de~e ser exercida em bases empresarlais que le
vem e~ conta a adeqJada estrutura de ca~itallzação·e competência
técnica de sua afmi.nã s t r eção . A exp er í ênc i a passada maet r a que a

at í.v í da fe coop er a t ava '0 setor r eve l.ou fragilldad;:! e defrc i ênc í a
de ur qan í zação , Seu r e tor no à at i ví dade financeira d ave ser obJ~

to de exame cuidadoso e claramente previsto na legislação do sis
tema r.í nance i r o .

Suprima-se o artigo 29D e seu parágrafo único.

= n:xTO!JU!lTI"C,,~.O _

DEPUTADO FRANCISCO DJRNELLES pr-;""''':;=]PFL/R
r.r •Lt N" " IO! ÇOIolI' Si: O! S UI COllllU i:o -,

PLENÁR:W

,EMENDA ES31857-8
tJ

~ U S T I F I C A T I V A

Det~rmlna o i 3s do art. 7~ do Projeto de Constltul~~O.

ora '$ob aer-ecr acâc do Planárlo da Assem.b'l~I~ Nacr cna , Con~tltlJ.ln

te

SlJPI"llUa-se o ; 3!' do art. 7s do Pr c.ie t c de Cuns!:lb.lIÇâ6

e l ab or-ado pela. Coml$são de Sl~tell'l:atlzat;~o.

os 3~ - São prolb,d ..as as a t t vv uades cre r n t er-mec r ac âc ,"e

munerada da mão-de-obra pel"manent"!', arnc a qlJ.Q mr::d lan i e: t oc acêc ,

salvo 05 casos previstos eml e I ••

JUS T I F I C A T I V A

Dâspüe o ar t i qo 290 e seu parágrafo único soare:

PLENÁRIO
~_-----_- .LIE"'''"13/COIolI"J.O!SUICO''IUio

DEPUTADO FRANCISCO DORNELLES

Tal proposta está conforme os interesses b r as a.Lex-.
ros , de uma sociedade aberta aos avanços nas ciências e aportes de

tecnologias, quaisquer que sejam suas procedências. Deve-se en
tender, no entanto, que, vlsando pres~rvar a s~berania naclonal,
lei complementar pede r á estabelecer t r at amant o d r ferenciado em d~

t ermí nados setores da atividade eccnõnn ca , em favor de empresas
cujo poder decis6rios p er t ença a nr as í Le i ro s .

"Art. 290. Em setores nos qLfB1S a tecnologia seja
fator de t e rmrn ant e de prodJção, serão consideradas nacio
nais empresas que, além de atenderem aos requlsltos defi
nidos no ar t i qo 226, es t aver em suj e i t as ao controle tecno
lógico nacional e n caráter permanente, exclusivo e incon":'
dicinnal.
Parágrafo ~nico. E con51derad~ controle tecnol6gico na
cional o exercic~o, da direito e de fato, do poder para
desenvolver, gerar, adqJirlI, absorver, transferir e va
riar a tecnologia de produto e de processo ds produção",

Redr aa-rse o art. 22 do Pr-o.r e t c de con se t t u r câc e l ab or-a 

do pela Coml$são de SIstematização, da segl.llnte T'OYtn:i3

o diSPOSitiVO do an t ecr-c.j e t o acarretará ar ande retro

ceesc na craan rzac ão do trabalho E da at i vr dao e enW'I"e,:=-al"lal em

serYIC;05 e sp ecr a I r aadoe COl111 p e s adoe ;:;nl.l~ para as empresas e COn

ae cuen t es, l'"~Tle.--:os neaat; IVOS na ec onomr a ,

~_-----_-_--__ TUTCi/~USTIFIC"Ç;;O--------------,

EMENDA ES31855-l_'"',, ---,
[:J

PLENÁRIO

DEPUTADO FRANCISCO DORNELLES

-,..:,rt. 22.. Conceder-s~;..-á "'3.nd~do de ~e9J.jran~3. par~

proteger arre cco I t'quldo e cert o, t ttd t v t due í ali co l eí: IVO,
n/lo ampantda por "habeas corpue " 011 -habeas data·~' eer rao
par ato t t es-s t de nuéor t d.sde 0'1 ed t t edo com abuso de PI111~t"'_ M

EMENDA ES31858-6
[J

JlISrIFICIi r r v »
= TtxTO'JlJstIFle"~i.D_--- ------_.

No'5 can-rZ ItOS en t r e pe:.:;';l;'oas T'/slca:;; 0',1 en.re-e pe~SOls de

direito or rvedo, há toda uma gan/3. dê' '::JvJu~;}l:"'§ .rudt c t e t » POS$I'Vé'('G

e WII complexo e I'Je.'</vel COflJI.!(ltO de med t de« cautelares que Pl7denl

eerv rr ao re'Stabl:!leclnlttnto do Jl.isto_ O mandado de -;t:!9I.Jr...~nv.a

necegsârlo, em face de atos da dutorldade~_

Dê-se ao artigo 255 do Projeto de Consh t ufçãn ela
borado pela conus sãc de s Ls t emat azação , a seguinte redação:

"Art. 255 - O sas tena Financeiro Nacional será es
t ruturado em lei complem~ntar, de forma a promover o desen
volvimento equ í.Lab r-eda do País e a servir aos interesses da
coletividade, que disporá, inclusive, sobre:

DEPUTADO FRANCISCO ODRNELLES

EMENDA E531856-0
[!J

PLENÁRIO JUS t I F I C A T I V A

A estruturação do Sistema Finànceiro Nacional é ma
téria de relevância fundamental, que r;-ão pode ser deixada ao sa
bor de maiorias ccas í ons í s . sua de f'Ln í ção em lei complementar pr,!:.

servará o interesse nacional e~ disciplina ótima.

tranS1t6riasl
Sistematiza-

Suprima-se o artigo 29 das da spns Lçõ es
do Proje~o de Constituiçãoelaborado pela Comissão de
ção ,

r,,--------------TEXTD!~Unl~IC"...O _



2663

PLENÁRIO

DEPUTADD FRANCISCD DORNELLES

EMENDA ES31859-4
t:
~ I'L!HÁNlo/COll'n.io/Sll'CP...tuio -,

d1reta ou Lndi r e t ament e , empr és t imo s aos seus respec
tivos Tesouros, bem como a MJnlCípios. -

Parágrafo üru co . Os Munlcípios não poderão par t ac J.-,
par do capital de qualquer t i.po de Ins t í tuação fina!!
ceira. 1I

~ ~ TUTO/J~ST"ICI;ÇiO_---_-_-------

Mod li I que-se a r-edec êc do § 2.! do art. 218 do Pr-ou e t c

de Const I t'J.I G:âo elabor-ado pela Com I ssão d e B 1stemat ,z~(,.áo l~ara

corrIgir erro datilográfIco, substltulndo-$e a palavrd ·coorar"

por ·comprar

JUS T I F I C A T I V A

JUS T I F I C A ç Ã O

A presente Emenda visa estender ao nível estadual

vedação que o Substitutivo prevê no âmbito federal de o Banco Cen

tral conceder empréstimos ao Tesouro Nacional, d i r e t a ou indireta
mente.

PLIN.ÍNIO/collISSiO!SUICOlllllSio---------.,

ApEnas c oe-r eeâe de es-s-e dat 11091~~f.co.
completa com a
de qualquer lipo

DORNELLES

,.llHl.~IC/cOIlI".io/tuICD,.IS~.iO .,

PLENÁRIO

A medida é altamente saneadora e se
proibição de os Munlciplos par t Lcaparem do capital

de instituição f rnance í r-a ,

r;r n:XTO/Jl.oJTIFlc"~.io-------------__,

EMENDA ES31863-2,
tJ DEPUTADO F~~'~CISCO

DORNELLES

PLENÁRIO

Dê-se ao InCISO VI do art. 155 do Pr c.r e t o de Conzt 11"111-

eãc e l ab cr-ado pela. Comissão de SistematIzação, a Si?9I.llnte- r e da-'

tão.

r.+ H~TO/~U$TIIIC.çio _,

EMENDA ES31860-8 "". ---,
(l DEPUTADO FRANCISCO

"{Ir - 0$ crimes contra a or-aen ''=3.1:;'''0 do trabalho,
contra o sistema financeIro e $((a::; t n-st: Itt.J(lj:/J~'5 e.'i< ordem
l;"can8111 (l:O-TlIu~.ncl;' Ira ••

Inclua-se no Título~as Disposições Transi t6rias do
Substitutivo do Relator artigo com a seguinte redação:

JUS T I F I C A T I V A

A s e eruena a t t t er-acâc de r-eda...d.O pr-op cae t a é p~"'a de'hê\F

c l ar c eue tErão rnvet j9a.;ão e esr-ec, fa~~o .jud cr a I J?·;5IJ(:,.C l~llzaÇ.:a,

os crimes praticados contra o sistema financeiro e .uas InstituI

ções, com vistas à r era-ewaâo , de maneira 'J.nlfol"illl~ada. ci~ssa TÔI~

ma..de delito POI'" ser de Interesse para a defesa da s cus enc a l'OPU

lar.

"Art. . Ficam extintos os efeitos jurídicos de
qualquer ato legislativo ou adm.ín i s t r a t avo que tenha
por ob j e t o a estabilidade de servi dor da administra
ção direta ou Lnd í r e t a , inclusive das fundações ins
tituídas ou mantidas pelo Poder Públ1co, admitido sem
concurso público há menos de seis anos da data da
promulgação desta Constituição. 11

JUS T I F I C A ç A O

DEPUTADO FRANCISCO DORNELLES
Servidores públicos admitidos sem concurso e sob re

gim!:! ce Let as t a s6 adquirem estabilidade, deco r r-ado prazo
de dez anos. O que se pretende aqui é impedir os efeitos de atos

em~in~ntemente político-elel torais, nos estertores da ordem consti tuc í.o-.
nal findante, para. coonestar o clientelismo político, a ser bani

do pelo novo regime político que todos queremos ver instituído no

País.

DEPUTADO FRANCISCO DORNELLES
8 ""IITI"O;-]

PFL/RJ

EMENDA ES31864-1
t:-VII - ~'5Istl:i·ilId. eonetsr , o e de «ea cde-s, tt'tÚJo'::>

ga,.-antHls de meta," I? sl'StefllJl. financeiro t1~C'I'I1,=.l_-

Dê-se ao Item yrr do artigo 32 do Pr-cc e t c c e Cúnstltl.1l

ç;âo e I ab cr-ado pela COlllIs-siio de SI'St~l\)at i aac so , a Se9J.11nte red:a,

ç;~o

r.r--------'LEN,Iol'lIO!CONlnÁO/suICOWIUiO ---,

r;T'-------------TUTOIJl.l~TlFIC,lçio _,

PLENÁRIO

EMENDA ES31861·6
r:

r.r--------l'lt""1I10/ CO"" u Ãot s ll . cOll ln ÃO- - - - - - - __.,

PLENARIO

JUS T I F I C A T I V A
= Tlnot~unl"lc~;ÃO __,

A le9ls1at:ão sob ('E' o sistema TlnancC'lro deve eer-

fonn~ em todo o País. razão ecr eue a c omec t ênc i a para lE91'!:l-lal~ 11a

t\\l3.tér I a deve eer exc 11.15 I "Ia da Un I êc ,

Suprima-se o art. 54 e respectivos parágrafosdasDi~

posições Transit6rias do Substitutivo do Relator.

PLENÁRIO

DEPUTADO 'fRANCISCO ODRNELLES

":MENDA ES31862-4
ê1

r;r-------------TtxTC/,JllJTI'IC""io __,

JUS T I F I C A ç Ã O

O Art. 54 do Substitutivo mantém a Zona Franca de M~

naus com suas caracterLs t acas , os ancent ã vos fiscais da legislação
(§ 10). a liberação automátlca das quotas de importação (§ 20) e a

imutabilidade da política" andus t r í.a.I vigente (§ 30).

Inclua-se na Seção I, do Capítulo lI, do Título VII

~~titutiVo do Relator, um ar t Lqa com a seguinte redação:g-o.......cI.e.

"Art. • ~ vedado aos bancos comerc í a í s controla
dos pelos Estados ou' pelo üi s t r í t o Federal conceder,

Ora, a -mat é r aa é eví dent emsnt e legal. Como a Const1.
tiuí.ção tem vocação de parmanêncLa , essa Lmu t ab i.Lddade r-eLat Lvamente

Zona Franca importa uma limitação grave aos poderes do •Congresso

e do Governo na condução dos negócios públ~cos do Pais.
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DEPUTADD FRANCISCD DDRNELLES DEPUTADO FRANCISCO DDRNELLES

PLENÁRIO

EMENDA E531868·3
l!J
r:T-------- PLElllolllo/ecNlnio/$UICONIUiO .,

PLENÁRID

r:T-------- "U'fi~IO/CO,.IU,;:o/SlJleOllIU;;O-- ,

EMENDA E531865·9
[:J

,..,- Tl:llTOINST1FU::AÇio _, ,..,- nxTO/~IlITI~IC;lÇio-------------_,

Suprima-se o art. 6D das Disposições 't r ansa t ér í.a s do

Substituti vo do Relator.

Suprima-se o art. 54 das üa spos i.ções r rens ã tórias do
Substi tu tivo ao ProJeto de Constituição, elaborado pelo Relatar da
Comissão de Sistematização.

JUS T I F I C A ç A D
JUS T I F I C A ç ~ O

PLENÁRIO

DEPUTADD FRANCISCD DDRNELLES

A matéria versada no artigo 6D - atribuições do Mi

nistério da Fazenda, da CACEX e da Policia Federal relativamente a

Com~rcio Exterlor - é t rp Icament e de lei e, até, r nf'r a Leqa L, Ademais
envolve questões qJB afetam ao funcionamento de diversos Ministérios
e o relacionamento recíproco entre eles não se compadecendo da rlgi
dez constitucional q.re vai ser conf'e r r do ao tema.

'EMENDA E531866·7
[=
r:T 'UNAlIlo/cOUISliO/SIJICCllllluio----------,

O art. 54 do Ato das Disposições Transit6rJas mantém a Zona
Franca de Manaus, com as suas características de área de Livre comércio de expor
tação e importação e de incentivos fiscais I por prazo indeterminado -

Estabelecldo como está que a manutenção é por prazo mdetermí
nado, não cabena constar de Ato das Daspnsíções Constitucionais rrsnsatór-ías ,

Por outro lado, é inegável que o nível de regulação Jurídica
da matér.ía é mrraconstãtucíonal , Da constttuição, como díspcsrções permanen
tes, já constam reiteradas determinações, no sentido de corrigir os desequilí
brios regionais, inclusive por meio de mecarusmos tributários. Nesse sentida, o
item I do art 204, que, ao prcibãr à União Irtstãtinr tributo que não seja uru
forme em todo território nacaonal , admite a concessão de incentivas fiscais des
tinados a promover o equi Ifbr.ío sôcm-econôauco entre as diferentes regiões do
País; os arts. 213 e 216, que, ao tratarem da entrega dos recursos dos Fundos de
Particlpaçao dos Estados e dos Mumcípios, atribuem à lei complementar as tabele
cer normas sobre critérios de rateia dos referidos recursos, objetívanco promo
ver o equilíbrlo sócio-econOmico entre Estados e entre Munic~pios.

Essas, as razões da Emenda Supressiva ora proposta,

,..,- TlllTO/~UITIFIC...Ç;;O _,

DEPUTADD FRANCISCD DDRNELLES

Dê-se ao art. 3~ do Substitutivo do Relator a segui!'.

te r edação s
EMENDA E531869·1

[!J 8"'''''9"]PFL/RJ

"âr t , 39. O Governador de Estado será eleito até qua
renta e cinco dias antes do término do mandato de
seu antecessor, na forma dos paráqr a fos 1Q, 29 e 32
QO artigo 111, para mandato de quatro anos, e tomará
posse no dia 12 de janeiro 90 ano suosequente."

r:T-------- ~LlHA1I1D/c:O...I.5$.iO/.l,l.CO...I.I.lO .,

PLENÁRID
,..,-- TfXTO/~llllTl'IC,,~io-- _,

Suprima-se o art. 55 das Daspns í çõe s Trans! t ér ras do

Substitutivo do Relator.

JUSTIFICAÇAO

JUS T I F I C A ç ~ D

DEPUTADD FRANCISCD DDRNELLES

,..,- TUTO/Jl,oUIFIl:.....io-------------_,

D artigo em pauta institui a Superintendência da Am~

aôru a Ocidental, plir desmembramento da Superintendência do Oesenvo.!.
vimento da AmazOnia (SUDAM). A mat ér i a é eminentemente legal, não

cabendo, tec~icamente, ser tratada em nível de Constituição.

prp~~;;~;=J

~;~S7J

DDRNELLES

PLENÁRIO
~LEItA1I10/CoJ.lt'do/$UBCO .. llliio ---,

EMENDA ES31870·5
l:J DEPUTADO-;:~~~CISCD

Suprima-se a art. 58 e respectivos parágrafos das Di~

posições Transit6rias ço subst í tutivo do Relator.

PLENÁRIO

A Emenda proposta canqe-ee a corrigir erro de remis

são no Substitutivo, que grafara ,,§§ 1Q e 2º do art. 111."

EMENDA E531867-5
l!J

= TnTo/~llnl~lC"ç~O_-_-_--------_,

r:T_-- PLINAlIIO/CONIUio/IIlICOlllllio-- -,

JUS T I F I C A ç ~ O

D Art. 58 determina a rea Lí zação de plebisclto sobre

a fusla do antigo Estado da Gu~nabara com a Estado do Ri o de Janei
ro, a ser realizado em nov enbr o de 1988.

No Substitutivo do Relator ao Projeto de Constitui

ção elaborado pela Comissao de Sistematlzaçao, suprimam-se:

"I - o § 2Q do artigo 212;

11 - as expr-es sões "observados os critérios estabele
cidos nos itens I e II' do parágra fo •.2Q do .art:go 212", no "§"
3" do art. 213;

III - o item I do art. 216.

No plano técnico a medidla não tem sentido. A f'usão

ocorreu sob ordem constituclonal diferente da que vai entrar em vi
gor e, portanto, é ato jurídico per f'e i t o e acabado. Reabrir a que.ê.

tnO hoje seria o mesmo que exigir um plebiscito para ratificar a m!!.

dança de regime polític'b ocorrida em 15 de novembro de 1~8~.

No plano pol.ttico, a medida não ajuda à manutenção
de um clima de consenso, compreensão e esquecimento do passado, es

sencial à construção do regim'" demacr ât.Ico que todos queremos ter d.!

finltivamente institucion:llizado no País.

JUS T I F I C A ç ~ D

t justamente os Municípios onde ocorrem mais fatos
geradOI:es do imposto sobre operações relativas à ca r cu l.ação ge mer
cadorias e sobre prestação de serviços que mais necessitam de recuE.
50S para atender aos serviços comunitários provocados pela sua ele

vada pcputação , Conseqüentemente não tem sentido reduzir os recur

sos desses Municípios.
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=-------- TUTOOUSTIFlc:...Çi.o' ---,

DEPUTADO FRANCISCO DORNELLES
rs....,,·;]

PFLlRDEPUTADO FRANCISCO DORNELLES

EMENDA ES31874·8
t:J

PLENÁRIO
re-r- TExTO/JUST"lI:AÇAO-------------,

e:ry;~;~0

[ITõiU'~~ã7J

EMENDA ES31871-3
fi

Dê-se ao § 20 do art. 212 do Substitutivo do Relator
ao Projeto de Ccns t í t ua.ç ão , a seguinte redação:

"Art. 212 -

Supr nna-ee o I tem XXIII do ar t , 72 do ProJ~\'Q de COl"lS

ttbJ.lÇ.âo, elaborado pela Cottltssãci de SI'E.t~i\la.tt;:ação..

§ 22 As parcelas de receita pertencentes aos ~unici
pios, mencionadas no item lI! deste artigo, serão creda t adaji
conforme os seguintes critérios:

I - quatro qurntos , no mínimo, na proporção do valor
adicionado nas oper-ações relativas à ci rcuf ação de mercado
rias e nas prestações de serviços , realizadas em seus terri
t6:rlos;

II - até um quinto, de acordo com o que dlspuser lei
estadual. II

JUS T I F 1 C A T I V A

o Item XXIII do art .. 7! do ProJeto de Cl.Jnsf: ItlJl.;âo, 01"<.\

sob apl"E'claç:ão do Plenário da A'S>senlblélf:l. Nec rcna I const t tum t e ,

dispõe, C01\lO dr r-e r t o SOCial do t r aba l hador '

JUS T I f I C A ç A O

É justamente os MUnlCípios onde ocorrem mais fatos
geradores do imposto sobre operações relativas à circulação de mer

cadorias e sobre prestação de serviços que mais necessitem de recu!.
50S para atender aos serviços comunitários provocados pela sua e
levada população ~ Conseqüentemente não tem sentido reduz i r os re
cursos desses Municípios.

·XXIII Part IC IPaçdo nas van t auen a adv llldab da nlouel~""

n rzac âc t ecno lvar c a e da aut omacão , que n:i<o l'te,Judlccll ~o seus UI

r-e rece ad qu t r' Idos."

ProPõe-se a supressão total do d ISPOSI t IVO por n~o na

ver cOl"relação entre os fatos ..

PLENÁRIO
~ TUTOIJunl'ICAçAO---------------,

Dê-se ao item V do art. 255 do Projeto de const r tur
ção elaborado pela comissão de sa.st emat í zação , a seguinte redação:

DORNELLES

"V - criação de fundo ou seguro, com o objet~vo de
proteger a economia popular, garantindo créditos até determi
nada valor e de natureza que a lei expressamente definirá, v~
dada a pa r t í c rpação de recursos da União."

JUS T I f I C A T I V A

A definição das fontes de custeio do seguro ou fundo
não deve ser prev i s t.a na Constituição. O mercado é muito dinâm~co

de moda que tal definição Lntr-oduz I r a a uma rigidez desnecessárJ.a
que poderia se tornar r ncons Ist ente com a cambiante realidade do
mercado f'a.nance i r o ,

Adicione-se ao art. 225, parágrafo único com a segui!),

te redação:

"Parágrafo único. t assegurada a qualquer pessoa o
exercício de todas as atividades econômicas, andependentemeq
te de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previ,!
tos em Le í , 11

JUS T I F I C A T I V A

Não consta do texto do projeto nenhuma garantia do
tipo da aqu i proposta. Impõe-se, portanto, garantir aos cidadãos

com iniciative e recursos o livre ingresso em qua l quer atividade

econômica.
DEPUTADO FRANCISCO DORNELLES

PLENÁRIO
=- TEXTO/JllSTIl'lC;lÇAO ----,

Dê-se. ao item I do. § 1º do art. 259 do Projeto de
ccns t í tuaçãc elaborado pela Comissão de Sistematização, a seguinte
redação:

EMENDA .I;S31876-4 _"'.. -,
P SENADOR l?OMPEU DE SOUSA

'l"i:""~lo/COlllUAO/IUlCO .. ,SSAO;;--_--:rr- _,

COMISS)\Q llE SIS!!'EllP'l'IZAQÃO tok"o.;-Uo
~-_-----_---,.---TUTOIJUST.'ICA"AO_-----~ _

flI _ contribuição dos empregadores". substituir o texto do it~rn XI do Art. 79 pelo seguinte:
" duração de Jornada de trabalho não superior a oito horas".

JUS T I f I C A T I V A

Propõe-se a supressão da expressão

a folha de salários, faturamento e sobre o lucro"

ria deve ser regulada pela lei ordinária.

"incidente sobre
visto que a maté-

JUSTIFlCAÇ1l0

PropOe-se igualmente a eliminaç~o do § 29 do artigo,

pelas mesmas razões acima' mencionadas ..
Tem maior precisão redacional do que - "duração diária do

trabalho não' superior a oito horas" ..
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EMENDA ES31877·2-m'"------~(= 8ENA1JUK I:'UMi-'t:u Ul::. bUlJ'bA

"LtII ...~lo/eOlnuÃo/SUIl:OIlIISP\ n.
tJ..cOMI5frã&-p13 SIS'i'B~;'~~ -t-:--<J!.íYtOÍrio

rr=".utTIOO~
-li PMDB EMENDA ES31880-2-'"''"------~J ~;~~".~'~P SENADOR ALFREDO CAMPOS . c...':: vº----J

;.,.,. ~lIN.lIlIO/C(llollst:io/ILl.cnlolluio---------,

PLENÁRIO
rer- TUTD/~USTI'IC""i.o-------------____, rer TUTO/JLlSTI'IU.;:iO ____,

Substituir, no ítem I do Art. 79, a palavra "l.motivada It por " sem

motivo declarado 11 •

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 13, § 69

Dê-se ao § 69 do artigo 13 do ProJeto de

ConstituJ.ção a aequâ.ntie redação:

r.r-------------TlXfOIJUST1F1C...Çi.O ~_ _,

JUSTIFICAÇÃO

Pela redação orJ.gJ.nal do disposJ.tJ.vo, os

ocupantes de tais cargos se tornam definl.tl.vamente J.nelegiveJ.s.
A presente Emenda visa a sanar esta imper

feição, ao acrescentar ~ expressão "no periodo subSêqt1ente", res

tringindo os eeea.ece do parágrafo.
Do mesmo modo, propõe a a.neq Lba.Lí.dade (e

não apenas a irreeleglbJ.lidadel não só dos sucessores, como dos 5ubst!

tutos que não houverem se desincompatJ.bil~zado nos sec.s meses ant!,

riores ã eleição.

Art. 13 - ••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 69 _ são J.nelegiveJ.s para os mesmos car

gos, no período subseqüente, o Pz-eaLdenjie da RepjibLa.ca , os Govern.!
dores de Estado e do DJ.stri;o Federal, os Prefeitos e quem os ho~
ver sucedido durante o mandato ou substJ.tuido nos eea,a meses ante

riores à eleJ.çáo.

JUSTIFICAÇÃOI'LuillIO/cOllnsdo!lllSCOlollssio ,

to...hmc.W:otI __-.L.~~=- ----,

Substituir o parágraro 70 do Art,. 60 pelo seguinte:

"Ninguém será submetido a tortura, a penas crué i s ,

ou a tratamento desumano ou degradante A Lei cons rder ar'ã a prá

tica da tortura e do tratamento desumano ou degradante crime in!,

fiançável, imprescr iptível e insusceptível de graça ou anistia".

EMENDA ES31878·1
PJ SENADOR POMPEU DE SOUSA

A motl.vaçâo da despedida do trabalhador não adquire qual

quer Leqatidmí.dade se não for expressamente declarada.

SENADOR ALFREDO CIlMPOS

:JUSTIFICAÇ/tD

Não parece equânime distingul! a gravidade da cul

pa entre a prática de tortura e a do tratamento desumano ou de
gradante, por parte da autoridade púb Lr ca , Ainda mais porque ge

ralmente a distinção apresenta um conteúdo meramente semântico :

costuma-se chamar tortura à agressão a pessoas de mais alto ní

vel, por motivo habitualmente político, e tratamento desumano ou

degradante, à mesma prática (por quaisquer mot i vos ou até sem mE.
tivo algum) 1 exercida contra os desvalidos das classes s cc LaLs ds

baixo nível econômico-soelal. Cumpre, a uma ConstitulÇão verda _

deiramente democrática, dar idêntico tratamento a todos os seres

humanos. Até mesmo para ser coerente com o parágra fo 12 do mesmo
Art. 62.

EMENDA ES31879·9
PJ SENADOR POMPEU DE SOUSA

Pl.fIUIlIO/C(lt,lIJ':iO/IIJr::'/~O

[!GG!oIB5AD DE SISTEMATttI'<ÇAO (J ljMtiu:&

EMENDA ES31881-1
!!J= PLldlllO/C(lt,lln:io/ILl.cnlll

u
.io -,

PLENÁRIO

r.r TEXTO/JIJUlflCA.;:iO---------------,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 297

Dê-se ao caput do artigo 297 do Projeto

Const~tuição a aeçuz.nce redação:

Art. 297 - A familia, conat.aeudôa pelo ca

samento ou por união estável entre homem e mulher, tem proteção do

Estado, que se estenderá à entidade famJ.l~ar formada por qualquer

um dos paas ou responsável legal e seus dependentes, consangiHneos

ou nãc ,

JUSTIFICAÇ!iG

A presente Emenda visa a aprJ.morar a reda

ção do d í.sposLcavo , de modo a be:m damens Lonaz o aj.cance do artJ.go.

r.r- TUlONLlJTlfICA.;:iO -,

r.r-------------TuTo/~llnl'IC.lç;;O-----_----------,

EMENDA ES31882·9
t: Conshtuinte Lélio SouzaAlterar o texto do item, l/XII, letra fi. • do Art. 31 para o seguinte:

tia responsabilidade civil por danas nuc Lea r e s ind~

pende da .ftx)stência de culpa".
Plenário

PllIIAIlIO/eot,lls$:io/SLl.COlollUio -,

EMENDA ADITIVA
:JUSTIFICIIO

o qualificativo "c Iv I l " aposto ao substantivo It~

pons ab l Lidaqe " visa a elidir qualquer po s s ab Lk í dade de dúvida,. a

mais disparatada, sobre a improvável hi.pé t es e de que se pretendesse

e s tender ao terreno penal tal r esponsab i Lí dade sem culpa.

Inclua-se no Título X (Disposições r r ans í t õr i as ) , mais um

artigo, assim redlgido)"."J... ~~

"Art. - Lei Complementar disporá sobre a organizaç~"";adml

nistrativa e de pessoal dos 6rg~os da :Justiça Elei-
to ......, ..
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JUSTIFICATIVA

Plenário

Cnns t Ltu rnte Lélio Souza

"Ll!lIIA~'O/eOIl'ssIo/su.eOlllssio _,

2) Acrescente-se mars parágrafo no Art.2D9, 2~tgrdO)
í2t.>WI.'W1..!o'l..Ovk cloc- -....c. 0 "''''-lO.,? j § ':f."",,- '7:' .

11 § 8º _ Na hipótese de operações .mterestaduals , caberá ao rstaco
da localização da deat.ínatãrao o imposto correspondente à diferença entre a aI!

quota interna e a Interestaoualv

1) Suprimam-se I do § 712 do artaqo 209 as expressões "reputando-seu

operações e prestações internas também as interestadua~s reallzadas para consu

midor final de mercadorias e servlcos ll

contado originalmente no Projeto. Regula-se, outrossrm, em outro parágrafo, o

problema da tributação das operações interestaduais com mercedoriase serviços'
destinados a consumidor final. Objetiva-se manter a carga tmbutéraa aphcável

às operações mternas, atribuindo-se ao Estado de destlno a diferença entreo

impostó cobrado no Estado de origem e o normalmente cobrável nas operações in

ternas.
Essa prccceacêc, a par de dar maior eflciência ao ICMS nas transa

ções interestaduais, 'atende a todos os Estados, conforme pode ser observado na

Carta de Canela, documento fruto das reflexões de todos os Secretános da Fazen
da e de Flnanças dos Estados, do Distrito Federal e dos rerratõcios.

~ fundamental para o saaterna federativo o pr.incípío que veda aos

Estados estabelecer diferença tributária entre bens e servrços , de Qualquer natu

reza, em razão de sua procedência ou destina. Deve, portanto viçorar em sua ple

mtude, esse tradicional pnncípio
Todavia, no que se refere à aplicação das alíquotas do ICtvI5, se

mant.idaas dísposrcões do Projeto, em diversas operações mtereataduaf s ocorre

rão graves deslgualdades,entre bens e serviços or iundos do próprio Estado e
bens e serviços adquiridos fora dele. tais diferenças mnjacarão sensíveis pre

Juízos, tanto aos Estados e Municípios, como a fabncantes e fornecedores.
Propõe-se, assim, alteração no parágrafo 7Q , reservaooo-o , para

regular a fixação das alíquotas nas operações internas, manbdo o prece;to

JUSTIFICATIVA

EleIJA 5I.FRESSIVA E ADITIVA

f!J Plenáno
= nXTO/JUsTlPle.l.CiO---- ,

Criada há muitos anos, a despeito da sua es senc i a l Ldade

para o regime democrático, não mereceu, até gora, o elementar cuida

do para com sua estruturação administrativa e de pessoal.
São árgãos da Justiça Eleitoral o Tribunal Superior e te r-

toral, Os Tribunais Regionais Eleitorais I as Juntas Eleitorals e os

Juízes Eleitarals.
A retomada do processo democ rât í co , após o ru.at o institu

cional recente I repõe com veemência a ques t ão da estruturação adnnru s

trativa dessa Justiça, bem como a definição p r eca s a de suas neces s ada
des de pessoal e a forma segundo a qual se organizarão para prestação

dos seus relevantes e Indí spensãve i s serviços.

Não há como cont empcr i zar com a precariedade do sistema

atual, que faz a Justiça Eleitoral depender de cedências para prover

suas neces s rdades de pessoal administrativo.

São servidores públicos federais, estaduais e muru c.lpa i s

que, mediante requisição, passam a prestar serv i ços Junto à .Jus t i ça

Eleitoral, desviados de suas respec'tivas é r-ees, admi n í s t r a t Ives e, in

clusive, de suas funções.
Como a Just'J.ça Eleitoral funciona permanentemente, há que

contar 'com quadros administrativos próprios, em todos os seus nIve r s ,

livrando-se da contingência constrangedora de uma dependência que

1imi ta seu desempenho institucional.

Está chegando a hora dessa pr ovIdênc i a Há que 50: instituir

o preceito constituclonal que obrigue o enfrentamento dessa questão

cruc i a l para a Justiça Elel t or a l ,
A manutenção do processo democ r â t aco está intimamente 11

gado à Justiça nei toral
Não foi por outra razão que sua criação constou da pauta

de rei vLndr cações da Revolução de 1930. Sob o lema Representação !:..
Justiça, a liderança de Assis Brasil Lmpul s i onou ':lo hr s t é r í a , culmi
nando com sua rns t í tuí ção , Já na cons t í turção de 1934.

Iris t ã tu i da como f'o i , tem servido exemplarmente, a despei

to das deficiências admí n í s t r a t i va s .
A ans t aur açãn plena do processo democ r á t i cn não pode aeon

tecer) desacompanhada dessa pr ov i dênc La ans i csament e reclamada.

Erija-se essa organização em cbr i qação cons t í tuc roro t •

EMENDA ES31883-7
t:

= TUTo/JUST'ICAÇio----------------,

EMENDA MODIFICATIVA

Plenárlo= TI:llTO/JUsTt"c.."'io --,

EMENDA ADITIVA

Ao art. 215 do ProJeto, dê-se a seguinte redação: Inclua-se no art. 72 do Projeto mais um mc í so , assim r~

digido:

"Art. 215 _ ~ vedada qualquer condição ou restrição à en
trega e ao emprego dos recursos a t r rbu fdos ,
nesta Seção, a Estados, r er r í t õr i os , D~stri

to Federal e Munlcíp~os, neles compreendidos

adicionais e acr ésc imos relativos a impostos 11 •

"Inciso - vedação de pr asc r i ção no curso da relação de em
prego" .

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

A alteração visa a permitir que os 'te r r i t ér í cs continuem

I a receber recursos do Fundo de Participação dos Estados e do u.i s t r L,

to Federal.
A medida f 01 rec:.Qnhecida ~omo justa pelos Secretários de

Fazenda e de Finanças dos Estados, do uf s t r i to Federal e dos Territ.Q.
rios que, reunIdos em Canela, no Rio Grande do Sul, nos dias 7 e 8

de agosto passado. subscreveram a "Carta de cane í a".

Esse dispositivo reproduz o inciso 'XVII, do artigo 343,
do Anteprojeto da chamada Comissão dos Not âve i s ,

Além de outros prece i tos, destinadas a proteger os inte

resses e direitos· dos trabalhadores, também constava o relativo ! ~

dação E!! prescrição !!.Q.~~ relação ~ emprego.
A experiência tem demonstrado que ao f r aba Lhado r , na vi

gência do contrato de trabalho, torn~-se extre1lJ9fnent~ arriscado ar

Quir judicialmente qualquer lesão de direito.
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EMENDA I'IlDIFICATIVA

Dê-se ao art. 277 a secuínte redação:

= 'I"UTOf~1l5Tl"C..çiO _

EMENDA E531888-8
s 'n-~~lfl'~E ARRUDA S.fW.rr:::O ~ E OUTROS

= 'Lt"..1I10fC:)1I1~dof~llaeo ..,u.1I---------_,

Comumente, quando ISSO ocorre, a cespeuida unilateral i:!.
justa acontece como r ep r e s á Laa .

para maior resguardo dos direi tos do trabalhador, nada

mais Justo do que estabelecer cons t í tuc i ona lment e essa proibição.

Assim, o empregador será mai s responsável quanto à obser
vãnc í a da 1e1 e o empregado, por sua vez, fraudada àquela, poderá r~

clamar judicialmente depois de extinta a relação de emprego

O preceito encerra notável conteúdo didático, valendo co

mo elemento Lndutur do bom cumprimento da 181 e, PO! decorrência, re-=
duzindo o número de demandas trabalhistas.

EMENDA ES31886-1
s CONSTITUINTE .10SE CARL~ ·~:~OIA E OUT RDS PMBD

r.r-~'.': --:-:::lt'{'I)~

"Art. 277.. _ o ensino, em qualquer nível, será numstraõo no Idioma of'Ic í al .

§ IQ _ E'assegurado às comunidades lndígenas o emprego de suas línguas em

processos de aprendizagem, que serão d1senvolvidas de acordo com os
usos, costumes e tradições da cultura da respectiva comunldade

§ 2.Q _ O ensino religIoso, sem ríaat.ínçâc de credo, const í turrã uí scrrúina

facultati'l8.
= TtXfO/J ..ST1,.C.çio-------------~

EMENDA SUPRESSIVA
Justi ricação

DISPOSITIVO EMEMDADO: ART. 36

Suprima-se o inciso V do art. 36

A Emenda uni formlZa a redação do art. 277, harmonizando-a com a da emenda

ora proposta ao art. 12.

Justi ficação

ou em terras indíge-

'L["..~11l/(:1I1115Sio/sll.ell"l's;.O ~

PLENARIO

Suprimir do Art. 232, a expressão 11

nas ••• 1I e seu parágrafo único.

JUSTIFICAÇliO

A pretensão dessa emenda é de evitar repetições, na medida

em que a pesquisa e exploração de minério em terras indígenas está

sendo tratada no Art.302, lugar onde se nos afigura mais próprio

em razão do caráter excepiciDnal e especialísslmo Que reveste a m~

téria.

EMENDA SUPRESSIVA

r;T Tr'"TO/Jll1oTI'Jc ..Cill-------------~

Não há razão para que as terras que eons t i t.ui r am ant i qc s al

deamentos lndígenas, se jam incluídas entre os bens dos Estados.

I! necessário ter-se clara que nas regIões Nordeste, Leste e
Sudeste do pa Ls , ex a s t ern situações em que grupos indígenas lutam

pela retomada de suas terras usurpadas e contra esta pretensão
opuê-is e mur t as das vezes a extinção de aldeamentos lnctígenas, que

por essa razão reverteriam-se aos Estados-membros da F"ederação que,

por SUB ,vez já as teriam titulado.
A h í s t.ér i a brasileira está repleta de vLoLênc a as contra gr,l!

pos indígenas J que pos t er i crmente são dados como extintos
No Intuito de se ev i t ar a consaçração de usurpações que re

percutem hodiernamente em Leq í t imo s pleitos indígenas e para que
se mantenha uma única sistemática legal, propõe-se que todas as

terras indígenas ou não ocupadas sejam mdí st ínt amente bens da

União.
Situações espec í.a i s que porventura surjam poderão ser ampla-

mente debatidas ... elucldadas pela Poder Judiciárla.

= TrJl'TlIIJ~TI'Ill.4çiD-------------~

EMENDA ES31887-0
~

-"'UTlIlIr ,. ...... I (..J
'....r' 1'::. -\ ~ C ~ ,,\ c -;-' c. i ; ~ r;~~"=:J

c;;7~~7EJ

'LIHA. ...llIfcaloll's.\ClfslJ~'U ..IUIo---------~

r,r- TUTlI/~ll'Tl',C"çÃO,_- _

EMENDA SUPRESSIVA
EMENDA MoDIFICATIVA

Suprima-se o ARt. 305

Dê-se a seguinte redação ao art. 12, do Substitutivo do Projeto

de const a t uí ção , da Comissão de Sistematlzação: JUSTIFICAÇAO

Art. 12 - "A língua oficial da Brasil a portuguesa, e são sím

bolos nacionais a bandel~at o t-Lno , o escudo e ar ar

mas da República ll

Just! fi cação

A situação prevista nesse dísposttavo, combwado com O previsto no Incí.sc V

do art. 36, que igualmente pleiteia-se seja suprimido, coloca em grave r í scon

JJMJit....s grupos indígenas srtoscos prioritamente nas regiões Nordeste e no 5u 

doeste do país, já que se consb.tuem em povos historicamente disc!'lminados e

espoliados de suas terras, las quais não se cansam de nutrar esperanças e para

tanto lutam pela sua retomada.

Não há mudança fundamental na proposta da emenda. que preten

de é sequi r um padrão universal que estatur sobre a língua que

- deve. s.erv.ir para os atos da vida pública.

De outro lado, a exclusão de merrorDs de grupos étnicos, do gozo de direitos
e garantia.:> constitucionalmente assegurados, adotando-se o critério de Indole

coloniaJ:ista e uItrapass...da, da acul turação, não se coaduna sequer com o es - I

pírito do prépr.ío subsbtutivo constante";' § 50 do art. 60.
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EMENDA ES31891-8
CONSTITUINTE PL:NJO OE ARRUDA SAMPA:D E OUTROS

RI ENARro
r;-r rr;XTOloll.$T.FlcAÇ,iO --,

Dê-se ao § 1º do artigo 13 a seguinte redação:

§ 1s - O sufrágio é universal, e o voto, i qua 1 , da r-et o , Sf:.

ereto e prnpnrc i ona I para a Câmara dos Deputados, ns semb Lé i as Legis:'

Latavas e Câmaras de Vereadores.'

EMENDA MODIFICAT:VA

DISPOSITIVO EMENDADO : ART. 3D -X

IlD~_se ao mcaso "'i' do art. 30 do subst rtut.ívu, a seçumte redação:

Art. 3D -

X - As terras ocupadas pelos índios j 11

JUSTIFICATIVA

Essa emenda objetiva consagrar no texto cons t r tuc rona I
pr ínc Ip í o do votç pr opo r ca ona I para as e Lea çõe s para a Câmara Fede

ral, as Assembléias Leç i s I a t i vaa e as Câmaras de Vereadores, que
julgamos ser mais democrático e representativo.

Assinatura

nova redação ao § 12. do Art. 13

Subscrevem esta emenda os seguintes constituintes:

1.__~-"=t...."'?í-~c.,.....;",,"=:;""'1-- _

2

13.---------~~~===t~------------------------ ------
4, ++.'H\f\"-,.,......~------------_

5·---~1!th1P..:....::;.-77~---r4----------+

6.------I'-"-"=t.--.k>..;~\7--!<J'4,--f~"'c_---------- ~
7. _

8 ..

'9.

10. -1-
ll..:~ .-I-

12., --'

o que deve ser garantido é que os índios detêm a posse permanente e o usufrQ
to exctusrvo sobre as riquezas naturaa.s existentes nas terras por eles ocuP.§!.

das, como de resto Já está assegurado no art 198

e §§ do diploma cons t í tuc mnaI em vigor.

SEçJ\D II

Não 56 por este aspecto, como tnbuto às discussões havidas nestas instân 

craseias da poder Constltuinte, mas a expressão "terras ocupadas" é m81S

própria e justa, do que restringi-las às lide posse Imemoraal onde se achem

permanentemente locallzados os Indrosv,

DA PREVID~NCIA SOCIAL

Jushhcação

Além da Iocalização e rmemor í al rdade const í tuirem PARTE da investigação cie!!
tífica que define o que é terra ocupada, há que se ressaltar a consequêrcâa

restntiva da formulação do substitutlvo, maior do que a f'rxada nos textos

const í tucronaí.s de 1934, 37 e 46.

A presente emenda V158 restabelecer os termos do texto aprovado noaSubcomi~

são dos Negros, populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minonas, e na

Conussão da Ordem Social.

re-r- TUTOfJU3Tl"CAÇi.C-----~-------_,

EMENDA ES31892-6
fJ DEPUTADO RODRIGUES PALMA

r:;--------- rLEN.lI:l0/c:OllISSÃo/sUICOllIIIÃO---------

SABOTAHAROl DO

= TEXTO/JUSTIFICAÇÃO --,

pl ENSRIO

EMENDA ES31894-2
P

Artigo 265 _ "~assegurado,ao trsbalhedor urbano e rural, aposentadurda ,

com proventos de valor igual à maror remuneração dos úí t imos 12 (doze) me
ses de serviço qarant idc o reajustamento para preservação de seu valor real.

DÊ-selao artigo 265 a seguinte redação:

JUSTIFICATIVA
EMENDA ADITIVA

Os funcionános Públlcos estatutános da uruão, dos Estados e dos Munlcí
P10S, assim como os funcionários do Poder JudiciárIO, os juízes , os de
sembargadores os militares percebem na aposentadoria a mesma remuneração

da at ívrdace.
Não é Justo que o tr-abalhador cejetaata não tevia o mesmo benerfcao após

35· anos de contr íbuição para a Prevadêncía Social.

A garantia da aposentadorra integral ao t.rattalbador brastlearo é uma

questão de Justiça.

EMENDA ES31893-4 '""' ----,
~ORo! 00 SOBOIO e outros Constituintes
= PLENAlll0/COl,UUÃo/IJICOMIIJXO----------,

P~l\D- PLENARID
r:;- TUTO/.USTIFIC.ÇÃO _

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: § 10 do artigo 13

Inclua-se onde couber, o seguinte artlgo) n, O ear.' WoJI:,u-h....foD::
Art: "0S recursos do PIS/PASEP e FIN50CIAL devem constituir um

Fundo Nac i ona I de Fomento ao Empregou.

JUSTIFICATIVA

Não pode haver paz e just i ça social sem a qarant a a de
oportunidades de emprego a toda à população em par t i cul ar aos

estratos mai s carer.tes I daí a .rmpor t ânc i a em constar no Tex

to Constitucional o dever do Estado em estabelecer uma" poli
tica que vise o pleno emprego.

Para que isto ocorra é necessâr i o estabelecer os instr.!:!.

mentos necessários que aqui propomos: a junção do PIS

PASEP e FINSDCIAL (que ho je tem sua aplicação multo restrita.
com resultados sociais mui tos c í scut Ivéas ) compondo Fundo

Nacional de Fomento ao Emprego. Julgamos que estaremos cr i an

do condações para se r ea l i zar uma verdadeira transformação
saciei no Brasil.'
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r.r------------- Ttx'tOIJII"TlFlCAÇÃO- -,

D~-se ao parágrafo 22 do ar t i qc 178 a se-

~NDA ES31895.1_"'", -,
fi HARDLDD-2/J!lQ[!)

tJ PLENARID

t"""'~PHD8/MA

JUSTIFICATIVA

A presente emenda v i sa espec i ficar a natureza e a fun _

ção do governo na condução da política geral do país e, como

órgão supe r ac r da administração pública, de Lj mI tando a abran
gência de sua atuação.

JUSTIFICATIVA

gUlnte redação:

p1;"AIITIOOTL

PMOS/MA

JUSTIFICATIVA

E sabido que as concessões de cana i s de rádio e te] ev í s ão
tem sido, ao longo do tempo, ut i Lí zadas de mane i r a ímcomoat r

vel com os princípios democráticos. Sendo as s im , é nace s s ár i o

não 56 que o Congresso Nacional passe a avaliar, em caráter d!:,
cis6rio, as novas concessões como também reveja, com largo
apoiamento, as concessões passadas.

EMENDA ADITIVA

C<.o -r;d..lo~

Acrescenta-seYà5 disposições transitórias, do Projeto de Con~

tituição, o seguinte artlgo}::mcl..t. úu<b.,
"caberá ao Congresso Nacional, rever as concessões de canais
de rádio e t eLev i são , mediante so l ac í t ação de um terço (1/3)

de seus membros".

EMENbA ES31898·5
• J f'rpuO'S"/'M"A'-----'l: HAROLDO SABOIA - UTO~ _ CBiÇ _J

EMENDA ES31899·3 "'"ÇJ HAROLDO SASDIA ------------,

m TuTot~un"lc...çio,--------------.

r,r-------- "U"..."lOt(;O ....IS5.io/su.eo ....lu.io---------, ~O"'T""~

p SISTEMATIZAC~Q - PLENARIO ) t'ovD9J.aJ..)

r.r "r..EH...1l10/eO.... 'U.io/JIJOCO.llSsio ,

tJ ~AoJ:I;2:!\J;AO - PLENARIQ

~P"'IITlDO~

PMDB/MA

A emenda melho.ra a redação da parte inicial
do dispOSItIVO e lhe acrescenta a poss í b i Iaoaoe da MinIstérIO p~_

blico propor dr r e t enente ao Lep í s Lat avo os, vencimentos de seus

membros e servidores, bem como a criação e extinção de seus car _

gos e serviços auxiliares.

Esses dois mecanismos que ora se propõe, vi
que a Lndependênc i a que o texto do SubstItutIVO'

ao Minlstério Público fique comprometida pela subor
sem eles, haveria em relação ao Poder execut ivo

sam a evitar

quer conferir
dLnação que,

Artigo 1~8

§ 2.2 Ao M~nistério Público f i ca assegurada
aut.ononu,a funcional e administratlva,competlndo-lhe dispor, na

forma da lei, e cbedec i do o parágrafo lQ do artIgo 224, sobre
sua organização e funcionamento, propondo ao Poder Legislativo

fixação de vencimentos de seus membros e servidores, bem como
a cr i ação e extinção de seus cargos e s e rv rç cs aux r Lae r e s , pro _
vendo-os por concurso público.

EMENDA ES31896·9
l!J HAROLDO SABOIA

W "r..f;H...RIOI'COIlIU.i:OtsuAco'"U,ão- ,

L_ 5-i§fEMA-Ci-ZAC1ill - PI ENARro

m-------------TtXTo/~IlSTlFlcAÇ.i.O ____,

EMENOA AOITIVA
O.út:.'+~ )

Acrescenta_sei! à-s disposições transItórlas, do Pro j s tn de
Cansti tu i çãc , o seguinte artigo} rrncL. C<:t.<.b:1"'l

11 FIca prejudicado o direi to adquí r i do de pessoas físicas pelo
Decreto Lei ns 2303, de 21 de novembro de 1986.

JUSTIFICATIVA

o Capítulo IV do referldo DecretO-lei ensejou ana s t La fi,!

cal prévia a toda sorte de sonegadores, ln~lusive àqueles que
dilapldaram o patrrmânio público.

No nosso entendimento, a medida do Executivo é um estímulo
ao crime que va i do latrocínio ao peculato.

O legislador, no caso o Pres r dent e da República, não s at i s
feito Com a pr évi a anistIa fiscal vai ainoa ma i s longe na medi-=

d? em que não permite_ por parte da Fazenda Federal_ a aplica
ç ãu de sansões de quaisquer natureza, adm~nistrativa, e penal-:
Só nos resta tentar preJudicar o direlto adqu í r i dn dos c r Lmí nn.,

sos com esta emenda às disposlções t r ans a t é r í a s do projeto de
ConstltulÇão.

r;,- TII:lCTO/JuSTlFle ..çÃO~---_--------1

EMENDA ADITIVA E MODIFICATIVA

Acrescente-se ao Art 210 io ítem IV e altera-se para compati

bilizar com esta adição o § 59, dando a sepu irite redação:
Art. 210

IV - Imposto sobre serviços

§ 5Q - Cabe a lei complementar regular a apl icação e fixar as

alíquotas máximas dos ampos tos de que tratam os ítem 11, 111 e

IV deste ar t i qn ,

JUSTIFICATIVA

A transferência do Imposto de serviços para os munLcI _

pIOS vem no sentido de aumentar a capacidade financeira dos

mesmos, aumentando-se ass im o volume de serviços e melhorias

oferecidos à população

Por outro lado a própria fiscalização e controle da ar

recadação do ISS, seria, com esta medida, otimizada pois estas

operações são, geralmente, contratadas e realizadas no territ~

rio do município.

EM~NDH SUBSTITUTIVA

"UTOII~'- -,

m---------f----TtXTO/JUSTlfle...çio- --.,

EMENDA .fS31900·1
w
L"- HAROLDO SASDIA

[=Ç~~~:LJ

fÇ0'~;J;;;J
Pl.llI.'1I10/Co....lss.iol.ll.eOllllu.io--- -,

r,r-------------TlxTo/~unl'le...ç.io- ,

- O artigo 121 do Projeto .de Constltulção deve ter a seguinte

redação:

"'rt. l;!l - O governo é o órgão da condução da política geral
do paí~' e o órgão Superior da Administração Pública. E: cena

ti tuido pelo PrimeIro-Ministro e pelos Ministros de Estados.

EMENDA MODIFICATIVA

- o inciso IIr do artigo 132 do Projeto de Constituição deve
ter a seguinte redação:

"111 - elaborar planos e programas nacionais e regionais de"

desenvolvimento e acompanhar sua "execução".
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r.r TUTO/JUSTIl'IGAo;io ---,

JUSTIFICATIVA

A emenda visa expressar com maior clareza as competên 
elas do Conselho de Ministro, tornando o texto exp Lfc r t o pa

ra evitar possíveis conflitos na interpretação do mesmo no

futura.

EMENDA ES31904-3
GAROI DO SABOIA

f:J PLENARIO

fJ;l'''IlTlIIO~

PMDB/MA

EMENDA ES31901-9
l!l
L HABOI DO SABOTA

tÇ'~ftT'O~;J

P DBIM

EMENDA SUPRESSSIVA

Dispositivo emendado:
§ 5. ,da Art. 13 da Projeta de Constituição

Retirar da § 5. da Art. 13 a expressão "as analfabetas".

fl PLENARIO JUSTIFICATIVA

=------------- TUTO!JUITI'le,l,çÃo. ---,

EMENDA POTTT\lP.

43{,.,.' 1\1"'2.-/J, 'l'-'I-('!.lf'J.J......G---lIt
- incluir no artigo J..29 o sequmte lnC1SO) r.=. ArL:d~t-.~ ,,\ ,(,

XIX - propor ao Presidente da República ou ao Congresso Nac!

onal, na esfera de sua competência, pr oj etos de lei.

JUSTIFICATIVA

A emenda visa tornar explícita as at r rbuí.çõe s da Pri 

melro Mlnistro no que tange a competência para Iruc í ar e pr.!:!.

cesso Leqa s Lat Lvo , ou para sugerir ao Presidente da Repúbll

ca os projetos de Lei de competência deste último.

EMENDA ES31902-7
(!J HAROLDO SABOIA

..,,- l'LIHAIMO/GClNISSÃo/SIJICO"'ISSÃO--- -,

tJ SISTEMATIZACAO - PLENARro
rer TUTO/JUSTlI'ICAo;iO l

Uma vez que os anál fabetos são consideradas aptos a disca!,
nir entre os propósitos poLí t i cos e escolher candidatos para de
fendê-los, é uma incoerência não permitir que também venham a se
candidatar. Sendo capazes de escolherem, porque não podem ser es

colhidas?

Além disso, o conhecimento é um pr acesso que está murta
além do fatodoindivíduo saber ler e escrever, estando mua.to mais
associado à exper i ênc i a de vida profissional etc.

E muito comum encontrarmos anal fabetos que entendem, parti
cipam e expressam com muito mais clareza,convicção e vigor os aD,
seios de sua comunidade. E esta, confiar e desejar que seus int!.
r eases e aspirações ae j am definidos por determinada pessoa, indl
ferente ao fato de ela dominar ou não a escrita e a Le i tura .

Por último, a proposta de exc Lua.r a candidatura do anal fabe
to desconhece a realidade nacional, onde o anal fabetismo é quase
regra, transferindo a eles, pela punição, a responsabilidade que
é da sociedade, ou melhor, do regime de de s rqua Ldade e de injus

tiça que tem perdurado em nosso país.

MODIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUBSTITUTIVA

= TI:XTO/JUSTlI'ICAo;;to'----------------,

~l'''IlTIDD:J

PMDB/MA

üi spcs í ti vo emendada:

Artigo 293, suprimindo-se o § lº e § 22 , mantendo-se os demais.
Dê-se ao art. 293 a seguinte redação:

Art. 293: compete ao poder Executivo,ad-referendum do Congresso
NacJ.onal, outorgar e renovar concessão, permissão e autorização
para se rvxços de rádio e televisão.

rr-r- 'LIl:IlJ.1l10/CONISdo/IIJICO"'llIIIo----------,

tJ SISTEMATIZACAD _ RI ENARID

EMENDA ES31905-1
("J HAROLDO SABOIA

Não se discute a direita à propriedade .i.nt el ec tuaj , porém é

rndi spensave l que ela esteja subnrda nada aos interesses mais
amplos da sociedade.

Modifica o § 48 do Art. 62 , dando ao mesmo a seguinte redação i

ART 62 ••.

§ 48 - E assegurada a liberdade de expressão da atividade i.n
telectual, ar t I s t i ca e científica, sem censura ou licença.
A-os autores pertence o o í r e i t o exclusivo de utilização public.!
ção ou reprodução de suas obras, resguardados o interesse e
direJ.to coletJ.vo,e transmissível aos nerue i ros pelo tempo que

a lei fixar. Caberá exclusivamente ao Estado à arrecadação das
importâncias referentes a direitos autorais e de interpretaqão.

JUSTIFICATIVA

EMENDA ADITIVA

= TtlCTO/JUSTII'ICAÇio ---,

l'1,[HAIlIO/CONlssio/IUICO"'IIlSÂO ...,

Julgamos que esta é a forma compatível com o Regime Dem.2,
crático, impedindo que tal prerrogativa .venha a ser empregada
de maneira mcorreta , como até agora tem sido utilizada.

Nossa proposta é consequência de outra emenda que apre
sentamos dando ao Congresso Nacional, efetivamente, a prerroga
tiva exclusiva de conceder e renovar concessão de rádio e tele
v í são •

eç;;AIlTIOO~

R/MA

W
L SISTEMATIZACAD - PI ENARro

üispcs I tivo emendado.
§ 10 da Art. 13

Acrescente-se ao § 10 do Art. 13 a seguinte expressão
11. •• do Prefeito, do Governador e Presidente da República! ...

EMENDA ES31906-0
f:J HAROLDO SABOIA

~l'AIlT1CO~
PMDB-MA

JUSTIFICATIVA

O § Lü, do art. 13 trata da inelegibilidade dos parentes,
até segunda grau, de prefeitas e governadores.

Não há razão nenhuma para se omitir o PresJ.dente da RepU,.
bLâ.ca. A intenção do d í spo s a t Lvo é assegurara' probidade do
pLei t o protegendo-o contra possíveis interferências do poder
executivo e, no caso do Presidente da República, trata-se de

um pasta de maior prestígio e poder que a governada" e prefei
ta.

flPLENARID
r.r --' TlXTO/JUSTlI'ICAÇio, ---,

EMENDA MODIFICATIVA

_ o inciso I, § 1'! do artigo 259 da Projeto de Constituição deve ter
a seguinte redação:
_ contribuiç1là das empregadores, incidente sobre a faturamento,

excepcionalmente sabre a fàlha de salários.
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Além do maas é esta a melhor forma de democratizar tais concessões

JUSTIFICATIVA

E fundamental que as concessões de rádio e televisão sejam apre

c i adas de ma~eira democrática) para resguardar o direlto do c i dadão

informação vdrídica e isenta de interesses de grl1pos e pessoas em pa!.

t rcui.er •

EMENDA E531909·4
[J HAROLDO SABDIA f:;; """";-]

P PB/M

'UIlAIIlIO/COVI"io/lutlCOMIUÃo----------,

tJ PLENARIO

JUSTIFICATIVA

o atual sistema de arrecadação das contribuições prevJden

ciárias to~a como fato gerador a fôlha de salários. Tal situação fu!!

cione negativamente contra os assalariados. Já que todo aumento repel:
cute inexoravelmente no volume das contribuições, desestimulando as
empregadores a aumentos voluntários ou negociáveis.

Se a contribuição í.ncaddr sobre o faturamento, os aumentos
salariais não terão maior repercussão na custo das contribuições 50- •

ciais, e conseqUentemente trarão menos ônus para as empresas.
De outro lado, tributando-se a folha de salários, penali

zam-se as empresas que empregam intensivamente mão-de-obra e benef,!
clam-se as empresas que utilizam processos sub st í tutavos de mão-de
-õbra,

r.r -'- TIXTOIJI.I.Tl'lCAÇlo- -,

EMENDA E531907-8
~ llAROLOO SABOIA

Finalmente, reconhece-se, excepcionalmente, a possibilid.§.
de de tributar-se através da folha de salários as atividades em que
se torna muito difícil a aferiç~o do faturamento,como no caso dos
pro rassfonaas liberais.

Dê-se ao parágrafo 32 do artigo 178, a seguinte

JUSTIFICATIVA

redação:
JtS

Artigo~

§ 3" O ministério Público ela barará sua

proposta orçamentária dentro dos limltes estabelecidos na lei

de Diretrizes Orçamentárias e suas dotações ser-ão entregues
na forma do artigo 223.

..,- TrxTO/.rU'T1I1CAÇIo ,

't.IIlAIlIO/cOMl••i.O/.U.COllluio---------..,

flpLENARIO

EMEND~

=- TUTO/J\.IITI~IC,l,Çio--------------

EMENDA ADITIVA

- introduzir ao artigo 112 do Projeto de const í turção a segui!!

te expressão lf e a soberania nacional e o regime democr ãt Ico ,"

A emenda procura estabelecer um critério
para a liberação do númerário correspondente à- dotações orç~

mentárias do Ministérlo Público idêntico ao da Câmara Federal,

do Senado da República e do Tribunal de Contas da União.
Estabelecido esse critério no texto cons

titucional, elimina-se inconvenientes ruturcs e possibilidade

de pressão política por parte do Poder Executivo sobre o Mini~

tério Publico.

~"AIIT1000

PMDB/MAHAROLDO SASOIA

pl ENSRIO

EMENDA ES31910-8
f:J
m-------- PLlICAAlO/COIlIUio/'IIICOIIIHÃO-------'-----,

- ac;es..,emtar ao Projeto o seguinte dispositivo:fho1l~I /;:'.(/';lf'P-
Sic..p..o \.-\a..~!.-t<h l"'~ I t{"hd2 (""J.)(;'l J • ~ :

Art. - Ficam convocadas eleições gerais para os cargos eleti-:

vos federais a se realizarem no prazo de 120 dias da

promulgação da presente Constituição, bem como,eleiçges

gerais nos Estados, 120 dias após a promulgação das

respectivas constituições ou das emendas que venham a

daptá-las ã presente Constituição..

JUSTIFICATIVA

A Constituição a par de declarar os direitos e garan

tias individuais e coletivas, bem como estabelecer os principias e

! normas de regência da organização social e econômica de um povo, é

, acima de trudo , o diploma organizacional e fundamental do Estado e 0E.

qanizadora da sociedade polIe í.ca,

Os atuais cargos de representação politica foram pre

enchidos na vigência da ordem e da Constituição revogadas, e como e!.

tabelecer-se-á com a, nova Constituição novo ordenamento do Estado, é

necessário que a representação polltica e o exerclcio do poder ooli

tico Se adequern à nova realidade, sob pena de Q passado continuar g~
vernando e limitando o futuro.

JUSTIFICATIVA

o dispositivo visa ressaltar o compromisso fundamental do
Presidente da República, na condição de Chefe de Estado, com a

defesa intransigente da Soberania Nacional e do regime democr!

tico.

!'rr-------------TItXTO/JutTIIICI.ÇAO- --,

EMENDA E531908·6
~ HAROLDO SABOIA

tJ;PA"Tlao~

PMDB/MASASPIAHAROLPO

fi Pt ENAR IO

EMENDA E531911-6
f:J

~""IlTIC0::J

lAOS

'UNJlllO/cONI'.io/.IMCOVIUio ..,

~ PLENARIO

r.r-------------TUTO/JUIT1PIC,l,Çio --,

EMENDA SUBSTITUTIVA
EMENDA SUPRESSIVA

Dispositivo emendado:

inciso XV do Art'. 77

Suprima-se do § 92 do Art. 62, capítulo I, do Projeto de Con~

tituição a seguinte expressão:

" § 9 2 ••• , e as publicações contrárias à moral e dos bons co~

tumes. 1I

Dê-se ao inciso XV do Art. 77 a seguinte redação:

IlXV - Conceder e renovar a concessão , permissão e autor Lzaçãu para se.!:.

.vãçês de rádio e televisDo.1l

JUSTIFICATIVA

A matéria é tratada em outro dispositivo.
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EMENDA SUBSTITUTIVA

= TUTOIJUITI'ICAÇio --,

EMENDA ES31912·4
~ HAROLDO SABOIA
..,... I'LtIlÂIIlO/COIllIS'lo/IUIC8MISdo ..,

[!J SISTEMATIZACAO _ PI ENARIO

~~ ...ItTIDO~

EMOB/MA

Aliás, a necessidade dessa regra aparece em outros
dispositivos 00 Substitutivo, como, por exemplo, no § 2º do artigo
1ó9 e no § 20 do artigo 10ó •

Neste último caso, trata-se de garantia con rerada a
membros de órgãos do Poder Legislativo, que recebem tratamento idên

tico, no que se refere às garantias, prerrogativas, vencimentcs e im
pedament os I ao d.i sperisado aos Ministros do Superior T'r rbunaI de Jus
tiça, que é órgão do Poder Jud~ciário.

JUSTIFICA TIVA

- Os diretórios de direção e os órgãos de di
reção partidária não poderão contar com

maas de um quarto (1/4) dos membros que po.!!.

suam qualquer mandato representativo.

Art.

Os partidos pol!ticos são organismos da sociedade pe

la qual esta se faz representar nos diversos níveis de poder. As de

mocracias modernas e os governos populares, são democracIas de parti
do, não são governos de homens, e sim governos em que os representa!!,
tes partidários procuram impor na condução dos negócios públicos
programa do partida.

Quando os partidos pol!ticos são controlados pelas

oligarquias políticas, a sociedade encontra-se desamparada, pois,não
tendo mecanismos de controlar seus representantes, passa a ser con _
trolada por estes.

Para que a sociedade, na sua diversidade e pluralidade,
controle os mandatos de seus representantes, é neceasár i o i.qua lment e
que passe a controlar também os órgãos diretivos dos \partidos políti
coso

Acrescente-se ao Projeto de Constituição ° seguinte
dispositivo; eft«.Q.c--SZ: J J.,"Q~::TI::', <me/;. cok,

EMENDA ADITIVA

i!J PLENARID

r;r-------------TEXTO/JlIITI'ICAÇiO-------------__,

EMENDA ES31915·9
l: OEPUTAOO HAROLDO SABOIA

~"AIITI00w:]
PMDB-MA

JUSTIFICATIVA

EMENDA ADITIVA

Adicione-se ao inciso XIV do Art. 31 o termo "geologia"

Art. 31 - XIV - Organizar e manter os serviços oficiais de estatís

tica, geografia, geologia e cartografia no âmbito

nacional.

Sem dúvida esta medida dará um grande impulso ao conheci

mento geológico em nosso pais, contribuindo para a ampliação da sobe

rania e independência .nacional.

=-------------TI:XTO/~UITI'ICAÇio---------- __,

No capítulo I, art. ó2 , § 52, do Projeto de Constituição, substi

tua-se, ap6s a palavra "representaç5es ll , o texto:
11 em qualquer meio de comunicação II t

por:

"Lnc Ius Ive através de qua Lquar meio de conuní caçãcv

JUSTIFICATIVA

O texto original limita a discriminação apenas através

dos meios de comunicação, quando, a idéia do legislador é tornar
crim,e inaf'iançavel a discriminação em qualquer meio, inclusive
nos de comunicação.

Incluir a Geologia nà item XIV do Art. 31 tem o sentido de

garantir a efetivaçl10 de uma antiga r e Iv Ind í caçãu do setor minero-geE.

lógico nacional, com a viabilização da criação do Serviço Geológico

Nacional.

[!J PLENARIa

EMENDA E531913·2
tJ HAROLDO SABDIA

r;r-------------TEXTOllUITI'ICA""O-------------,

EMENDA E531916-7
tJ HAROLDO SABOIA rç:""";]nelM

'L&N~/tO~IIIÀO/'U'CtMlllio__-------,

[J PLENIlBIOtJ PLENARIO

=-------------Tll:XTO/~IJSTI'le.lçlo---------- __,

EMENDA E531914·1
~ OEPUTADO HAROLOO SABOIA

Dê-se ao § 32 do artigo 179 do Projeto de Constitui _

ção , a seguinte redação:

Art. 179 - .••••••••••••••••••••••.•••••••••••.•.••.•

§ 10 - •.•••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••

§ 20 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 30 - O Procurador-Geral da República perceberá ven

cimentos não inferiores aos que perceberem, a

qualquer título, os Ministros do Supremo Tr ib.!!.

nal Federal f aplicando-se o mesmo princípio aos
demais Procuradores-Gerais em r e l ação aos int~

grantes dos Tribunais junto aos quais atuem.

- JUSTIFIC~TIVA

A primeira parte do dispositivo ora sugerido consta

do Substitutivo. Todavia, por questão de similitude de tratamento

garantia idêntica deve ser conferida aos demais Procurhdores-Gerais.

EMENDA ADITIVA v.o Cc!" jL,T.í~ I X J J?'<". «"~"'.',

Art. 11 Os recursos do Fundo de Garan tia por Tempo de Serviço
FGTS - devem constituir um Fundo Social, destinado a assegurar
O funcionamento do Insti tu to do Seguro Desempregou.

§ 12 - Esse Fundo seria adní.rn s t rado através de da reção
tripartite, composta por representantes do setor pública, dos
empresários .e dos trabalhadores.

O FGTS tem ~'~ "~ostrado totalmente ineficaz., uma vez I

que a" grande. maioria dos "traba Ihadores peroebem baixos s al ãr i os

e estão sujeitos auma -grande rotatividade de trabalho, não co~

segu"indo formar,· através do fundo, nenhum patrimônio.

E.ntão, consideramos m~is 'co n.....vente~te que o FGTS, passe
a ser um in.strumento efetivo d~ apnau . ao l:tabalhador nas ho 

ras de desemprego nos termos da presente propbsta.
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EMENDA ES31919-1 '''0'--------.) r.rpM"0"'8"0~C' CONSTITUINTE JOÃO CALMON "L...f! _J

PLENARIO

= TE:)(TO/~lIllTlflCAÇÃO' _
= TEXTO/~UtT1FlCloÇio,_------------__,

EMENOA AOITIVA

OISPOSITIVO EMENOAOO - Art. 18 EMENOA AOITIVA

Acrescente-se ao artigo 18 do suus t í tut ivo do r e Lat or da
de Sistematização a seguinte parágrafo:

§ 62 - Os par t i dns políticos deverão criar e manter
tos de educação política, des t mados a formar, renovar e
çoar quadros e lideranças par t adãr ias, cacendo ao Poder
conceder-lhes estímulos nesse sentido.

Comissão

lnstit.!:!,

aperfe.!,

Executivo

DISPOSITIVO EMENDAOO - ART. 275

Acrescente-se ao art. 275 do Sub s t a t.ut Lyo do Relator

da ccnrssão de Sistematização o seguinte inciso VI:

VI - Os candidatos ao ensino superior, quando econom!

camente carentes e desde que habilitados, terão prioridade de ace!!.

50 até um Lamdte de vagas que a lei estabelecerá.

JUSTIFICATIVA JUSTIFICA TIVA

Todas as democ r ac i as fartes contam com partidos fartes. E pa!,

tidos fortes contam com quadros qual! ficados, capazes de conduzir

nas boas e más horas do joga polítlCO. E por essa razão que a mai or
parte dos pa r t Ioos políticos das democracias organizou ececemaas p~

liticas. Estas são particularmente fortes em alguns países ociden
tais, como a República Federal Alemã, prestando assim uma série de
excelentes servaçcs aos partidos a que se vinculam.

A presente emenda visa incentivar os partidos polítJ.cos brasl.

Lei rns a agirem nesse sentido. Observe-se que vários deles contam já
com Lns t a tuLçõe s desse gênero, algumas embrionárias, outras em plena
a t rv i dade , A meta é proporcionar a todos eles essa faculdade, levan

do-os assim a se fortalecerem J, principamente, a contarem com qUi!
dras do melhor preparo.

o mspcs í t í.vo que cons t í tua objeto desta proposta con1.

ta do anteprojeto elaborado pela Comissão de Estudos const.i tuo to

nais presidida pelo jurista e Senador Afonso Arinos de Melo r ren-,
co. Constitui um mecanismo pelo qual se procuram reduzir os

handicaps dos estudantes que concorrem a concursos vestibulares ou

similares e , sem dispor de recursos materiais, apresentam desigual:.

dade de condições. É, portanto, um mecanismo democrático, que vi sa

assegurar isonomia em uma disputa frequentemente da maior importã!:!.
ela para o futuro pessoal e profissional do estudante. O projeto

original da Comissão previa a reserva de 50 por cento das vagas, a
serem preenchidas com essa pr i.or í dade , mas preferimos deixar essa

definição para a leglslação ordinária.

CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL

tJ PLENÁRIO

EMENDA ES31920-S
(J

Para que os partidos tenham maiores condições de partir para

esse grau de organizaçi!!io, determina-se aos executivos - federal, e,!

t adua as e municipais - que estimulem de maneira genérica a c r i ação

e manutenção de institutos e academias políticas.

Sala das Sessões.

=--------- TEXTO/Jl,ltTI'I~ .~

Acrescente-se ao Capítulo"~, do Título~do Proje t o
de Consti tm ção o s e guante .

"Az-t , - São fontes de recursos para financiamento de
programas habã t acã cnaas de média renda

I - depôs i tos de Cadernetas de poupança;

11- reversão de recursos aplicados;

111- Letras hr.po t ecâr-i.as ;

IV - Eí.nanca.ament cs contraídos no País ou no Exterior,

não destrnados ã população de barxa renda,
V - outros recursos remunerados."

o ob j e t ã vo desta emenda ê preservar o Sistema Pdnancer ro

de Habi t açâc , m s ta tucaonal í zando-o cons ti tucionatmente ,

A polítIca Nacional de Habltação é VInculada a nível nu
nisterial.

Assim, o Sistema terá um comando único e adequado no que

re spea ta à formulação e coordenação de nossa polítIca Haba taci~

nal.

Com a extinção do BNH a mater ra passou a ser tratada pe

lo Banco Central, pelo Conselho Mone t âra o Nacional, pelo MinIS

rêra o da Fazenda, pela CEFt cabendo ao Ministério do Desenvolvi,

menta Urbano " .... a formulação de propostas de políticas habit.!!.
cionais e de de s envo Lvamerrto urbano" (art. 6'" do necrcec-ue r n s

2291, de 1986).

A emenda dá tratamento especa a L aos programas destinados

ã moradia para a população de b ai.xe renda, cons a gnando-Lhe dot,!
ções orçamentárias, complementadas pelo FGTS e nor outros Fundos

já existentes, alguns dos quaas com .aplicações desvirtuadas.

C A ç Ã OFJUS T

EMENDA AOITIVA

OISPOSITIVO EMENOAOO - Art. 275

JUSTIFICATIVA

A esta altura do progresso humano, não se entende que uma d!:,

claração de pr í.ncIp ro s educacionais consagre apenas a instrução tr!
dicãonai r omitindo as múltiplas formas de escola aberta pela cres

cente ut í Li zação dos meios de 'ensIno à .6istância.

CONSTITUINTE JOllO CALMON

III - pragressiva abertura da sscoLa de todos os graus m'!.
diante a crescente ut ã l azaçãn dos meios dê "ensino à da s t ãnca a ,

Acrescente-se ao artigo 275 o seguinte inciso 111, com ren~

mar ação dos incisos III e subsequentes:

PLENARIO

= TElCTO/~l,lsTl'le.lÇio-------------__,
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fTIY"""'=:J• PI!1JB

e ao erário público ,

antagonismo político,

bandonado com sérios orejuízos ã comunidade

por ~otivos fúteis, nascidos da vaidade, co

dos interesses escuros e de outras raizes.

~L(NAflIO/cOllliUlio/su.COlllSdo--------~

r.r T('l:TO!JU5TI'ICA~io-------------,

EMENDA ES31922-1P DEPUTADO F~A/lCISCO AllA~"X'f."

....... ,
..;---Jj .='f\.Jr:"!: 'C

rl.l/fA"IO/COlllUÃo/.u'COllluia~= ~__~

EMENDA MODIFICATIVA

o art. 13 passa a ter a seguinte redação:

r.r TlXTOIJUSTIFICAÇÃO '

EMENDA ES31921-3
tJ CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL

,tI - A Eleg>bilidade.

a) - são condições de e Leqxbr.La.dade , a cidadania ,

a idad, o alistamento, a fil~ação partidária e o domicIlio eleit~

ral, na circunscrição, por prazo minimo de eea,s meses;

b) - g pe rnu.ta.dc ao Pz'eaz.denbe da República, o V!.

ce-l?residette, aos Governadores e va.ce -uove rneôores de Estado, aos

Prefel.tos e Vl.ce-Prefe:t.tos a. reeleição em seus respectivos cargos,

uma única vez.

c) - são ineleg.rveis os l.nalistáve1.5 e os rneno.res'

EME/lDA S{/P~ESSIVA

Vê-he. ao tJ..1d.209,111, a. hl?gu.i.It.t~ 1t.l?daç.ão:

Ope.1tl1ç.Õ\tb Jt.e.,ta..tLva.,6 a. C.L1LC.U!a.Ç-dO de. meft.c.a.d2.

IL1.o..&, 1te.a..t1.zada.6 polt. pJtorfU:tOJte.b, 1.I1du.&tJt.ia..t.!I e. c.omelLc.iante.lJ.

de 18 anos;

EIIENVA AVITI VA

r.r UXTO/JUllTll'leArfio--------------,

rrJPAflfl~O~

PMDBDEPUTADO F~A/lCISCO AMA~AL

da populo.ç.ã.o v1.lito que ~ no mun.f..c.1.plo qu.e o c.1.dadão vive, I

.tem .&ua.6 nec.e.66.l.dade.& e ge1t.a 11..6 lL.iqueZI1.l.l c!a Fe.de.Jt.ação.

39-
V~-SE ao a.Jr.f:.. 201; § p, item 11, a. .a.e.gu..l.nte. lLe.daç.ã.o:

V.lIJd a. Eme.nda dlJIJ ma.i.oJt. C' mai.IJ [u s t:« pM:t.i

·c.ipação doA mun1.c.lpioh na d1..&.tJt.f..bu1.~ã.o dM Pe.c.ei.:ta.6 Fe.delt.Q..t.b

e E.At:aduai.IJ, Coamo ILeQui..&.ito bâ.&.i.c.o paJr.a a au..toltomia dOIJ mu

n.f..c.Zp.iOIJ, be.m c.omo o ate.nd.imento dali nec.e.h.&.l.dade.6 e.&henc..ia.i.&

EMENDA ES31923-0
l:

d} - Para ccneocreeem a eeeros cargos, O Pres1.den_

te da RepÚblica, os Governadores e os Vl.ce-Govemadores de Estado'

e os Prefe~tos e os V~ce-Prefe~tos devem renunciar 6 tse i s) meses'

antes do p Le Lto;

e) - r.ea Complementar estabelecerá outros casos de

inegibilidade e os de proteger:

1 - O regime democrático;

2 - A p.robadade ad:rru.nistrativa;

3 - A normalidade e legitimidade das eleições, c~

tra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de fu,!!

ção, cargo ou emprego piib Li.cos da adnunistração direta ou :c:n<ilixeta ;

4 - A rncz'a La.dade oara o exe zc.Lca.o do mandato.
f - São elegiveis os militares alistáveis de mais

de dez anos de serviço aeavc , os queas serão agregados pela autor!.

dade superior ao se canda.datiarrem, Nesse caso, se eleitos, passam '

automaticamente para a Ln atid'vi.dade quando drpLomados , Os de menos'

de dez anos só são e Ieçaveí.a caso se afastem exyontanearnente da

atividade,
g) - São ãnej.eça.vec.s , no territórJ.o de Jurisdição'

do titular, o côrrjuçe e os parentes por consanquãru.dade , afinJ.dade

ou adoçâo , conforme a lei;

h} - São inelegive~s os condenados em ação popular

,por lesão ou endividamente a rzeseons âve t da União, dos Estados e

dos Municipios, salvo os reabilitados conforme a lei.

EIIE'JOA MODIFICATIVA

JUS T I F I C A C Ã O

Trata-se da tese da reeleição dos ExecutJ.vos. ~

fendemos a inserção na nova consta.tw.çâo do orincíoJ.o da reeleição

dos Executivos para a legislatura seguinte por uma Iina.ca vez, a

exemolo do que ocorre no .reç í.me oxeaí.denca a.Lds tra de grandes nações

como os Estados üna.dos da Arnér~ca do Norte, por exemplo. Este sal,!!

tar princíp~o poj.Lt.í.co-edmí.n.ístrretn.vo , com profundo sentido de i!!,

justiça, permite que o bom governante seJa consagrado e possa, num

período mais longo de Governo, concluir os planos de desenvoâvameg

to elaborados para a entidade que administra. Por outro lado, ceE,

tarnente ninguém duvida disso, irá sentenciar o mau governante,afa~

tando-o da vida câoLrca e levando para o seu cargo outro homem PÉ.

blico que será a nova esperança de um bom Governo.

Outrossim, a bem da verdade, dos quatro anos de

mandato, apenas três s âc plenamente desenvolvidos pelo Exeoutia.vo"

eleito, Já que O prime~ro ano é O das adaptações, do saneamento'

das finanças e do pessoal, do plenejamento e da programação de

uma p Latraâozma de trabalho diante de ima realidade nem sempre e:!.

perada, no mais das vezes uma desagradável surpresa a ser supera_

da.
Uma boa administração, realizadora em obra e se!:

viços, sente a necessidade de um çrazo maior para seu pleno desen.

V'olvirnento e para que as meta.s Pt"ograma.das se jam atingidas. A

ccntâ.nuí.dade de Administração é então, impz:escindível para que o

trabalho encentado pelo bom governante se complete e não seja ~

~ã.o Inc..ldi.tr.á 6obJt.e pJt.odu.to..6 .tndu~tJr..iat.t.zado.6

de~:tinado~ 0.0 Ex:teJtiOll., bem eomo o. E"Uclo.de~ Pi'bf.J:eM.

V1...6lt a. Fme.nda da..Jr. ma.1..olL e. ma..i..& jU.6:ta

pltJt..t.ic..{.pa.ção ec s muni.elp.io& na. d.i.lJ:tJr.i.bu.i.ç.ã.o da.s Re.c.l!.l

tal.l Fe.deILa.1.h e. El.ltadua.il.l, c.omo Jt.equ.il.l.l.t.o bã.hl.c.o pdJr.a a

autonomia eeonómi.clt dali munlc.Z".io6", be.m como o ate.ndi

menta da.! nl!c.1!.6.6.idade..6 I!.6Ae.nc..ia.i& da. "oput.a.c;.ã.o, vi..s:to'

que. e no mun.iupi.o que. o c.i.da.dã.o vive, tem .6Uah ne.c.e.&

lJ1.dade..6 e ge.Jr..a. a. lt.lqu(!,.za da. FedeJr.a.ç.ã.o.

EMENDA ES31924-B
f:J DEPUTADO FRA/lCI;"é'O AMA~AL

riT-----P-L-E-/l-1.,...~-r-o ~L(Nl.f110/CO .. I'do/IU.COlllJlio ~

r,r-------------rUTO!JUITII'ICAÇio _

I
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-Cabe li. Lei. Complementa.n.:

1- -Ind.t.c.aJl. ouxno s i.môvei.,6 AUJe..l.:t(Jh ao hnpo!.

to de: que t'Jr.a.ta. o ltem 1, ex.c.l.ulndo-oA, .segundo llUd ut1.l.~

de que. tILa.tam 06 lteJth 11 e rrr deAte. aJt.:t.i.go"

~~~I!I!f.~I!~t.

V..l..sa. a. Emenda. daJL meti.olt. e mai.6 jUo6ta. paJtti.c.ipac;.â.o ao.s

mun.Lc.1.pio.& nlt di.,6br...l.bui.ç.ã.o da.s Re.e.e.i.ta..6 Fedelt.a.L.6 e EA.ta..dua..LA,e.~

mo Jt.l!.qu1.~,.l;ta bâ.!./..c.a paxa lt ltu:tonom1.a I!.conôm..l.c.a.. do s mun.Lc.lp1.oh ,

óem c.oma o ttte.nd.imenta da.A nec.ehhida.cleh e.IJ.6ene.ia-t.s da. popul.aç.ão,

u1.hto qu.I'. ~ na mun,tc.,t"i.o que. o c..tdadâ.o vive., tem .6ua...s nec.t6.6id!!:.

C!e.6 e. gua. a.6 lt.iquezit..s da Fe.delta.c;.ão.

á.

-FLx.a.1f. ali a!.1.ouota.5 máx1.ma.l, dos Lmpasto« IH-

za.c;.ã.o e~etiua. ou po:tenc.i.al, da i.nc..ld~nc.,ia. de f.mpollto

qa~ tJla.ta. o .<.t.", ,1 áo A"t.272.

) (.".
..a-r o Ph.ell.i..dente da Tl{!"ühli.c.a., Oh Govl!Jr..na-

dolLe.a e V.i.c.e.-GoveftnadOJLeh,PJLe1e.i.toh e V.lc.e-PlLe1e..i.toh

e. que.m 0<5 hOUVf!.1t .6uc,e.r:l.ido dUJLdnte o manda.to, siia ez e

glve.i.h paJL4 um hÕ ma.nda..to c.o11.-6 ec.u.tlvo a

Vi.1.JD., ã. exemplo do que oc.o/tJte nOl! Ile.g.i.me.h

demoCJ/.dt1.c.OlJ e.x.,Lste.nte..s no mundo, a. lLe.e.l.ei.c;.ã.o dOh exa

aasüvos pana: malA um mandat:o , c.omo 6oltma. de julgamento

tW-. \)
"l"L-

da. a.drnl.n.J..6bta.ç.iio, pelo DOVO, me.6mo POlLoue. demOC.ltctc.i.a. '

não .&.i.gn.i.6,[ca. Jr.ota.;t.l.vldltde. do rJode./t..

EMENDA ES31927-2
t:J VEPUTAVO FRANCISCO'LtNAIHII/CCllll'Ji.ol.UICOIolIU.io-------------,

,.,,- TEX,.O!JUSTIFICloçlo -., PLENÁRIO
~l.tll .. 1l10/eDlIluÃD/.UleDIl(..iD_- ,

er=~Allr!DO~• PllVB

EIlEI'1JA AVITIVA
,.".. TEXTO/~UST(fl~A.ÇÃO--------------.,

EMENVA MOVIFICAT1VA

Vê-he ao ÁIt.:ta40, a. .6eguinte. Jr.e.daç.ã.o:

V1.UI. a. Eme.nda. det/t. o.s me.smol, i.1./t.~i.t06 a.O.o

c.aILgo.s do Exec.ut1.vo e l.e.gi.6l.a.-t1.vo et lte.spe.1.to dell.6a

mltteh.la, l!.orno 'Iflfdi.rla. de jUIJt..é.ç.a. de.moc,lt.át1.c.a.~

e l vi.nte cttlte...s nolL c.ento ao Fundo dl! PalLtic.1.paç.ã.o

áo~ E~ta.áo~ ~ áo Vú,t",uo F~á."a.l;

b1 u1.nte. P.. einc.o "OIL c.e.nto ao Fundo de. PetJtt1.c..i.paç.ã.o I

dOA Mun1.c.lp1.o.6.

Vúa. a. E",,,,náa. áa." mo.iOJl • ma.ú [u.st:« pa.,,:tJ..eJ.pa.çã.o a.o~

mun.ic.Zpio.s na. d1..6tJr...ibu.içã.o da..s Rec.elta.o6 Fe.dflta..L.s e E..s:tadua1..6,c.~

mo lLe.qu.i.,61.to biill.ic.o prvr.a. a. autonomia eeonõm..l.c.a. dOA mun.i.c.lp1.oll ~

óem c.omo o atendimento da..s nee.e.S.6,idade..s eAo6enc.1.a.1..rs da populaç.ão

Vê-Ae ac au. 213 ; a ..segu.lnt'e. It.t!.dac.ã.o:

!- '00 plLodu:to da alt.1l.e.c.adac;.ã.o dOh .i.mnO.6:toh hoblte. ILt.nda

e. pILovent'o.6 de. qua!Quell na.,tulte.za., .soólte pJr.oduto.6 ..l.ndu.6tJt1..a!.izlt

dos e AoóJte opeJtaç.õeh dp.. c.lLéd1.tc, c.âmbio f, .6e.gulLo ou Jtela.t.lvd f

a t:1.:tUt.OA ou VetlOlteh mob1.t..Lâ.JtJ.Oh, c..Lnquenta. polL c.e.nto na ôoltrna.

f}"A.II'1'fDD~• PMllB

PtJr.deILã.a O mandltto o GoveJtno e o l'ILe.õe.i,to

que. a.hhu.rn,l.JtM'l Ou.:tIlD c.a.Jt.ga ou 6unção na adml.n.ih:tJta. 

ç.ã.o pública. dltte.ta. ou ind.i..Jt.e.ta., he.m l'JJt.êvia. llç.e.nça'

âo Pode/t. Legl.6ldt..ivo lte.srltc..tJ;vo ..

VEPUTAVO FRANCISCO AMARAL

EMENDA ES31926-4
tJ

PlENÁRIO

,.,.,-------------- TUTD/JlJlITll·(~A.ÇÃo-_-----_---_--,

v,i,&:to cu e ê. no mun,(c.l.,1.o eue o c.biadã.a v.êve , tem o6ua.s nec.e.6.61.d~

de..s e geJta. ao! /t.1.ouPlllt.6 ria. Ferle.JLac.ã.o.

EMEMVA AVIT1VA

'Oê.-lle 40 «x«, 210 ; a .6e.gulnte Jtt!.daçã.o:

IV-S~"viç" á~ qaa.lqa... n<tflLJr.<za..

-O .lmpo~,to á. qa. t:Jt<tfa. o U.", I ,eob"!O:

EMENDA ES31928-1
~ DEPUTAVa FRANCISCO AMARAL

,.,,------------__ TtxTO/~Un(fl~A.çÃO-----_---_--_---,

EUENVA MOVIFICAT1VA

do .segundo planta ge.né-Jt.lea de. va:lolte~, íixada.A poJl. a..:to

do Pod('.JI. Exec.u-tivo, anua.lmente. lt.(!,v.lAtO.6, ,6l!Jtd ph.oglte..sll1.

vo nO tempo quando l.nc.1.d.l1t .sob!Le âJr.ea. não ed1.5.lea.da. e. não

uti.ll.zada., de. ~oJrJna .que Ae a..Ul!guJt.e. a eum"A:l.me1tto da ~un

c;.ão lloc.i.al da. pILoYJ1f.i.edu-de.

VISPOSIT1VO EIlE~VAVO AILt.50

Indaa.-H a.pÕ~ a. tXP"'uã.o E~,ta.áo~ 6tÚ"a.áoL

H all Lu/, Oltgâ.n1.c.a.4 Muni.c.i.pa.ill e 0.06 dtma.(.,6 ll..l4".
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VII - OS recursos mí.ne r a i s do subsolo,

VIII - as cavadades nrrtur-axs subterrâneas, as s am co

mo os sítios arque oLôg i ccs , prê-hr s t drrcos ;

os e spe oLdg Lcos ,

Con.&t.i:tu.i.çÕe..6 A4un.ic.,ipa.,i.s, rOIr. .(:6'&0 de.vem C.OI't.&,taJt ex.pJr.e..6.6~

mente do te.x.to c.om a. mf!.6ma. ên~a,5e c.on6e.Jt.,(;da. ã. Con.6,ti.tu1..ç.ào

Fedelta1. e a,& Conld.i.tu.içõe.5 E.6taduaJ.h.

IX - as terras orLgrnar aamen t e e 't r ad r c i.ona Lment e .9
cupadas pe los índios.

x - os bens que atualmente lhe pertencem ou que v.!.

rem a ser t.rans Eer rdos ã União.

=--- TIltTO/~UITI'ICAÇi.O-- ~

EMENDA ES31929·9
fl Constltulnte FRANCISCO AMARAL

I'L€NAIlIO/t:OllltlS,l:O/IUICOIlISIÃO--- -,

r!P"IT'CO~• PMOB

§ I Q - l! assegurada aos Estados e Nunac Ip i.os l1tor.!

neos a partacapaçãc no resultado da exp Lor a

ção econõrnica da plataforma corrt mentuI e do mar ter

r i t or-í.a i e pa t r rmon ra l , na forma prevrs t a em le~
COI'lp lemental'.

Acrescente-se ao art. 179 o seguinte r t em

li VI _ O Mlnlstêrl0 Publ1CO Federal Eleltoral, CO!!!

posto dos membros do Ml"lst'érlo Pübl1CO Federal d!:,

s r qne do pelo Procurador-Geral da RepubIlca para E.
flclarem Junto aos Juizes e Tr t bu t na t s Ele,torals lt

§ 29 - g assegurado aos Mum.c Ip í os e ao Dds t r-at o Fe

der a L, nos termos da Le r complementar. perc~

bel' c mqüent a por cento dos foros e taxas de oeup~

çâo arrecadados pe la un.rão , dos terrenos aforados 1

ou mscr i tos como ocupados, LocaLi aados nos seus ter
ri t ór-i os , obrigados como contr a-part ada a exercerem

a f.i.s caLa.zaçâo quanto ã utilização destes terrenos.

A emenda Vl sa a de l i mttar o âmbl to de atuação
funCl0namento dos dema t s MlnlstenDS Pübllcos, o que o ProJeto'

esclarece apenas com relação ao MlnistêrlO Pübl1CO Federal, p~

lo que flCOU r nc ompl e t o o r-es pe c t r vo e r t i qo ora emendado.

U S T I F I A ç 'A O 3'" - O mar t e r r Lt or-a a I e pa t r-amcnaa L é de duzen 
tas rm Lhas ,

4 9 - A faixa interna de até cem qui.Lême t rcs de larg1:!,

ra , paralela ât i.nbc di va s ôr i.a terrestre do te.!.

ri tôrJ.o nacional, é cons aderada indispensável ã defesa

das Er on t e r r a s e será designada como Faixa de Fronte!

r a , conforme dispuser a Lea complementar.

I I -, o espaço aêr'eo ,

= TEXTO/~uSTlfIC ...ÇÃO'_-_----------~

3 D
"Art •.,.....s.? - Incluem-se entre os bens da União'

Os conce at os Le gaa s contemplados na vasta e esparsa

legislação ordinária neces s i t am urgente c ons oIadação .

3b
Art • .....5-5"" - Incluem-se entre os bens de domfm o dos Est.!

dos. os lagos em terrenos de seu domfna o , os

1'105 que neles têm nascentes e foz e as a Lhas f l.uv.ra i s

e lacustres s i tuadas nos mesmos, bem como as terras de

volutas não comp r eendadas no domfm.o da Uni.âo 11 •

§ 59 - A ünaâo promoverá, praor í t ar-a amente , o aprove!

tamento econôm.co dos bens de seu donfmo loe!!

Lraadoa em regiões menos desenvolvidas do País.

Os bens 1mÔVel.S da um.âo enunc i.ad os no art. 1 9 do D!:.

c re to-üer n 9 9.760. de 5 de setembro de 1946 e no art. 4 9 da Con.§..

t i tu r.çâo va gerrte an t e g'r-am, em sua maao'r aa , bens pertencentes ao

governo desde o desc obt-ment o , Cumprem obj e t í vo de preservação

como os terrenos de mar rnha , que .imped i r am a prava.t i aeçãc das

praias no B'ras aL, ner-nu.t rndo o uso público sem d Lscr umnação , .!!
Lêm das funções de natureza social e econêmaca , bem como de segl!,

rança do t er-r i t ôr i o naci.onal , Ressalte-se, a mda v l a importância

pr-Imor-d i a I de se d Lsc ãp Lanar o uso, a ocupação das terras píib Li>

cas, evitando-se a mvasão mot rvada por especulação imobilJ.ária.

~..,,~
04/09/87

çrp;!''''''O:;]PMDB-SPFRANCISCO AMARALCONSTITUINTE

Considerando que todos os ramos do Mlnlstêno Pú

b l r co da União possuem a t r tbu t çõ es di s t m ta s e relevantes, ê n!

cessãrio flxã-las na Carta Magna, a f rm de prevenir problemas I

futuros ou mesmo colocar em s t tua ção pr-ov t l eu t a da o Mlnlsterl0

PubllCO Federal.

3DdG
Dê-se a segumte redação aos ar t i gos 5-"2 do Projeto de

Cons t i tur ção e

I - a porção de terras devolutas mdt spensâve 1 à d~

fesa das fronteiras, às Fort a.f'Lcaçôe s e construções

militaras, as vias de comunica.ção e as áreas de 'Pr~

servação ambiental,

f:J PLENÁRIO

Sala das Sessões,

r;r PLI:NÁ"IO/CONluÃO/3IlaCOMIUlÃo -,

EMENDA E531930-2
f:

EMENDA E531931-1
tJ CONSTITUINTE FRMlCrSCO AMARAL

111 - a plataforma contment.aj :

IV - o mar t.e r r a t or-r.a j e pat r-amonLa L, as pr-aa as

os lagos e quaas que r co'r r errt.e s de água em te!,

renas de seu dcmfm o , ou que banhem ma i s de um Est!!

do, constituam Lama-te com cu't-r os países ou se este!!

dam a t.er-r â t dra o es t range.rrc ou dela provenham;

v - os terrenos de marinha e seus acrescidos, J?

o texto acima busca sintetizar todos esses ob j e t rvca,

rmposs Ive rs de serem aqun descr i.tos , de forma ampla, dada a elÇ

tensão da nat.êr-a a .

't.ltll.IW1/(lOMItIÜO...IUCOMIas.ia'---------~

PLÉNl\RJ:o DA ANC

YI - as a Ihas oceâmcas e nar-Et amas e as i Ihas fI!!

va.aa s e lacustres nas zonas limítrofes com ou

tir-os países, r-eape a t.ados os d Lr-ea t os e os títulos !!:

qu í s t t rvos registrados nos Rag as t r os de Imóveis;

ret- TUTO/JIlST1.r,l:AçÃO ---,

Inclua-se no Ato das Disposições Constitucionais TrB!!,

sitórias; '<G.'+<.<Q~.r,

Aonde mais convier:
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"Art.

Não se realizarão e rea çôes no ano de 1988, f!.
cando adiadas para 15 de novembro de 1989 as f~~adas, pelo cale!!'

dário eleitoral para aquele perrado.

Páragrafo úru.co - Ficam prorrogados os nandi!
tos que se vence.ra arn em 1988, por um ano."

Deve-se acrescer a expressão "no mfnamo'", posto que
o amemtsmo das relações do traba.lho, com o a.crésc~mo na.tural

de Lí t Ig ros , desaconselha que a Constituição e s t.r-a t a faque a e~

trutura de um Tribunal Superior. Destaque-se que os outros

T'r abuna r s Super-aore s Federais receberam a expressão "no mínl:,

JUSTIFICATIVA mo'",

"Art. 159. - .

Parágrafo único. - ...•••••••..•.••••....•••••••...•

rer- TtXTO/JUITI~leAQ;;;o-------------,

er-""'''=siJ• PMDB-SP

~",.~'o4j 09(87

FRANCISCO AMARALCONSTITUINTE

PLENÁRIO

o parágrafo único. art. 159. "Bit, passa a ter a 5!:.

guarrte redação

EMENDA ES31934-5
f!J

(!J

Tem sido este Parlamentar, enorrnente procurado

por pessoas interessadas na grande reforma constitucional pela

qual nosso pais preocupadas com a coincidência de datas J.mportadEs
em nosso ca.lendário eleitora.

Bem mais razoável que somente h aj a p reocupeçêas

com a elaboração com a reforma conatí.cucaonaj, , Há-se de fazer:

1 - as constituições estaduais,

2 - as leis complementares à Constituição Fed~

ralo

- as Lea s complementares às Conatiatu~ções E~

traduzu.s a, finalmente,

4 - adaptação das lei o.rdanê raas às reformas.

PLENÃRIO

=----- TUTO(.I11STlrlC.ç i o, ,

o Art. 180. parágrafo 6 9 • passa a ter a segumte r!:,

dação:

"Art. 180. - .....•..••••••...••.....••..•••..•....

Parágrafo 6 9 • ApLa.ca-cse a função e a aposentado -

r i a do }.rb.nistérl.o Público t no que

couber, o disposto no art. 135".

b ) Advogados e membros do Minl.ster1.o PúblICO do tr!.
ba.lho indicados com observância do disposto no aE,

tigo 136 e com exercício de suas funções na base te!.

r i.tor i e I da reg i âo'".

:!!!~IIElf~~~Q

g ampe r'Los o que o membro do Míriã s t ê'ra o Piib Lr.co do

trabalho seja da prõpr ra r e gi âo do Tribunal em virtude de m~

lhor estar impregnado do conhec rmen to da r ea.Lad ade local para

bem exercer a Judicatura. Por exemplo, as pecu Li.ar i.dade s de

um Estado do Amazonas, Parã, e outros da região norte e Norde!

te de s aconaeLham a mdacaçâo de membro do Minl.ster19 Púb lico

do Trabalho de São Paulo para exercer as funções Judicantes nos

Tribuna1.s desses Estados. Estarâ ele desprovado de c onhec i.meg
to da r e a.Lad.ade ,

CONSTITUINTE FRANC ISCa AMARAL

PLENÁRIO

Menc acnou o texto. ora examan ado , que se ap Lz.ca ao

Mlnl.stêrl.o Píib La.co o art. 188, 11 e suas alíneas.

=-------------UltTrJ/~usTl~I~A.Ç;;;O l

Dê-se a seguinte redação à letra "í ", do item I. do

"L) os mandados de segurança e o "habeas data" co.!!

tra atos do Pres rdente da Repiib Laca , do P'r ameLr

r o-MmLs t r o t dos lhnistros de Estado. das Mesas da

Câmara e do Senado da República, de Supremo 'I'r xbu

nal Federal, do Tribunal de Contas da üru ão , ou dos

seus Presidentes, do Procurador Geral da República,

dos Tribunais. bem como os impetrados pela Ullão c0!l

tra atos de governos estaduais ou do Das trr-at o Eede
ral".

art. 148:

A rnc lus ão de mandados de segurança contra atos dos

TrIbunais. na compe tênc ra originária do Supremo T'r a.buna I Federal,

é medida que se ampêe para garantir o d i.r-e Lt.c fundamental de t~
do ser humano a julgamento isento e ampar-cf.a j, por parte do Poder
-Judac í.ãra o e v as a a c oab r r que autorrdade coatora se confunda
com o órgão julgador.

PLENÁRIO

Trata-se de eva den.t;e erro datilográfico ou de renu
meração. Deve ser ap l r.cado , ao Minlstérl.o Público o da spcs t o

no art. 135. no que couber. e não apenas o seu l.nC1S o II

suas eHneas .

Atualmente, já existe o reconhecimento de grande Pl32:
te da.s situa.ções elencadas no artigo 135 ao Ministér.Io Públ!.

co da União e dos Estados.

o art. l57. parágrafo prrme rro , passa a ter a s~gUl.!!.

te redação·

r.r-------- 'LlHÂII10/COI,llldo/IUICCIltI.do, _

EMENDA ES31933-7
~ CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL

r.r-------------nxTO/JUITI"CAQio ,

H§ 19.- O T'r t buna l Superior do Trabalho compor-se-á

de. no mfn imo , VInte e c rnco Nrn r s t roa t no _

meados pelo Pr-es aderrte da Repiib I i.ca , sendo:

Nas a t t.vâdade s admãn i s t r a t tvas , os Trlbunais decidi!!;
do, podem lesar d Lr e a t os lndlVl.duais, não sendo Jurídico ou êti

co que ele pr êpr ro conheça e década questões em que ê part~J ou
deu causa.
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,.".-- TEXTO/JuITIFICAÇio, ---,

EMENDA ES31936·1

[J CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL

PLENÁRIO

FRANCISCO AMARALCCNSTITUINTE

EMENDA ES31938-8
f?

= TEXTO'JUITI~I~...çio-------------___,

r.r .LlN...IIIO/CONISsÃO/'ulcOllrssÃo _

~'.~TIOO;=]

PMDB-S

~""~04!09J87
PLlNAIIIIO/COIlISsio/lulcOMlnio------__---,tJ PLENÁRIO

Dê-se ao art. S9 do Projeto de Daspos i.ções Transl.t.§.

1'1.a5 a seguinte redação:

Acrescente-se um parágrafo 1 9 ao art. 45.

Art. 45.

"Art. 59 - Pa.cam extintos os aforamentos das frações

adeai.s das unidades autônomas de ter-renos,
em condomfnaos de edaHcãcs residenciais e comerciais. meda ante
r-enu.ção do foro. com aquas í ção do domfm o drre t o I dos imóvels

públicos e de pessoas físicas e j urfdacas de da re i t o privado,
s a tuados nos perímetros urbanos".

§ 1 9 • As Lmh as an t ernune.c í.pa í s de transporte col.2.

tivo serão objeto de concessão a toda er.tpr~

s a que se das puser a explorá-la desde que observados

OS r equasat os mínimos es t ab e Iecados por lei estadual.

A extinção pura e s ampl es do instituto da enf'a t eus e ,

sem um sucedâneo. rnob i Lí.aar ra a iimca forma da sponIve I no dlTe,;,
to de os usuários de terrenos poderem adquar a.r- o l.móvel que oc,!!
pam, quando não têm dar-e Lt o ao usucapião, como no caso das terras

píib Laca.s e, quanto às particulares, não gozarem justo título

boa fé.

o Lns tn.t.trtc pouco conhecido por falta de davu.Lgação ,

é o único que permate assegurar a concessão de terras, pr-ãnc rpaI

mente pelo poder píib Iaco , com f i.xaçâo do usuãrac ao solo. -

O problema não está no ãns t a t ut o , mas no seu conhecj,

menta, face a J.nadequada adnu.n as t r-açâo de terras nas últlmas d~

cadas ,

Esta emenda atende ã manifestação da Câmara Munic.=,

paI de Bchapor ã , no Estado de são Paulo, que aprovou, por unB:,
n Ima.dade , o envio desta propost e â Assemblê1.a Nac~onal Const.±,

tuinte considerando que a atual legislação não permite a li
vre conccr-r-ênc i a para a concessão de linhas ãn termunacIpaas ,

em percurso J â pr-eenchr.dc , perpetuando uma situação de monop.2.
lia. Outros s ara, tal fato .rnduz a empresa pemuss a.onâr i a a um

atendimento decadente aos usuários, Jâ que não existe concor
rênc i a e a f LscaLiz açâo é falh a, além de que os horários são

ansufrc í en tes , exí.s t mdo a superlotação. Essa s i.tuação CO!!!

promete a segurança e acarreta atraso constante pela má cOll

servação de equipamento utilizado. Inúmeras são as que axas

'tnaaadas até as câmaras Munrc a.pai s por essa situação aJ}.ôTTJ.ala I

que. agora, poderá ser s oIucaonada pela Assembléia Nac r.ona L

Constituinte.

CONSTITUINTE FRANCISCO A.\lARAL

,.". -,- TUTO/JU'TlrlC4Çl0' --,

EMENDA ES31937-0
l!J CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL

CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL

r.r-------------TUTC/JUSTI~I~.çio--- ___,

PLENJ\lUo

Dê-se ao artigo 113 a seguinte redJção:

r.r-------- 'LlIUÍII10/cClllisÃC/'UICOIlIUÃO _

EMENDA ES31939-6
f?

cy'",IITI00;J

PMDB-SP

.LIlMÁIlIO/COIlIJllo1IUI.:Ollllldo------------.

l!J PLENÁRIO

Acrescente-se ã Seção I (DISPOSIÇOES GERAIS) do Capf

tulo IV (DO JUDICIÁRIO). do Título V. o segumte) """L,. <""/"'1

"Art. 113 o mandato do atual Presidente da RepÜb1!.

ca ê de cinco anos II •

"Art. Não haverá foro pr-a.vã Leg.rado , nem juízes

ou t r Lbunaz.s de exceção. A Iea assegurará às partes envolvidas,

em qualquer processo, a mesma proteção e igualdade de tratamen 

to".

JUSTIFICAÇÃO

Creio que a Constituinte deve fixar, de imediato,

em DisDosições Transitória, a duração do mandato do Presidente J.2,

sé Sarney.

Lastimavelmente temos t.e rs edn t adaa nos últ1.mos Vl.!!

te anos em que se concedem míiracr os prJ.vilég10s ã Fazenda Públ~

ca ,

Entre aqueles que advogam perí.odos de quatro, ai!!

co ou seis anos, entendo que a posição intermediária - canco-ence

é a mais prudente e a que melhor atende à realidade poli:tica br!.
sileira.

'LIH.III0/cOIlIIs40/'UICCIlIUÃo ---,

"§§ 69 são 1eglveis para os mesmos c?rgas, por dois
mandatos consectiüvos , o Presidente e o Vice-presiden...

I EMENDA ES31940-0 ' ...UTCll'-- _

t: CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL

de Constitu!.

T!"XTO/JUITI.1~.Ç10~1;;;;~.------- -t

Acrescente-se ao § 69 art. """" do Projeto
çêc a s-eguinte redação:

PLENARIO

Em um regime democrático as partes tem que ter igual
tratamento e r espeat o, Os d rreat os de ambas as partes tên que ser

19ua1.S. a balança da .Ius t a ça não pode pender maa.s para o lado

do Poder ~

A Lei de Execuções é um t r i.s te exemplo de arb Itrrro e
tratamentos dd fe r-enc aados , Os Procuradores da una.ão , o Minist~

r1.O Píib Lrco têm prazos em dobro, em quadruplo etc.

Para o contr rbumte a prescrrção corre, para o Est2:

do não. Tudo, enfim, é desigual e das crrmmarSr ro ,
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r:T"-------------n::ll:TO/~UITI~IC..çlo----- __,

EMENDA ES31943-4
tJ Cou.t>tuiute FRilNCI~CO AMARilL

te da República, os Govemadores e Vice-Governadores'

de Estado e os Prefeitos e Vice-Prefeitos I desde que

renunciem aos seus caxsos seis meses antes do PIeitó·.

JUS T I F I C A ç Ã O
P PLENÃRIO

I'I.lIÚIIIO/cONllllo/all.COMI..~-------_~

Nada ]ustJ.fica que em nosso ordenamento juridl.co-con,!

titucional, não ae j a admitida a reeleição dos ocupantes dos ca!.

gos de Presidente e Vice-Presidente da República, de Governador e

Vice-Governador de Estado e de Prefeito e Vice-Prefeito.

Na verdade, em todos os países de tradição consolidad~

mente democrática, é pe rmí.tn.da a reeleição dos ocupantes de cm:gcs

executivos, sendo exemp Lo dos mais eloquentes e dos Estados Un~

dos da América do Norte.
g mais do que razoável, por conseguinte, que no novo

texto constitxcional ae j a inserida a possibilidade de reeleição I

dos exercentes de cargos executivos, nas esferas federal,. est~

dual e muna.cf.paL, por dois períodos consecutivos, desde que os

resoectivos mandatários renunciem aos seus mandatos seis meses ~

tes do ple~ to.

Sala das Sessões,

Ael"eSeeRte se aQ art 234 g,Q---P.p.e.j-eto- de--Constituicão o se-

~ Dí'-J< 'CC "'["M"''' ~ d» IUfAJ-> 7I. do p v~ ,io aAf
'I nq '" J<7 v,,,,t.< ~"",..."..J.

o: J"Parâf'Fafg Gniee-. E vedado ao membro do M1.nistério Públi 

co. sob pena de nerda do car-go , exercer,

ainda que em disponibilidade. qualquer out'r-e função. salvo

um cargo de mapa s té r í o supe r l or ",

JUSTIFICAr:AO

Suprime-se a expressão "niib Laco" (salvo um carr-o de nasd s
té r rc público s une ruor ) , Dor cons rõer-ar-e e a.ncno r-t una e a n j us t a a •
res t r í cêc ,

A nos aaba Lí.dade de que o membro do Ministério Piib Laco ocu
ne também um cargo de ma~!'1stério deve mc tuí.r as entidades nar-t Lcu

lares de en s mo.

"Art. - •.••

Os eleitos nas próximas eleições tomarão posse no dia

19 de J ened xc subsequente, observando-se, sempre a

coincidência do ano - civil, para o inIcio de todos I

os mandatioa ..11

Sala das Sessões

EMENDA ADITIVA
---;-;;---,- I -r: I I J;t: "f,<,_"",j( Ilt_

~a S<-ú>:'"~ V 'w '-"-/1 I (, a-. r c 'v>{.v I

Acrescente-se a; a1"1!. 159 do Projeto de Constituição a seguinte exnre

mv,.(~.~~f:t~~~l'eSpondente-õr$!ão do Ministério Piib Lt cc do T'r ab a

],.00, •• ~l-fi:can-do-as-sim a redação do 're fe'ra dc ar t a so , v .»;

"Art. J..&9" - Haverá em cada Estado, pelo menoa , um Tribunal'

Regional do Trabalho e um correspondente órg-ão do lohnisterio Píib Laco

do Trabalho que serão instalados na forma da lei".

r.r- TEXTO/~UlTr~\Ç..çio---_---------.....,

EMENDA ES31944-2
tJ Denutado FRANCISCO AMARilLf:"'~loq I

constitucionais tr8.!!.

I'1.11l..,1Io/eo»luÁo/aulcOMI..do-----------,

PLENl\IUO DA I\NC

r.r-------------TlXTO/~UT.~IC.lÇ.io-------------__,

"".h~
Inclua-Se~_Q das disposições

sitória o seguinte artigo:

EMENDA ES31941·8
tJ CONSTITUINTE FRANCISCO AMl\Rl\L

JUSTIFICATIVA

A experiênc~a tem demonstrado que será bem melhor ne

ra o p Lane j amentio das atividades de governo, a coincidênc~a com

o ano civi 1 para todos os mandatos.

JUSTI FICAC,M

A atuação dos 'rribunar s Rega cnaas do Trabalho. por força de

Le í , só se dá aoõs o nronuncranentc elo Gryão Repi.on a.I do Minístérlo l

Público que, aSS1m. na segunda instância 're a'l a zada , oficiando nos a,!!

tos. a nrnme i r a manifestacão da nrestacão j ur-í s d rcd onaI do Estado ao

ca dadâo que a ela re corre ,

EMENDA MODIFICATIVA

nár1a.

PI,l/UIIlO/CCMlllio/IIlICOMluio ,

éPl"'N~R\O

Acrescente-se ao art. 179 o s egurn t e item.

"VI - O Ministério Público Federal Eleitoral, comnosto das

membros do Min~s'tér~o Público Federal desd gnados pelo ProcE.

radar-Geral, da Reniib Laca nat-a' oficiarem junto aos j uf aea

Tribuna~s El ed t cr-aa s ,

A mme'r-a t Lva dade cons t i tuca onef. muito adequada, da cr i acâo '

de pelo menos um Tribunal Federal da Justiça do Trabalho em cada Es

tado, portanto. não n cde Eacar da s sccã ada da eccrs t.êncí.a local do 6r

~ão do MJ.nistêrio Público. e, agora, com a forca do preceito í.ns cu t
nddc em nossa Carta Magna.

E, além dos a~pectos Le ga'í s e j ur-f dt ccs com tal insercão adi

tiva. se dá o exato damens a onamerrt o da tmnoreâncr s dos õr aãcs e ins

t r tua côes responsáveis pela urãtica da democraca a , evr t endo-s e a h r

pertrofia do M1nlstério Público, Já por suas funcões t ruda cd onaa s c~

locado semo re ã serV1CO da Le1 e da S'ocn e dade , como expressão vava I

da atuação da .rus tuca na nroeecãc dos direitos e deveres do cidadão.

r;T-------------TrxTo/~UITI~ICAÇI0 _,

[:J PLENÃRIO

EMENDA ES31945-1
tJ Cou.ti tumte FRANSCISCO AMARAL

m~

~ - As atividades de intermediação renumerada da
mão de obra 'tempo'râr'r.a ou sazonal, ainda que

diante locação, serão discipliandas por lei ord2:.

I'LlII1.1I10/colllUlo/lll.c()VI~---------.,

PLENl\IUo

As atividades constantes do supra mencionado dispo

sitivo, sem uma regulamentação adequada Vinham sendo desenvolv~
de forma contrária aos; princípios minimos que regem as relações I

de trabalho~Proibirpura e simplesmente tais trabalhos, causaria'

uma problema muito sério não só para os empregadores e empregados
criando pr:Lncipalrnente desemorego.

O que se faz necessário é a regulamentacâo adequada

de tais atividades.

Dê-se nova redação ao § 39 do are • 79.

JUSTIFICATIVA

r.r-------------T1XTO/~USTlfIÇ.lÇio-------------_,

EMENDA ES31942·6
I::J CONSTITUINTE FRANCISCO IIMIIRAL
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VfPUTAVO FRANCISCO AMARAL

JUSTIFICAÇÃO

A emenda visa a delimitar o âmbat o de atuacão e funca onamen

to dos demais MlnístérlOS Públicos, o que o Proj e t o esclarece ao e
nas com relação ao Manas t é r'a c Públ1CO Federal. nelo que ficou in

cornoleto o re spe ct rvo artngo ora emendado.

EMENDA ES31948·5
tJ

rer TlXTOIJUllTII'ICJ,o;lo --,

Cons a.der ando que todos os ramos do Ministério Público da Uni

ão nos suem atra.buí cêes di s t an t as e relevantes. é necessário flxá 
las na Carta Magna. a Etm de prevenir problemas futuros. ou mesmo'
colocar em 51 tuação nr í v Ll.eg i ada o Nana s t êr ã o Públ1CO Federal.

"AIt:t. - FLcam anü:tLada~ 3D l;(;JtLn;(;a) 6a,Ua~ ao ~elt-

v,<.ç.o dada.h po»: nunc-<.onoiJL.<.o.6 ou helt.v1.doAeh pübl..c.c.06."

Sala das Sessões.
JUSTIFICATIVA

EMENDA ES31946-9
ê1 VEPUTAVO FRANCISCO AMARAL

r.r-------- ~LEN"I\JOItOIUSdO/.UIPIlNr..io- __,

OLENÃRIO VA ANC

,.,.------------_TUTO/JUSTlI'ICAQÃO -,

Inu.melt.Oll 6unc.,[onâlt.l.Oh pU.bl..(.C.Oh, em diClÁ de gJteve., :têm
6aUado 0.0 .6 e.lt.v.lço.

ÁpeIJa.!t. de. a.b 1{.e..i.v,[ndlca.ç.õe..6 te.Jt.e.m b.i.do dali mal.b Jtt-1l _

.ta.ó 6olt.am-lhe..ó a..tJÚbu-<.da6 6aLta,6 e e.ótão em v..c.a,6 de pelt.de!t ê.cccu
ç..a-plLêmio e outno« be.ne6Zc,<.o6.

VE-4e ao Ltem TI do «x«, 63 a Iteda~ã:o HguLn;(;e:

"11 - o ingltl!..6.6o no .6e.tr.viço púb.t.<.co , do Leg.(,oÓlaúvo,

do jud-<.c,,i'ã.It.1..o e. do Exe.c.u.tivo. de.pende..Jt.á. de

a.pJLovaç.ã.o pJt.êvla. em c o acue.s c pübl.lc.o de. pJr.ovah

ou de. pJr.OVo.h e. :t1:tUlOh, não depe.nde.ndo de.' l1..m.l.
te. de. .idade. a inoÓ c'll.ú;.ã.o" • -

JUSTIFICAÇÃO

Atendendo c.om a. 6oJt.mula.ção da. pJt.e..õe.nte emenda. jUh:f:.a.'
e opoJr.:f:.una Jt.e.i.v..c.ndic.a.ç..ão do ope.Jc.o.óo PlLe.6e1...to JOhe.. CalLl.o.& Ton..r..n·
de. lnda..f.a.:tuba, no Eh.tado d(!, são Paulo, em 6a.c.e do f..f.m-t.:te., a.eúí~
e.x.C.Mh",[,vamen:te. ba.f.xo, de. .idade e.x.ig.f.do paJt.a .t:ngJl.e.6,óo na. ma.g.{.06tlta.

:tU/La. e. no 11l.1-n.f.h:têJt..(.o públ.ic.o do s E.6:tadoh, .f.nc.lull-t.ve são Paulo.

Como a pans:« do texto c.on.&.t.i.tuc.-l.onal que e..6tamoó
emenda.ndo 'é.. apl.f.c.ã.vet 0.0.6 Eh.tado.6 e. Mun1..c.Zp1.o.ô a nolLma. que pa.6.6a
!Lã. a c.anó.tall do ..c.te.m 11 :te.Jt.á. a.pli.c.a.ç.ã.o gene.lLal-C.zada.., a.tc.anç.anda-;

006 .tItêb POde.1Le.h, be.m aô.ôlm a. Un-t.ão, 0.6 c.ótado.6 e 0.6 Mun-<.c1.p.f..o.ó ,
c.omo 11.0.6 palLec.e da ma.1.oJr. c.onven..c.ê.nc.ia.

t ju.ó.to e :ttr.ad-<.ç.ão de nolJ.6o d1.lt.e1..to c.OI1,ót.t.tuc'.t.OIta..C., ao
.óe pAomu1!..galL uma. nova Con.ótUuJ..ç.ão, que IJe. .theh pe.'Ldoe.m :ta.<.!J óal

xas , p!l...tnc.t.pa.tmente poJt..que. 60lt.am mo.t.(.vada.lJ p01t. jU6tas 1Le...c.v.Lnd.t.c.a.
ç.õQ..,b.

VEl'UTAVO FRANCISCO AMARAL

PlenÍÍJtLo do; ANC
rer TlXTO/Jusrrl'lc.to;lo----- --,

SuplÚma-lle. do ato dali d.l..ópo6.i.ç.õe..6 c.ol1hU:tuc.iontU..ó .tltan6l.tólt.ia-5
tVr.t. 19 e he.u paJr.áglta6o iín.(.co.

JUSTTFl CATT VA

A pILOpo.6ta, da..ta. ven.l.a., e: '{'l1.ju<.ta. e. c.'Ua.
ve.lt.dade1.Jt.oh ma.!t.a.jâ..6 no he.lt.viço pábl.-lc.o.

Como pode.ltã. a: Urúã.õ pagall. poJt- MJ...ltV.u;o.h MO pJt~

;(;o;d04 ?

PLfNÃRIO VA ANC

VEPUTAVO FRANCISCO AMARAL

m-------------Tl!:XTO/~USTII'IC.to;.iO _,

pa

de

Fo.{. ess:o: a. Itaziio da jUA.ta. pJtopo.ó.:ta.. 6c..{.:ta.

pOllhlve.!. a. ac.umulaç.ão c'om um ún..c.c.o c.ahgo I

Paltec:e-no.ó .i..nju.ó.to obJLf.ga.!l. a lln.t.ão a

pJLe.ó:ta.do.õ a. <.n<.i:Ltu-<.ç.õe.ó paJt..t,<.cula.Jt-e6
ma...c..6 hão pJtu:tado.6.

pelo Suplt.emo: .óomente.

de mag.i...óte.Ju..o.

VEl'UTAVO FRANCISCO AMA~Ãi.

ga.lt llelt.v.{.çO& que. 60JLa~
en.ó..t.no, e, há. anoh não

Ac.lt.elJc.entl.t!L a.o aJtt. 63 o lle.guMl.te pl1ltâ _
gJr.a.60)t'vah?a''YY'Cf.1rlc.f.~ O .fJ.<...U. .a:-d .5 ..41.1\C-U ~'Vl J5 ,~

AIt;(;. 63 - •••••••••••••••••• : •••••••••••

E a.Lnda. pJt.e.te.n.de-ll e. a. Jr.e.t.lt.oa.ç.ã.o o que. g~

Jr.alt.ia. uma de.hpe.óa. e.noJr.me paJt.a o povo.

A lt.e.lJtJt..f..ção 601. pJt.opo05ta pelo pItOp!t.-<.o SE:.
plt.emo TJt.ibuna.l. Fe.delt.al, PO'('h, àquela época i.númeltOh mag.t.ó tILadofl '
ell.tavam a lec.-<.onalt e.m dua..ó ou ma..i.6 6acul.dade.h de d,ute..i.:to e .t.t.Hha.m

.tempo peur..a tudo, lJO não tinham paJta. oIJ lJelLv.i..ç.o.ó da juJ-tA..ç.a que. ó~

c.a.lta.m e.noftmemente aÚaIJadoh.

Como pJt.etendeA-lle agolt.a que. a. Un.í.ão ve. 
nha. a pa.ga.Jt. -<.mpoJt..tânc.-<.a.6 el.e.vada..ó a. a.egun.6 magA..lJ:tlta.do.ó C.lt.(.a.ndo
uma d..i.h:tolt.ç.â.o na. pJLõpll..ta magi.ó.tJt..a..tuJLa. ?

§ 2g - Nenhum .óell.v.i..dolt públ-C.c.o de qual. _
quett e..ó 6e.Jr.a, podeJtá. Jtcc.ebe.Jt Jte.tlLJ:bu4ão <.upe-

• Jr.1.0Jr. ã pltevü.ta pa.Jta o Plte~Lden.te êla Repüb-C-i.
co..

r,r-----,------I'L1tMi.AlD/tONllJSloJIUICOllllnÃo --,

Vê-.óe. ã..ó letlta..ó "c." e. "d l1
, do Ltem Tl , do a.lLt. 135 do

PJl.oje.;f;o de Conh.t.i..tu.i.ç.ão a hegu..i.n:te 1Ledação:

"e l a6eJÚç.ão do meJLe.c..f..men.to pela 6It.equênc..f.a, plLe.htez

pJtodu.tiv.i.dade., te.mpo de ex.eJr..cZc.,[o na magL6tJr..a.tult.

.6egultanç.a e ape.JL6e.l.çoame.n.to pIL06.l.lJhJ..ona1!..;

d} ettquan.to não houveJL a6elUçã:o obje.:t.iva. de que. ZILa.
.ta a alXttea. an.te.JÚolr., a .f!...f.h:ta de. meJte.c..[men.to ,6 e.lL

6e..c..ta. mediante. IJOIt:t.e.,[o entlt.e. o teJt.ç.o maL.\ antigo'

de magü;(;Jta.do~".

JUS T I F I CA~
pltoble.ma de pJr.omoç.âo pOIt. me.lLec..l.men.to e.. hemplte o d

a.6eJLlçõ-o objeUva. 'rOJL e.nquan.to :todo meJLec..i.me.n:to l.mpUca em aull

c.'<'IJmo, pe.dúlo, 6avolLelJ.
Há. ma..i..ô de. V.L."te anoh VQ.m-he. 1H!.d.t.ltclo obje.tJ...v.{.ciad.e. qUo

hempILe 6J..c.a Jtele.gadá. ã. leg.LlJlaçõ-o oltd.l.n'ã.Jt.i.a de hOje. não elaboJt.a

da.
Ve.n.tJl..o da ma.l.oJl.. obje.tlv.l.dade. ê ml.ó.teJt.. 4ec.onhec.eJr.

pILodu.t.i.v,<.dade. e o .te.mpo de. h ~JLv.i.ço na. mag.i..6.tJt.atuJr.a. Ve. nada. ad.la
.ta. um magi..6.tJLado heJr. pontual. e 61t.e.que.n.te, be não pJr.oduz e. he nã

tem a ex.peJr..i.ênc..(.a da. mag.l..6:tJt.a.:tuJr.a.
A alZnea. "d" elJ.tabelec.e a. maneDLa maiIJ democ.lr.â.tic.a p

Ao. pJLomoç.ã.o do jU.i.z de.d.i.c.ado e. opeJLo/Jo. PoJr. ou.tJLO lado obJL.l.ga o

TJLlbunaJ..1J a a6eJÚJr., de modo a.dequado, o melt.ec..l.men.tO dOh mag.t.ótlLa

do~.

= TrxTO/~lJITII'IC.to;;;;O-- --,

EMENDA ES31947-7
tJ
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VEPUTAVO FRANCISCO AMARAL

JUSTIFICATIVA

I.óonomi.a. e.n:tJte. Oh heJwJ..doJt.eh d04 TJt.~.6 Vi'!.

PaJI.. OU..tILO lado I de.ve.Jt.ã .6 e.1L lf.é.v.Lóta. a. Jt.e.
t:fL.i.bu.<.çã:o do PlLe6.<.dent:e da. Repúbl.i.oa. que a.t:ua.lment:e ê melLa.ment:e '

hlmbôl.ic.a., d1.6eILe.ntemen.te da c.onóeJt.lda ao ;,eh..vidolt púbLico que ê
.to.ta..lmen..te. c.omplLome.t:.<..da. com ..sua. .óub.ól.ótêncA.a. e. de. .óe.u.6 6am.(.l.i.dILe.1l

Re66a.lt:e-H a..i.nda., que 06 6ub6Zd.<.06 do PlLeúdent:e da. Repúb!.'<'M

são de.ó.l.ni.doh anuaLmente., o que to!t.na. .tal l..i.ml:taç.ã.o útc.ornpadve.f. J

c.Om a Jt.e.a.l.1.dade. út6lac..i.onliJt.l.a.· v.i.vJ..da pe..to PaL6.

EMENDA ES31952·3
[:J

= 1UTo/~LlUlflC"çio-------------_,

ç.cT/~2C~

Ac.h.e,óc.en.te.-,ó~ V.l,óp0,ó.l<;ãe.ó TIta.n.ó.lt:.ãJÚa.ó o. .6egu..lnze.;
.,.,...J,. C"'~"

"AILt:o__ SelLiio eóet.i.Va.d06 06 6elLv.i.dolLU em geiLIL./. em

e.x.elLc.Zc..Lo hil do.L.6 ou maih auc s " a

JUSTIFICATIVA

'OFVHT'VO FR"'CISCO AIfARAL

~I.IHÃJllCl/tG/IIlllSlo/'~OI,ll"io----------,

PlenáJr...t..D
~ TtXTO/~IJST"ltI.l;1o_:--- --::--- -:-_-,

Ac.Jte.bc.e.nte.-.óe. all V.uPOh1.ÇÕe.h TILa.nlli.,tôlÚ..a.,ó do PJt.ojeta I

de. Con.6tdu1.çâ:o o heguln-te.jt>'""h..L.. c,,~,.

Itsão e.6e.,ti,vado,ó Oh atudA...6 .6e.Jtv,idoJte..6 da. Unlão, do V~
iJt.1.:to Fede.Jtal, dos E.6.tado1J e. dOh Munlc.Xplo.6, da. ad
m-Ltt1..6tJt.a.ç.ão d.i.Jr.e.ta. e. lndi..Jr.e.ta que., ii daxa: da. pJtamul

gILçiio des t« Can6t.ltu.i.çiio, c.ont:em pelo men06 cinao IL

11.0.6 de!. e.x.eltc.lc.,i,o".

Ve~de 1934 que nossa» Con~tUu1çõe~ plLev.i.ILILm em 6u1L6

d.upO.ó.t.ç.Õe.h :tlLal1.hi:tõlL.ia..6 a e.óe..tlvaçâo dOh óunc.lonillL.i.o.6 e.m ge.lta!.'
c.umpJt.i.ndo qu.e. a a.tua.l não queblte eh.ta :tILadiç.ã.o.

Eo6.te. o C.lMO objetivo da. plLe..6e.nte. e.menda que. toJtna '
e6e..t.t.vo06 0.6 6unc..<..ontÍJL,{.oh c.om dO,(,h anoh ou. ma.1h de e.X.e.ILC.ZC.,lo, pILE!,
2:0, at.t.â.ô, que c.oJtlle..6ponde. ao e.o6.tilgJ.o pltobatõJÚo, ou. heja. ao pe.
lÚodo ,(.ndL6pe.no6â.ve.l ã. aval.1.ação da c.apac.l.dade da o6eltv.idolt.

EMENDA ES31953·1
[:J

PLENÃRIO VA ANC
= TUTII/JlI'Tl'lC,\Ilio _,

JUSTIFICATIVA

o a.n:tepJtoje,:to apILe.lIe.n.tado pelo digna Re.!a..tolt da. Su.b 
c.om.t.-6.óã:o âos V.i.Jt.eJ..:to.ó doh TJtaba.lha.doJt.e.ó e. Se.lt..vi..dOIte.h Pú.bL-<'cOh

Conld:.Ltu-Lnte Mâlt..i..o Lima.., cog.l.:ta., no a/r.:t.i..go :te.ILC.e..i..ILO da.I. Vi...ópOI:ii. 

ÇÕU TILILMUÕIL'<'IL6, de 1L66egUiLILIL "a. e6t:a.b.<.Uda.de no HILV,(.ÇO púbU

co 6e.de.Jta.L, c.o1'/..6 tl.tu1.da quadJto ehpe.c..l.a.l em, e.xt.l.nç.'io, ao4 a..tua.i.,6 r
oc.upaJt-te.,6 de. call.goh de. c.onn.<.a.I1.Ç-Cl que., na. da.ta da. pub.V..c.a.ç.ão da.

CDl1.ht.1.tU..l.ç.â.o I c.ont.am de.z dnO.6 de. e.x.e1Lc.Zc.lo ln1.nte.1ur..u.pto e. qu.e. não

.te.nha.m outlLD vlnc.ulo de. qualque.1L na.;tu/te.za. c.om o 11 e./tv1..c;.o públ..<.ea I

ile.ndo-l.he..ó gaJta.nt.t.doh :todoh oh d.i.Ite.i..to.6 e. van.ta.ge.n.6 dos de.ma.-<.-6 0

c.upanteh daque.1.e.,6 C.a.Jr.goh.

OC.OJtJLe.-lto-ó, poltêm, que. a. nolLma. pJt.opO.6:ta. de..ógaILJLa-.óe. r

da. tltadJ..ç.ã.o c.on.ó:tl..:tuc.i.ana.! bJta..6J...te..i.Jt.a., a.o de..ó1.gn1.o de. a..6he.guJLa.Jt a.

e.h:ta.bU'<'da.de. do,h ,he.Jr.v.idOJL.e.h púbt.t.c'o-b que., emboJLa. não e6e.t-tvado.6 ,
venha.m e.xeJLc.e.ndo ii é:poc.a da. pJLomulgaç.iio de. uma. nova. Con.6t.Ltu..i.ção,

óunçõe6 pOlL longo t:empo.

NIL6 COMt:.i.;tu.<.çõe6 de 1934, 1931, 1946 e 1961 06t:ent:a.-- ,

V~-,6e. ao a1t.,t. 3CJ da1J V.i..6po.ô.i.çÕe.,6 TltanhJ..:tÔIL.i.tu

llegulnte. lLe.daçã.o:

"Atia 3CJ - Oh mag1...ótllado..ó que. peJr.de.llaltl o c.a.JLgo de.
pILO 6es s 04 da Jr.e.de. o 6.i.c..i.a.1. de!. enh.i.no e.1I"/

v1.ltt:ude da. Emenda. CanlJ.t.Ltuc..f.ona.l nq 7, de. 13 de

ILbfL.i.l de 1911, podelLã:o ILveILbILIL lL6 vILntILgeM do

c.lLILgo de II1a.g.i.6t:êfL.i.o no C.ILlLgo de ju.i.z.

;: 1q - Na. h.i.pô-te.he. de. vol,taJr.. a le.c..i.onalL, .te.Jr.40

p"e6elt.ênc..i.1L na, c.on;f:"o;;to.çiio que ~elLõ. 6eUIL'
no 6.i.na.l. da c.a.!LJLei.Jr.a, c.ompu.ta.ndo-06 e o pe.Jr.1.odo de.
aóa..ó.tamento c.omo de. e.6etl.vo e.xe.lLc.Zc.lo a

§ 2g - 06 ma.güt:ILILd06 que pelLdelLILm o c.lLILgo de plL~

6e,óJo.t da JLede paJt.Uc.ulaJt, pelo meJJmo mot:!:..
vo, ~ pode.Jc.ã.o a.ve.llbaJt. 0.06 mehmah vanta.ge.no6 do mo.g.ih
t:.'i.Jú.o mant.Ldo pe.la Unlão, ttpUc.attdO-h2. o pJL.e.V-th.tO
11.0 paILâgILa60 an:tvúoJ{. no c.a.,hO de. JLe.t:oJt.no ii a.ti.v.i.

dILde.

J'USTIFICAÇÃ

Com tal medlda. 6eJÚu-06e a. .L.óonomi.a dOll julzeh

COm Oh de.ma..th 6unc.lonãJL.l.o4 públ.ic.Oh a Eh,te.l> 6lc.am em d.illpon'<'"j
b.tli.dade., quando o c.alLgo '[ ex.tLn:to.

VEPUTAVO FRANCrSCO AMARAL

PLENARIO VA ANCN..."IO/~OllISlll1/.UlICOIIIM'."'~-...,....-------

A Emenda. Con~t.i.t:uc..i.onlLl ng 1 60"IL plLoll1ulglLda. com

bahe 11.0 A:to Ino6,tLtua.lona.l nCJ 5, que pJt.evla a. d.L.ópon,.(.bil.i.dade
ou. apo.hen:tadolU..a. ao,6 puni.do.6 pe...tO.6 A.to.6 !n.6.tLtuc..lona.L.6. 0.6

ma.gütILILd06, pOlLque n~o ÓDILILm pun.i.d06, nã:o pudeiLILm 6.i.C.ILIL nem

eM cL<.hpon.i.bU.tdade.. nem apoo6entado.ô7

§ 3CJ - Oh que. op.t:a.lLem p(!.l.a. apohe.ntadoJú..a no c.altgo
de. plLo/Íe.6hOlL .te.1Lã.0 di.JL(!..l.:to a ve.nc.1.me.nto ,.(.11

tegiLILl 60bJLe o ma..i.olL 6a.lÕ.fL.i.o pelt.c.eb.i.do ILnt:e6 dIL

Emenda COl1.6tduc..l.ona.t."

EMENDA ES31954·0
tJ

r,.--------------1IlCTOIJUI1I~lCl.ÇiO,_-------------

A pltehe.nte emenda -tem, ju..ótamente., o objet.ivo de c.oJt..- !
JW..glJL e.ô.ôe. de.óe,(.to do dl.ôpo.6i.:t1..vo em que.6tão l além de. ou:tJto, te.n-

do e.m v.ih-ta a lLe.daç.ão Jte.o6.tJt.t...tlva, c.omo, poJr. exemplo, o de a..tJÚ : j
bUÚL aOh .óe.JL.vldoJte.6 ape.na...6 a e..ôtablUdade. no 4 e.lLviço pübUc.o o:..

nêio a. e.6e,t.i.v1.dade no c.a.JLgo a

e. pJr.oóund.t.dade. mah c.onhagJtando :toda....s e.la.h o me.hmo pJUnc.!p,(.o nu 
c.teM .fã a,hh.t.nal.ado a

E vale. notaJL que. em todol> e.-blle..ó pall.6o.ó c.onll.tltu.c..i.o1UU..ó

ILdota.lLo.m-H plLec.eU06 ILbiLILngent:e6 de t:Od06 06 Hlt.v.i.dOlLe6 púbUc.o~

Õe.de.Jt.lÚ06, e.ó.tadua.i.h e mun.i.c..i.pa.1..ó, .tendo o c.onh.t.i.tu.i.nte de. 1961
a.tento ao 6e.nômeno da. de.hc.onc.en:tJtaç.ão adm.i.nlh.t:Jta-t.iva.1 eh:te.,td.ido o

beneóZc..i.o a.M ~elt.v.i.dolL" a.Ut:Õ.lLqU.{.06.

Todav.la., 4 noJLma pJt..OpOh:ta. c..iJt..c.un.óc.Jte.ve.-he aoh C.a.hOh '
de .ó,vr.v.LdoJt..eh óe.deJr.a.Lll t.,. alem d.L..s.óo 06ome.nte ao.6 que oa.upem a.M 

gOl> de. c.onólança que, na. da.ta. da pJtomulgaçâo da Conh,tLtu.t.ção, c.o~

te.m de.z anol> de. e.x.eILc.lc..lo ln.LnteJt.Jr.u"to e. que não tenham outJr.o v,Zn
• c.u.lo de. qua.t.quelt. nataJr.eza c.om o he.Jr.v1.ço públ..ic.oa f, de.s06a õoJtma ~

mOhtJr.a-he. dL6c.umJ..na:tõJr.1..a, ao ponto de ma.l.6e.JL.i1L o pJl.i.nc.Zp,(,o áa.
,,(,.6onomia., um do..s 6undamen,ta...<..ô do V.LJLeLto ConhtLtUc..i.ona...e. blLa..sUei.-
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VEP/lTAVO FRANCT SCO AMARA I

" ÁJr.:t. 158 - Ha.veJtã em c.a.da. Ehtado pelo me.n06 um

TlUbunaR. Reg.i.onaR. do TJr.abaR.ho; a R.e<.

1ÍA.xa.Jtã 0.6 lLe.qU.c...ô1.toh pa.ll.a. a. .tlth-ta.la.ção deldeJ e. ll1l1:t<..tu.t
/t.ã. a..6 lun:t1L6 de. Conc..i1...l.a.ç.ã.a e. Jul.ga.me.n:to, pade.ndol~ na..s

c.omaJt.ca..6 onde não óoJte.rn c.on.ld:1.:tuZda..6 , a:tubuJ..!t .6u./l c em

pe.tênc.ta. ao.6 ju1.ze.,ó de. V.LJte.-l.:to".

EMENDA ES31957·4

l!l
r.r------------- ~I.ENJllllo/ccUISSÃC/.lIU.COUI38ÂO---- ___,

pr ENÃRIO VA ANe

= Tt:>:TO/JusTI~IClÇio---- ---,

jUSTI FI I:ATI VA

ext.i..nç.ão da.6 a.cum~

110 v el1:ta d.La.h a,pOll

Vê-he ao ax«; 3J dah VUpobiç.Õe.á

je.to de. Con<.\t-<..tu,(.~ã.a a õe.gU.Litte. Jt.e.daç.ã.o:

"All.t. ~ - A te<. d.wpOIl.ã óobll.e a

.e.aç.õ e..6 não pe.!LmLtLda.h ne..6:ta c.an&,t.<.t"u-<.ç.ã.o, a.tê.

..sua. p/tomalga.ç.ão, hab Oh .se.gUMt-te..b pJt..i..nc.1.pJ.oJ:

I - o de..te.n.tah.. de. ac.umutaç.ã.o lXc.-<..ta. pode./Lâ. opta/t pO'l..

um dOh c.altgoll, ave.lr.bando 110 oexn» toda.6 a..6 va.n.t~.

ge.nh obt.i.da.& do cl1Jt.ga ex.t.f..l'l:toj

111 - zo âos 0.6 d.i.Jt.e1.:toll a.dqui..!r.,(.dolJ no c.aJt.ga e-cccwto b~

1f.ã.o Jt.e.6pe..f..ta.do.6.

11 - apoõentaJt.-.se pOh.. tempo de heh.v.f..ç.o na p!l.OpoJr.ç.â.o '

de. 70?; ma..<.,ó um pOIt c.ent:o poli. ano de. lJe.Jtviç.o a.tê

o l.i..m.L.te. de dez palt «ent:« j lto c.aJr.g o ex..t.i.nto j

DEPUTAVO FRANCISCO AMARÀ-L-----------------------,

A e.menda. v.t.óQ. lLe.hia.uJtaJt a. Jr.e.da..ç.ã.o DJL..<.g.i.na.! da. Sub

c.om.i..ólJão da. Oll.ga.n.izaç.ã:o do Pode.JL JUdA..CA.•ãlt.A...o e. do Mll1-l.6:tê.!l.Á..o rú
bt..i.c.o, de.:te.Jt.m),na.ndo - o que. s e noh a.1Í.tgUJl.a. mu.c...to maL.ó c c ave a.c

ens:« - que. a. le.i ó1xaJr..á. 06 lte.qu.f...6.i.:tOi/ pa./t/I a. .i.nô:ta.la.ç.ão dos

TJt..c..buna.i..h Re.g.<.ona..ih do TIla.ba.lho na.h Un..i.dade..ó Fe.de.Jr.a.dQ.t:..

PLENÃRIO VA ANCL 1N
.&1l10 / COWI U l o t I UI COloll ll,i O - - --- - ------- ,

,.,.,.. nXTO/JUITI'ICAÇÃO --,

lac:
Ác.JLl?.,óC.e.n.te.-he. c,c aJt..t. -18'9-0.6 J.d?gu-t.n.te.b pil1Liigtr..a.6ob:

EMENDA ES31955·8
tJ

JUSTIFICAÇÃO

Á.6 c.on6t.<.,tu,(.ç.õe& vêm lt.e6,tlt.ing'<'l'ldo oh cea ce de ac.umu

R.aç.ão a c.ada nova. heÓolLma. 0.6 a..t-tltg..(..do.6 pe.la-ó fte6tJt..<.ç.õe6 &.<.mple..!

mente têm peJr.d-tdo o c.aJt.go e todo o pa.tJÚmQn./..o da plte.h.taç.â:o de

h eJLv.i.ç.o , POUc.o J.mpolt.:tando a dunaç.ã.o do .te.mpo de e cavcçc , AtgUl16 t

.6a,e.m pJt.e.jud.i.cado.h qua6e. à..6 ve.6pe.Jta,ll da. a.POJe.ftta,doJt.<.a..

DEPUTADO IVO LECH

"§" 2.tl - 0.6 mcmb./tob dos :tJr.lbuna..Ló, que. oc.upaJ1.e.m o c.a.!!:.

go com V'.t.ola.ç.ão da. l1oJLma. de.&.te. tVt..u.go pJr.a.:t:!::

c.a.m axos nulo.6 e. JLe..6ponde.JLão pall. pe.Jr.da..6 e. dano.b pe.Jl.a.nte.'

o E.6.tado pelo exe./tc.lc..i.o ..f.11c..i.:to da. mag.i..6.tILa.:tU!l.a..

§ 39 - 0.6 pJr.e.jud..l.c.a.doh pe.la. c.ampoll.<.ç.iio .i.Jt.Jr.e.gu.l.a.1C. do

Tx.<.buna.! .6 e.JLão --<.nde.ni.zadoh pOJ/. pe./tdab e da.no.6

podendo oc.upaJt o c.aJt.go, -se. a..6bim (J pc.lLmLtl1t. a. le.J..".

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA ES31958-2
tJ ~P/l.~TIOD~

tIOS

Seguida.me.nte. Oh TIL,(.buna1..h violam o c.hamado qu-e..l1to
c.on.õ.tLtuc.lona.l, quel1.. lLe.duu..ndo-o I que.!f. ampi.A..a.ndo, OlUt a.dmi..:tlndo I

Advogado em .tugaJt de.6,t.<.nado a.o M-t.ft.u,teJu..o Pú.blic.o I ona: pJr.opol'ldo'

nome.a.ç.ã:o de. JuZze..6 na. va.ga. de. a.dvogado, e v.[.C.C.-ve.lLha.. Ne.nhuma. me

dlda. ê pJr.e.VLh:ta. paJr.a. ehte. abu.6o.

r-r-r- PI.I'U~ID/CQUI'lIiD/I:URcc ..lnÃO---------------,

PLENJ\RIO

= TUTD/~U1l11'ICAÇio---------------------_,

Suprima-se os ar-tn.qos 286 e 287.

JUS T I F I C A T I V A

na,men.to" •

Com Oh paJtiÍglt.a.6011 pltopO.6ta,h pe.ltm-<.te.-h e. um contlLol.e. I

ma,(,...s e.Óe.ÜVO ,6obILe ta.!..!.> e.x:pe.dJ..e.nte...s.

DEPUTADO IVO LECH

PLENJ\RIO

:I:: inaceitável para toda a comunadade Deaooz-c.í, va Brasl.leira

que depoa.a de todos os debates e simpósios em que chegou-se a um

pensamento comum, pensamento este acatado pela Subcomissão e pela

conussâo te.mãt~ca# conclul.ndo-se por um testo que , em parte., corri

gia uma omissão ver~ficada nas Constituiçoês anteriores, de maneir;

inexpll.cável, e numa demonstração de absoluta falta de criatividade

e o que é pJ..or, eVJ.denCl.ando um total desconhecimento sobre o tema,

l.nclua-se no ProJeto artigos inteiramente copiados da Constitul.ção

Portuguesa , que tem como carac:terIstica fundamental a ingerência
governamental no esporte, fato superado no nosso Pais. Evita-se com

a supressão destes artJ.gos, e com a volta aos artig~s anteriores

fruto consensual da mal.orJ..a dos ConstJ.tuintes, um enorme retrocesso
no campo Desport~vo Nacl.onal.

r.r-------------- PI.INA~ID/coUISlli.D/IU.CO.. lssiD---------------,

EMENDA ES31959·1
f?

"AILt. AlJ guall.da...s mun.i.c..i.pa.i.h e.x..<..&.te.nte.h ii época. I

da plLamulgaç.ão debta Conbt.i..tu.i.ç.ã.o ó.tc.am

maltt.i.da...s nah c.ond,t.ç.õe...s e. COm a.ô 6.i.1'l.a,.t.,t.da.de...s de. h e.u 6unc..L~

DEPUTADO FRANCISCO AMARAL

r.T--------------------"'-~ -i1',x;:r~AÇÃ(j--------------------------,

lne~ua-,6eV~,6 VihpOhJ..~Õe.h

Conh.tLtuiç.ão o he.gu.<.n.tej 57"'r..tv.. (.C~bifl

EMENDA ES31956·6
l!l

JUS T I F I 1:...LI...l....! A

,.,.,.. TtXTC/JUllTIFICAÇÃO----------------------,

Emenda SUBSTITUT:rVA aos artigos 286 e 287

Pa,Jte.c.e, It.ealme.nte., Jta,zoã've.l que .6e. de.ó,t.JLa. ã. lei.. e.lJ:tE:.
dual a au.toJt...(.zaç.ã.o paJta, a cJúa~ã.o e Jt.e.gul.ah.. óUl1c.i:onamento de

Guall.daó Mun.i.~.i.pa<.ó e em ~<.dadeó de ~eJt.to pOll.te popuR.lt~-LonaR..

Art. - Compete ã União criar nonnas gerals sobre o desporto, dispensando tratame!!

to diferenciado ao desporto profissional e não profissional obedecidos os

seguintes prlnciplos e nonnas cogentes.

Tadav.t.a., não palLece. jUld.a que. e.6.6a. noh..rna. con..sti:tuc.i.!!,

~a.t Jte.butte. no óe.c.hame.~to de Guan.da./) Municipai/) e.x..i..óte.nte.ó ã: "ipE,

c.a da pJLomulgaç.ão da, Jtova Con.ó.tLtu.<.ç.ão, em c.-i.dadeh de. população'

.Lnóe.fÚOIr. a 'C.em m-i..t lta,b.Lta,n:te.h e. que. 6unc..i.ona,m magnió-<.ca,me.nte., z!.

lando pela he.guJtanç.a e. pela :tJtanquJ.1..A..dade da popu.e.aç.ão, pJl.e..6:tan
da e.x.tJt.aoh..d..inã.Jr..i.o pa,pe.1. aux.i.l..f..a.Jr. a..6 au:toJr..i.dade.b no c.omba.te. ph..e 

ve.nt.ivo a. c.Jr..im.LnaUda.de..

I - Respelto e autonomla das Entidades desportlvas dirlgentes e ,associa

ções quanto a sua organi zação e funei onamento 1nternos;

II - ~estinação de recursos pübl1cos para amparar e promover p1rloritàr1anle!!

te o Desporto educacional ~ não profissional e s em casos específlcoS

O Despor.to de alto rendimento;
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lI! - Incentivo e proteção as manifestações desportivas de criação nacronal ; JUSTIFICAÇ~D

IV - Instituição de beneficios fiscais e outros especificas para fomentar

prâticas desportivas formais e não formars , como diretto de cada um;

v - üenocratrzação e valorização do processo eletivo dos poderes das enti

dades desportivas dlrigentes nacrcnars e estaduais, garantindo o dire2.

to exclusivo de votos nas assemblê'ias eleltorais, às associ açêes de~

portivas disputantes da divisão principal, e tambem às federaçêas e,!

taduais, quando se tratarem de processo eletivo nas Confederações de~

por-tivas;

JUS T I F I C A T I V A

Considerando-se a importância da qualidade ambiental, notada
mente para a saúde da população j

cons rcer-andc-se , ainda o dever do poder público(União, Estados

e Municiplo), concorrentemente, no sentido de estabelecer normas
e specr e l s para a sua proteção;

Considerando, também, o exemplo, dentre outras, das Constltu.!.
ções de Portugal, de 1974 (ar t . 66), da Espanha, de 1978 (arL45)

da Pennsy Lvan i a (art . 127);

Julgamos oportuno Lnt roduz i r no contexto constitucional bra
s í j e í.ro normas mais e f e t avas de proteção ambiental, assegurando ao

cidadão o da r e i t o de agir para Lmped.i r a violação da Lei e requerer

a dev i da andenj.zação •

r.T ~L[NA"IO/CllWISl40/.l}ICOliISlio--------_,

EMENDA MDDIFICATIVA

r;-r TUTO/JUSTlflC"'ÇÃO-----------------,

AU1"O"-----------_,

DISPDSITIVO EMENDADO: Art. 295. parágra fo 1., inciso VI;

EMENDA ES31962·1
tJ ANTONIO DE JESUS

Urna Melhor adequação do assunto dentro do testo consm,

tuciona.l é o objetivo desta emenda. Torna-se necess âr-ao , em va.r-cu

de do exceasavc número de art~gOs, a colaboração das partes anbe

xesseüee na promoção do " enxugamento do testo ti, sem contudo

excluir assuntos de extrema relevância aoci.e L, Espera-se, por f~m

dos Membros desta Comissão, aeriaa.baLa.dade e bom senso no _acolhi

mento das reanvi.da.ceçoês da comunidade desportiva Bz as i.Lea.z-a , res

gatando-se aaa am uma dívida de cunho socaaj, sJ.gnJ.fJ.catJ.va, aournu

lada quando do omissão do Desporto em todas as conetaeuaçoãs a~
teriormente elaboradas no Brasil.

Leia-se:

No Projeto de ccnatatui ção , onde ~ lli
"Art. 295 .

§ 1· .

VI promover a educação ambaente I em todos 05 níveis de

ensinaI! .tJ Plenário

EMENDA ES31960-4
[J Constituinte SIGMARINGA SEIXAS

r.r-------- 'UNÁ"lO/tOliltIÃO/IUltOlllllllIÃO- -,

r;-r-------------flXTO/JllU'l'ltAÇÃO ---,

EMENDA ADITIVA

DISPDsrçOES TRANSITÓRIAS .-r":'L.S, 7,<:",-,," _,,.<.,l,,

"Art. 295 ••••.•...•..•••••••••......•.•.•.•.•••••••.•••••..••••••

§ lº .

VI estabelecer a educação ambiental como dí.sc i pLí na obr!

gat6ria nas escolas oficiais e par t rcu.l ar es em todos
os níveis de ensino".

Art. - Serão integradas à admwistração c Iv i I de f0E.

ma progressiva, e conforme dispuser a Le i , a aviação c rv í l e suas l!!,
fra-estruturas.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Levando em consideração a importância da chamada "pedagogia
mesológlca", definida como a ciência da educação para a proteção do

meio ambiente sendo considerada um indispensável meio de conscien _

t Lzação de todas as pessoas, tornando-as mais respcnséve i s para com

as questões de ordem ambiental, ev í.denc ra-ue a conven í ênc i a de se e~

tabelecer a obr Lqator i ejíade da inclusão, nos currículos de todos os

níveis de ensino, da disciplina referente à lIeducação ambiental".
Tendo em v r s t e , ai nde , o notório deaccnhecamento , por parte

da grande me.ior í e do povo hras i LeLro , quanto à matéria, requer-se o

recurso drástico da obrigatoriedade.

~ PLENARIO

EMENDA ES31963·9
tJ ANTONIO DE JESUS

r.r-------- ~LINA"IO/COWlllÃo/.l1IÇOlillt.io-- __,

'A aviação civil nacional, dada a sua Lmpor t ânc i a pe

la grandeza dos serviços que executa dentro e fora do país, de natu
reza puramente civis e, por demais üte zs aos interesses nacfcnaz s ,

falta-lhe Li berríade para expandir e se modernizar transformando-se
num organismo ágil e, sobretudo responsável.

Achamos por bem que acrescentar este dispositivo tran
sitório facultará esta conqui s t a atendendo aos anseios daqueles que

buscam a integração nacional e da comunidade que usa o transporte

aéreo como meia de locomoção.

EMENDA ES31961·2
t? Conti tuwte ANTONIO DE JESUS

l: PLENARID

r;r-------------TUTO/JUITI~ICAÇÃO-- ---,

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao Art. 296, a parágrafo ünico, com a seguinte reda
ção:

IIArt. 296 - ..............•.....•.......•.............
Parágra fo ünãco - Qualquer pessoa lesada ou ameaçada no seu o.ire í. to

ao meio ambiente saudável, será parte legítima PSi

ra propor a ação que vise à cessação das causas

de violação e à respect1 va indenlzação".

r;-r-------------TI!XTO/J\JHI'IÇAÇÃO ---,

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao proj e t o de constituição no Art. 277 , novo parágr,!
fo, dando-lhe a seguinte redação:

"Art. 277 .••••••....••••••...•.•••••••...•.••••••••...•••••••.••

(Onde se Lz.a "Parágrafo unico", leia-se § lQ) ••••••••••••••

§ 22 - r aca estabelecida a ob r i.qat nr í edade do ensino de di-

r e i t o constitucional, em todas as escolas de grau

médio e super í.crv,

JUSTIFICA TIVA

Tomando em cons i der ação o notório desconhecimento r por par

te da grande maioria do povo brasileiro, dos prmc íp.í os constituCl!<



nais básicos, faz-se necessária, no per iodo pós-consti tuc i onaí ,

i.nsarção de mat é r aa especIfi.ca sobre o assunta, como dtsc í oLma abri

gatórla, em todos os estabelecimentos de ensino de nível médao e su

perior, como fator de conscientização do nosso povo para com as que.§.
tões fundamentais de ordem política, econômica e social, e para o pl..§!.

no conhecimento dos dr re í t cs , qarant i as e deveres de todos, corpor r 
ficados na cons t r t ui ção .
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EMENDA ES31966-3
\?êonStitulnte JOSÉ MARIA EYMAEL

r.-r-------- PLiNA~IO/CO.. IU;;o/llLl.~O ..lnlo--------__,

LENÁRIO da Assembléia Nacional cons t í tuant e

r;;- TUTO/JLlSTII'ICAÇio---------------,

EMENDA ADITIVA

EMENDA ES31964-7
l: ANTONIO DE JESUS

[!J PLEN~RIO
~LrNÁ'1l0/COW11IÃo/IU.c;O"11lIÃO----------,

ní spcs i t ívo emendado: Item 11 do art 209 do Substl
tutivo da Relator da Comí s são de Sistematizaçao ao Projeta de Constl

tuição.

Adi te-se ao Item 11 do art. 209 a seguinte expressão.
"sendo que as alíquotas máximas seão fixadas pela Senado da República,
por resolução aprovada por d01S terços de seus membros "

JUS T I F I C A ç li O

r;-r TUTO/~uITlftCAQÃO-------------___,

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao Art. 270 o Parágra fo ünãco coro a seguinte redação:

UArt. 270 •••••••••••••••

Parágra fo ün í co - o Estado destinará mal ores recursos às en

tidades f i Lant r dpLcas que se dada.cam ao

amparo e proteção do menor carente"

JUSTIFICATIVA

Estabelece a necessária harmoru a a nível nac rona l ,
neste .nnpos t o , uma vez que o mesmo evento pode gerar seus efe! tos em
várias unidades da Federaç~o

Par outra lado, consti tu! norma p r opo s t a , proteção
lndlscutível do contribuinte, em fato econômico extraordinarlamente

relevante na ordenação scc i a l e f'ama Lí ar ,

r;-r TtXT'O/JUSTIl'ICAÇÃO _

Considerando que o problema do menor abandonado se destaca
como um dos m81S sérios e graves problemas soc í.a i s do país (como o

caso de Pixote que comoveu toda a população brasileira);

Ccns adar ando ainda os reflexos sombr i os que tal situação pr~

jeta no futuro da nação j

E, tendo por base, a necessidade premente do estabelecimento

de uma atuação e t'e t rva por parte do governo e da sociedade para a e!,

radicação do problema j

Espera-se, mediante este d.ispos í, ti vo , dotas as associações e

entidades filantr6picas, que atuam no setor, de maiores recursos pa
ra uma melhor consecussão do seu trabalho.

EMENDA ES31967-1
tJ DEPUTADO JOSE MARIA EYMAEL

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO' ART.21 Item [

De-se ao Item I do Art. 21 a seguinte

~"","O~
pnr

redação.

EMENDA ES31965-5 """ _
tJconbtuinte JDÉ MARIA EYMAEL

r;-r- TEXT'O/JLlST'Il'ICAÇio---------------,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DIPDSITIVD EMENDADO: Título VII, art. 202 ítem II, do Substitutivo do

Relator da Conn s s ão de Srs t emat Lzaçãc do ProJ!:.
to de Constituição.

"Para assegurar ao c i dadãp, o conhecImento de informação

e r e rer ênc i as relativas e sua pessoa e das f~ns a que S8 des t anara ,,
sejam elas reglstradas PO"entidades particulares püb l rcas ou ofici-

ais. "

JUSTIFICATIVA

A norma proposta, exp l.Lc I ta o seu ob je t i v o , i mped.rndo

desvios de interpretação, que poderiam Inc lus ive , prop i c i ar a ut i í r

z ação do Lns t a tu to contra o c i dadão ,

Dê-se ao Item 11 do art. 202 a seguinte redação: EMENDA ES31968-0
(l DEPUTADO JOSE MARIA EYMAEL cr=""'00:=J

pnc
'!'IOstituir t:ratamento desigual, entre contrlbul!!,

t es , que se encontrarem em s i tuação adênt i ca , v~

dada .i nc Lus Lve qualquer o i s t Lnção em razão de !!.
cupação profissional ou função por ele exerc i da ,

rndependent ement e da denominação jurídlca dos

r endrment cs , títulos ou cn re í tos ;"
I

JUTIFICAÇIlO

A redação proposta, ao mesmo tempo que afasta a
uus s ab i Lfdade de tratamento tributário de s i.qua L a outras ru.po t eaes

que não as relacionadas nos c.í spcs i t í vos emendados, afasta também a

possibilidade de arbítrio porc.par t e dO---Estado, mediante ap l rcação da
chamada teoria da interpretação econõsu ca de normas tributárias.

üase j amcs ressaltar que a construção da redação

proposta teve a participação fundamental do Professor Jorge Ass i s Co,!
ta, enunent e mestre do Direito Tributário Nacional.

r;-r-------------TUT'o/~Llnll'I~AÇÃO __,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Título IX, Artigo 281 _ Caput

Dê-se ao Caput do artigo 281, a seguinte nova redação:

nos recursos públicos serão destinados prioritariamente às

escolas públicas, podendo ser dirigidas às escalas privadas, desde
que:"

JUSTIFICP,TIVA

As escolas privadas que são abri~adas nas exigências dos

itens I e 11 do artigo, não são somente confecionais; .comunitárias
ou filantrópicas.
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E o caso, par exemplo, das fundações de pesquisa e ensino,
de natureza leiga.

De outro lado, a exigência de exepclonalldade , na prática,
impedirá, em 'ternos constitucionais, o apoio necessário às escolas
que a norma objetiva

EMENDA ES31972-8

t: DEPUTADO JOSE: MARIA EYMAEL

~ PLENARIO
= Tt:nO/JUSTI~IeAçÃO __,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Título VIII - Artigo 226 - Caput.

substitua-se no Caput do Artigo 226, a expressão hbrasileiros
domiciliados no País, por n pessoas fisicas domici1.iadas no Paístf.

= Turof~unl'lcAçÃD-------------_,

JUST!FICATIVA

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO - Art. 263

Adite-se ao art. 263, após a expressão "participação ", o
vocábulo "supletiva".

JUSTIFICATIVA

Dá ao texto, sua natural vocação, ou seja, afirma Que o • E~
tab, de forma supletiva"a iniciativa privada, pcde-râ atuar. na pr,2.

duçãn de medicamentos, atendendo objetivo de natureza socIal.

A redação atual penaliza os imigrantes, que adot.aa o Brasil,

como sua Pátria e aqui constituiram suas empresas, pequenas e Rtédias,
em sua grande maioria •

Não nós parece justo impor a estas pessoas, a condição de

trocar de nacionalidade, para que suas empresas, enraizadas ea nosso
País, sejz.m consideradas Nacionais.

O que deve caracterizar o aspecto pessoal de brasilidade, é

o ânimo de ficar, de conjugar..se com a nossa gente, com nossa vida,

com nossas esperanças e com as nossas di ficuldades.
E vtvee, permanentemente, entre nós, como se brasileiro

nato fosse!

= TUTO/JLl"I'Il:.lç,io _,

EMENDA ES31970-1
t: Jl.!sE: MARIA EYMAEL

~'.lJITIOO~

pnc

Modifique-se a redação do Caput do Artigo 262, que passa a
ser a seguinte:

EMENDA MODIF~CATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Título IX - Artigo 262 - Caput.

fl PLENARIO

EMENDA ES31973·6
t: DEPUTADO JOSE: MARIA EYMAEL

..,--------------TlXTO/J".TIFIeAÇÃO -,
'LII:"""IO/CONIS.io/IUIICOllISl.iO' ,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO - Título VII art. 209

~ PLENARIO

Adite-se no artigo 209, mais um parágrafo, com a seguinte
redação:

{; Além do imposto de' que trata o ítem 111 deste artigo, n,!!.

nhun outro imposto poderá incidir sobre Energia Elét,rica, combu~

tíveis, lubrificantes e lQinerais, ressalvado os impostos de que
tratam os .ítens I e 11 do art. 207 e ítem 111 do art Iqo 210.

JUSTIFICATIVA

Tratam-se de produto' e serviços vitais à economia de base

e à economia vital da sociedade e da pcpul.açãn ,

"Cabe ao Poder Púqlico, a regulamentação e controle das
ações de saúde, e na forma da Lei, praticá-las. h

JUSTIFICATIVA

A redação atual, conduzirá a interpretação, errônea por cer

tn , mas possive í , de que compete ao Estado, todas as aci5es de saúde,
sendo livre a iniciativa privada, de forme crmcoraí.t.anta , t.ão somente,
as ações de assistência à saúde.

Nesta ordem de idéias, a fabr Leaçãn de medi.camentos, equip!.
mentos hospitalares etc ••. , constituem atividade privativa do Estado,

o que é sério desvio, em um regime democrático pluralista e

participatlvo.

PLENAAID

Assim sendo, impõe-se afastar a possibilidade da criação
de impostos, com base na competência residual e mesmo da cobrança
do pr6prio IPI, com relação a estes serviços ou produtos.

EMENDA ES31974·4
tJ FARABULINI JONI'Oll.

t:
EMENDA ES31971-0
t: DEPUTADO JOSE: MARIA EYMAEL rr"'''''~PDC

= Tu:TO/J1JSTI~I(;,lÇio _,

EMENDA SUBSTITUTIVA

~PLENIlRIO
..,----------- TU;TOlolUSTl~fÇ&ÇÃO __, Dê-se ao art. 194, a seguinte redação:-

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Titulo IX. Artigo 286

Adite-se ao artigo, a expressão "e atividades recreativas o!!
jetivando O lazer social"

art.194 " A Segurança Pública, dever do Estado, direito e responsab!

l~dade de todos, é exercida para a preservação da ordem p,ª

blica e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, a.tra

vês dos seguintes órgãos:

I - Policia Federal.
JUSTIF~CATIVA

II - PoliCJ.as cãva,e ,

Trata-se da valorização, a nível constitucional, da e.tivid!.
de do lazer", como direito do cidad!o.

III - Polícias militares e Corpos de Bombeiros

Militares.
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IV - Guardas Munic~pais, conforme dispuseram as

constituições eseaôuaa.s ,

§ 19 Lei Complementar estabelecerá normas geral.S relativas à or

ganização, funcionamento, disciplina, deveres,4reitos e

prerrogativas da Polícia Federal, cuj as ~rtib)íições serão

exercidas sem preJuízo da atuação d~uutroo/órgãos públ~cos

EMENDA ES31977·9
(J JDSE MARIA EYMAEL

'LENÂlllO/cllNI'sio/suseONlssio ,

= TUTO/~uSTlfle ..Qio _,

EMENDA ADITIVA

DISI?DSITIVD EMENDADD: Título VI! - art. 213 - §1 2

em suas áreas de ccmpeeêncae ,

29 Às Policias Civis, estruturadas e.'1caereaxa , dirl.gidas p'r del~

gados de policia, bacharéis em direito, cabem o exercãcio

da polIcia Judiciárl.a e administrativa, a prevenção, apura

ção e repressão das infrações penais, e policiamento osten

sivo com uec de uniforme civil.

Adite-se ao §12 do art. 213, ap6s "nos termos do disposto",

e antes fie "no ítem I do ::lrtigo 212", a expressão "no art. 211 e R
•

JUSTIFICATIVA

Trata-se de medida de equidade fiscal.

39 As Po1.icias Militares são forças auxiliares e reserva do

Exército, cabendo-lhes a manutenção da ordem pública e o

policiamento ostensivo em uniforme militar, sendo subordin,ª

das aos Governos dos Estados, do Distrito Federal e dos

Territórios.

Não pode a União distribuIr o que não arrecadou (imposto
de renda na fonte retido pelos Estados).

EMENDA ES31978·7
(J JDSe MARIA EYMAEL

fLENÁlllO/eclIlss1o/SUICIlIIIUio---- .,

Adite-se ao capítulo "Das Disposiçeles r r ans í.t ér i aa'' o se-

DISPOSITIVO EMENDADO: liDas Disposições r r ans i t õr i as" _í~-k.J.::,:r.

guinte a:tigO}""tC4.. c.u:.....~'l.

Art. . .. Não constituirá direi to adquí r i do , remuneração a

qualquer título, de ae r v i dor es públicos da administração direta ou

i.nd í reta , independentemente da relação de trabalho, que exceda o 11

mi te máximo a ser es tabe l eca.õo na forma da Lea ,

~ necessário estabelecer comando constitucional que deter
tnine e conjugue dois princípios:

JUSTIFICATIVA

Adite-se no art. 260, após a expressão "seguridade social"',
a expressão:" que será elaborado, de forma integrada, assegurada na
forma da lei, a autonomia dos sistemas de saúde, assistência social
e previdência social, na gestão dos recursos respectivamente aloc,!
dos."

EME~DA ADITIVA

DISPDSITIVD EMENDADO: Título IX art. 260.

,.,. --- UXTONlIlTl'ICI.Q40 - - - - - - - - - - - - - ____,

~~~B-7-1

-I
I

I
I
i

EMENDA ADITIVA

EMENDA ES31975·2 """
Eutado -J-~e Marla Eymael

Eenár~----~ 'l.!ll""IIl/Cllloll:'5:;1)''1I.!l~~\"t~:':

JUSTIFICATIVA

a - A integração, no orçamento da seguridade social, dos
sistemas de saúde, assistência social e previdência social.

b - A autonomia, de cada um destes sistemas, na gestão dos
recursos que lhe forem especi ficamente alocados.

JDSE MARIA EYMAEL

A emenda atende unânime aspiração da sociedade hraaa LeLr a I

no sentido de austeridade da administração pública.

De outro lado, faz justlça a imensa maror ia dos funcionár los

públicos discriminados a favor de uma casta de p r LvaLeqc ado s ,

EMENDA ES31979·5
tJ= I>Ulll.lIlO/eOIlISSio/IUleOIllISl40 -,

r:r"'''''=,
C-PDC' ~~

PLENARID

..,.. TI:XTO/~USTI'IC..Q40--_---------_ _,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENOADO: Título IX Capítulo I! _ Seção I! - Art. 265 _

letra na"
,.,. TlXToJ~unl'lC~iD-------------____,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPDSITIVD EMENDADD: Título IX, Artigo 287

"
9;~

Suprima-se no capítulo do art. 265'ra expressão

contem pelo menos, respectivamente, cinquenta e três, e
oita anos de idade.

"desde que

qua~enta e

De-se ao artigo 287, a seguinte nova redação:

nA Lei asseguxara teneficios e incentivos especificas, para
desenvolver o lazer socia~ e fomentar práticas espartivas."

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Não há fundamento ético aú social para a restrição Càlocada
na norma.

Dá mais abrangência a norma, na área ~e esportes, bem como

contempla, a nível constitucional 2 iJIIPortAncia do lazer social.

R~presenta a ,exigência de idade mínima, que se quer suprimir,

grotesco retrocesso nos direitos sociais dos brasileiros.
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Considerando t inclusive, a vida média de nossa pcpu.Laçãe ,

o dispositivo que ora se condena, constitue mesmo, violento esesE.
nio ..

Transforma-se a aposentadoria, não em uma abertura para a
vida, RIas; tão somente, na véspera da morte.

JUSTIFICATIVA

'pá ao Congresso Nacional, conforme é aspiraçllo da sociedade.
participaçlIo e responsabilidade efetiv. na aprovação da outorga e

renovação de concessões e pernriss~es de serviços de rádio e telev,!
silo.

Não! não é esta a sociedade solidária a que aspiram os bI'!.

sileiros.

De outro lado, oferece estrutura mia orgânica, ao processo.

= Tt:::lTOIJU:fnrce::~.iD---_--_-_----_, l?LENARIO

EMENDA ES31982·5
f!J DEPUTADO JOSE MARIA EYMAEL
= pl.I...""/Celrtl'sIo/IUllllllll1io -,

~"AIITIQO~

por

tJ PLENARID

= 'l,.I:N.lIIQ/COIlISSÀD/IUlllOlll••io ,

EMENDA ES31980·9
1: DEPUTADO JOSE MARIA EYMAEL

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENOADO: Título IX - Capítulo II - Seção II - Artigo 265

Parágra fo 22

Suprima-se no § 22 do Artigo 265 a expressão: "vedada a ac!,!

ntulação de aposentadorias, ressalvado o disposto no Artigo 64 e o di
reito adquirido .."

,.,.,. TIXTO/.J.UUI~IC~i.O_- _,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARr. 61, 62, 6:3, e 64 do título X, das Oisposi

ções Transitórias.

Mantido o Caput do ,art. 61 suprima-se o restante: suprimam-se

tambem os artigos 62, 6:3 e 64.
JUSTIFICATIVA

Trata-se de matéria de legislação infra-constitucional.

Por outro lado, a. norma que se quer suprimir, conduz ao enrl
quecimento ilícito da llní.ãn , pois, se de um lado não concede a acuou

Laçãn de aposentadorias, de outro lado exige a prestação previdênciá
ria em todos as fontes de trabalho. -

E um absurdo jurídico. Exige-se do trabalhador a prestaçllo
previdênciária' simultânea, quando simultâneas foram as fontes de tra
baâho , Estabelece-se com espectativa do direito; mas nega-se depois~

a concessão do direito construído.

EMENDA ES31981·7
[!1 ,JOSE MARIA EYMAEL

PLIII"lIlO/cIlWlSli.O/IUICOWlllio ,

,.,.,. TrxToIJUITI~IC:&(;i.O _,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO - Título IX - Art. 29:3

JUSTIFICATIVA

o Caput do art. 61, já é comando Constitucional suficiente pa

ra embasar a legislação infra-constitucional que se pretende.

Redação mais detalhada apenas terá caráter restritivo, deser

vindo o objetivo da norma.

EMENDA ES31983-3
f!J Constituinte JDS~ MARIA EYMAEL
r.,. Pl,.llIÁlllO/cOlllS'i.oIluscOlllllio ,

PLENI\RIO da Assambléia Nacional Constituinte
r.r---- TlllTo/~U'TI"ICaçi.O _,

De-se ao art. 29:3, a seguinte nova redação: EMENDA ADITIVA:

pJ,l~?_ Compete ao Poder,Executivo, outorgar e renovar conceaeão ,

permí ssão e autorização para serviços de rádio e telev,!
são.

Dispositivo Emendado: Art. 228

Adite-se ao art. 228 mais um parágra fo com a
guinte r edaçãn e

§1Sl -Compete ao Congresso Nacional, previamente, nos termos e
nos prazos que fixar através de resolução, aprovar a o.!!

torga ou renovação das concessões e permissões, ouvido

sempre o Conselho Nacional de Comunicação.

~22 O Conselho Nacibnal de Comunicação será 6rgão auxiliar do

Congresso Nacional, e sua institutção , composição e fu!!.
cionamento, estabelecidos por Lf!1.

"Parágrafo ... Serao privatizadas ou extintas as

Empresas Públicas e as Sociedades

de Economia Mista, quando a intervenção do Estado
não mais se justificar peli existência de empresas
pr i vadas em condí ções de atender ao mercado e não

estarem presentes os imperativos de Segurança N,!

cional ou relevante interesse coletivo."

§:;9 O prazo da concessão e da permissão será de dez anos p!!.

ra as emissoras de rádio e de quinze anos para as emiss.Q.
ras de televisãd:.

§49 O cancelamento da concessão ou permissão, antes de ve!!.

cido o prazo, depende da decisão judicial, e só produzirá

seos efeitos, após t ransftado em jalgado, esta dec!
silo.

JUSTIFICAÇllD

intervenção do Estado np domínio econômico ou a
inger!ncia do mesmo na iniciativa privada somente se jU$tificam em

caráter supletivo ou para atender aos imperativos e motivos previ!

tos.

Cessando estes, não haverá razão para a continuid~

de de qualquer igtervenção ou ingerência.
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r;r-------------TtXTO/~U.TI'll::_.qio 1

nê-se ao item II do art. 213 do Substitutivo do Projeto
de Consti tUlção a seguinte redação:

Consti tuinte

JT..."'STIF!CAC..tC

Z=:cetllo,:r e :::olíOi'E'. nOdo"Tittri~ Fedcrt'l de ~t:ro 00. u:r'~

11;L3•.0$ que ~estC,.!J,. eo:t'V'J::\CS er; f~vo~ d:'. ::](~..:t·.J:"]n,:a _úblJ.o'1, é :'.2

{;:1~ una 8VJ..G.e!:te ~cu.?:'..J.t1 do.

Al:3n elo :-.."l,J.s, rsve";ltidas t1; naaoeec cc;-.d::!.gcoo ao ex~.;:

cac l:e suas finalidades, 08 DolicilJi§ :t'(ldoV'J.á..·l.~lS feLIc:t'''is .:'od!,

=:::,5:0 813 ir~to~1r, o..:c. efioícip, de aç~o, r-.... Gf:trutt'l" flu.e o ::::::GI'ê,o

JACY SCANAGATTA

PLENÁRIO

EMENDA ES31984·1

t:

r;r-------------TnT"/~II.TI'IllAÇl11- 1

of~~ece 'f:o svre:. :;e a. se_".rf'':':~!:l.., ;: s t~ b-?.':. .;,

:u·c~lt:.u.~" -de U'1.S Y~13:30r5.

llArt. 213 - ..
II - do produto da arrecadação do imposto sobre

produtos industrializados, dez por cento. P,!
ra os Estados, distrito Federal e Territori
os, proporcionaímente ao va.lor das respeotI
vas exportações de produtos industrializa
dos.

JUSTIFICAÇÃO

PLENÁRIO

,
...lulllO/cetlliD/.U....O..I..io' "l

Não há razões para excluir-se 05 Territórios Federais
da participação nesses recursos públicos.

Além disso, como nos termos do § 31!. do mesmo artigo,
um quarto dez recursos recebidos são repassados para os respectivos
Munic:ipios, a exclusão dos Territórios penaliza igualmente os Muni
c Ipâoa neles situados, que f'icarn assim. consti tucionalmente discri
rní.nadoa em relação aos demais, quando, na realidade, gozam àas mes
mas competências, prerrogativas e atribuições.

Inclua-se no art. 115 do Substitutivo ao Projeto de
Constituição, o seguinte parágrafO, passando o attlal parágrafo ú
nico a § 22:

IlArt. 115 - ~ ~ ~ ~ •••••••••••• ~ •••• ~ ". ~." •..• ~ .
§ 12 _ Os tratados, convenções e atos internacional&

obrigam Estados e Munlc1plos, 1\

JUSTIFICAÇÃO

PLENÁR!O
'L&IIAIlIO/CllWIUlc/lulcOwlnkl-----------,

A matéria está contida nos poderes impllci tos ~a
União .. entretanto, em face da autonomia. dos Estados e dos Muni~l
pios , é recomendável ex:plicitar o principio, a fim de evitar du 
vidas.

r;r-- TlllTD/~IIHI'ICAÇ;:O ,

Dê-se à allnea "ali do item I do art. 213 do subení trutave
ao Projeto de Consti tuição a seguinte redação:

"Art. 213 - .
I - •.........••.•.•...........•.•...•..........

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cen
to ao Fundo de Participação dos Estados, do
Distri to Federal e dos Terri tórias;

EMENDA ES31988-4 '"~. ---.
l!J Constituinte JACY SACANAGATTA

rrr TUTQ/~U.TI,.ICAÇio,---_---------1

Dê-se ao i tem IV elo art. 34 do substitutivo 0.0 Proje
to de Constituição a seguinte reda<;ão:

................................................. ~l

"Art. 34 ..

JUSTIFICAÇÃO IV - os serviços t:orenses; 11

Se a personalidade jurídica de direi ta público não priva
os Terri tórios dos impostos estaduais, pode-se perfeitamente admi til'
se mantenha a atual prescrição consti tucianal de repartição do F.P.
E. Na realidade, não faz sentido, em termas econômicos, privar des
ses recursos adicionais precisamente as regiões menos de aerrvo Lvddaa
do Pais, independentemente do fato de serem tidos como departamentos
da União.

JUSTIFICAÇÃO

Os serviços .ror-ensea não se circunscrevem às custas.
Por outro lado cada Estado possui particularidades também nessa á
rea, que lhe dão melhores condições de avaliar o or-denemerrtc mais a
adequado para seus serviços forenses.

JACY SCAl!AGATTt,
EMENDA ES31989·2 "'.., ----,
l:Constituinte JACY SCANAGATTA

r;;-------------'U.i\)/~U$'l'Ie""i.tI------ ...,

EMENDA ES31986-8
~

r;-r----- TIXTD/JUGfl'ICAÇ.iO ~1

E"E"DA ADITrr"

DISl'OSIT:VO E":sr.rLUlC: A,,-:;. 194 Dê-se ao art. 34 do substitutivo do Projeto de const
tuição 'a seguinte reda.ç·ã.o:

Ac.resoente-ee, ao Art. 194, O ee ....1,.l..il1te ite.o.:,

"""t. 194 - .

I

II 

III

:r!f

V -

VI - Po1.{cia Rodovi~Z'ia Feuo.4""l.J.. 11

UArt. 34. Compete à União, aos Estados
ao Distrito Federal legislar concorrentemen
be r "

JUSTIFICAÇÃO

Se se pretende dar ao Distrito Federal a autonomia
ampla que se consigna no art. 47 do substitutivo, deve-se dar-lhe)'
também, a. competênc,ia legislativa concorrente, pa.r~ fazer jus
à autonomia legislativa mencionada no ret'erido art. 47.
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EMENDA E531990·6
tJ Consti.tu1nte JACY SCANAGÂ~~

07T-------- PUIUiIt\l)/COWIUio/IUKOIHUio--------------,

Plenário da Assembléia Nacional Constituinte
= T[lC,.o/~IJITI~ICloÇio, _

EMENDA E531993-1 """ ~tJ Consti tulnte JACY SCANAGATTA

~'''--P-l-e-n7á-r-io-d:-a---;A-s-s-e...,.mbi~1;O/N;~st~~l»lc~n-s-t-i--t-u--i-n-t-e----'

=-------------TUTO/~UsTIPICAqio. __,

§"
Inclua-se na Seção I ~o capitulo v, do Titulo fRdO

substi.tutivo do Projeto de Cosntitulçao o seguinte artigo) \!h,;.U! '-4t-

1><-, •

Suprima-se o parágrafo único do art. 32 do substi tu
tivo do Projeto de Constituição.

JUS T I F I C A ç Ã O

"Art. Incluem-se entre os bens do
Distr1to Federal' ...

I - as águas superficiais ou subterranea
fluentes , em depósito ou emergentes.

11 - as ilhas situadas dentro de seu be r r-a
tório;
III - os que atualmente lhe pertencem. 11

Não convém que, mesmo através de lei complementar, a
União transfira aos Estados a competêncIa de legislar sobre as matéri
mencionadas no parágrat'o que se quer suprimir, uma vez Que a.aao po
deria i.mpLí.c ar- na t'al ta de unidade de tratamento por parte dos Esta
dos, das matérias tratadas.

JUSTIFICAÇÃO

o subs tu tutnvo do Projeto de Constituição slmplesment
omitiu os bens que devam pertencer ao Distrito Federal, mormento qu
do, como no presente momento, se lhe quer- dar plena autonomia legis1
tiva, admí.n.í s t r-ata.va , financeira e poli tica.

EMENDA E531994·9 ""., -------,
tJ Consti tuinte JACY SCANAGATTA

~_--_----.LIN ...lIll1/COIlISdo/IU.COMISlÃo ------,

!I Plenário da Assembléia xec rcnat ücnsta tuãrrte

r.T TlJlTO/~U:lTIFIC,LÇÃO---- ,

07T---'-~"-----;---' .L'"""lO/tO/llIIIÃo/SUICC)WIUio-----,-----------,
Ilo Plenarla da A~semblela Nacional Constituinte

EMENDA E531991-4 "". __, ~...n"------,tJ Constituinte JACY SCANAGATTA ) ê:.-!FL _J

[IT";;;;""":;-;;;:;-]
MO~J

= TrxTO/~UlTl'ItAQÃI),--------------

Dê-se ao item IX do art. 33 do substitutivo do Proje
to de cons t í.ut.ãçjio a seguinte redação.

IIArt. 33. . .

... ~X· ~ .~~~i~~~~"~~~~~~; .d;.~~~;~~~~~~ .d~
moradias, bem como promover a melh::ria das
condições habitacionais da popuLaçao t 11

Dê-se ao § 1'! do art. 47 do auba trdtutivo do Projeto
de conat í turçjic a seguinte r-edaçjio-

"Art. 47 .
§ 1 2 A eleição do Governador e do
Deputadas do Distri to Federal coinc
de com a do Presidente da República,
para um mandato de igual duração, n
forma da lei.

JUSTIFICAÇÃO

Como está redigido no substitutivo, tem-se a impres
são de que a população, portadora de algum mal, deva ser saneada, o
que, eví.dent.emerrte , é um absurdo.

SCANAGATTA

ubstituBm-se pelos seguintes dispositivos os artigos 103 tl. 107 do PrE.
jeto de Constituição:

Art. A fiscalização pelo Congresso Nacional será efe-
tuada sobre qualquer mãt.er-La em que a Uniáo tenha cOIlpetência,através
de suas ComisslSes diretamente ou mediante o auxílio da Auditoria Geral
da ReplÍblica e do Tribuna1 de Contas da Uniáa.

§ ,. Co",pete à Auditoria Geral da República planejar e ex!

cutar co", independência as auditagens externas, sob a direção do Audi
tor Geral nomeado, para período de dez anos, pelo Presidente da Senado
após concordância de ambas as Casas.

§ 22 Ao Tribunal de Contas da Uniáo incumbe julgar, em ins
tância administrativa, os gestores por bens, receitas ou despesas, se!!,

do composto por Ministros eleitos pelo Congresso Nacional, aos quais

aplicam-se as garantias, os vencmentos e os iAlpedimentos dos Ministros
do Superior Tribunal de Justiça.

.Justificação

Os Tribunais sáo org-3:nismQS jurídicos que, por definiçáo,
te.. a finalidade de julgar contendas.

As Auditorias são organismos contábeis cuja funçáo se rea
liza na fiscalizaçáo da patr Imõnj.n e da gestáo econômica e flnaceira.

O Tribunal de Contas da União passou a exorbitar da stivi
dade julgadora a partir do mcnento ell que realiza auditagens.. Al~ll

disso, comp romete a independência destas que, por conceito, mio podem
estar subordinar;:las ao organíslnO judicant9t.

r.r-------------TlXTO/~UITIPIt.lÇÃO- ,

Dê-se ao § 2' do art. 47 do substitutivo do Prajeto
de Constituição a seguinte redação:

JUSTIFICAÇÃO

IIArt. 47 .

§ 2.2 O número de deputados do Distri to
Federal córresponderá ao triplo de sua repr
sentação na Câmara Federal, aplicando-se, n
que couber, o disposto no art. 86 desta cone
ti 'tuãçjio , 11

JUSTIFICAÇÃO

Suprimimos, apenas, as palavras"distrital" e "distr~

tais", usadas no substi tutivo por inadequação de seu emprego no
texto constitucional.

Visa a emenda tão somente a retificar a remissão con
tante do texto do substitutivo e, ainda, suprimir a palavra "distri_
tal ll inadequadamente empregada para designar os deputados do Diatri
to Federa.l.

=-------------TlllTO/JUSTIPICAQiO-- --,

EMENDA ES31992-2 '_.-- ---,
f!J Constituinte JACY SCANAGATTA

""---:------ .I.IN,LIlIO/COlllldO/IWICOlllsaÃo -,

Ilo Plenário da Assembléia Nacional Constituinte
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=-- TI':l(Ta/Junl~leAÇ;.O- __,

Em cuntr apa r t.ida , o organismo de aud.í toria externa não pode acumu

lar a autoridade de julgar os administradores e responsáveis a que

impute ilegalidade, abuso, desperdício ou qualquer falha de gestão

Por desatender a este pedido fundamental de segregação e~

tre as funções auditorial e de julgamento, o Tribunal de Contas da
União não pôde ser eficaz no auxílio que consti tuc i onatmente dev!:.

r i a prestar ao Congresso Nacional no que canserne á prevenção
r esponsab Ll í.zaçãn de fraudes, corrupções e má gestão dos drnhe í r o
públicos, I chegando, de resto, sempre após a consumação das irregu
laridades e dos danos cusados ao erário federal Revelou-se impo

tente até para cnr r í.q i r as erros de classi ficação de impostos for
da receita T7'ibutária tolerando a subavaliação da carga destes e
mesmo a subtração de partilhas devadas aos Estados e aos Municipio
conforme se pode verificar nos balanços da União.

O Congresso Nacional só poderá exercer sua prerrogativa
fiscalizadora, com p l ern tude, agilidade e e f rc aênc í a , se d i spuse r
de crgal1li19mo audr t or I a I subordinado diretamente, à semelhança do
General Accounting Offlce, do Congresso das Estados uni dos da
América. A r.im de cur r Iqa r as impropiedades que deformam e ampe

dem a fiscalização congressual, esta emenda atribui essa alta mis
são, pr i.mear aaente , como é lÓgICO, 'ás Comissões de própio Legis
lativo abarcando qualquer mat.ér aa . Em cárater auxiliar e matérias

específicas, entraria a Audl toria Geral da Repúbllca, progamando
e executando as fiscalizaço!:s típlcas de órgãos dessa espécie.
O Tr i bune l completaria a f'Lsca Lí zação para o congresso Nacional,
fazendo, como é p r opac a Um organismo .j udLcament e , o julgamento dos
gestbres e e responsáveis sobre os qua i s pesem acusações. não

fazendo parte do jud.ic í ârLo , evidentemente as decisãoes do TCU
continuarão restritas a efeitos administrativos, sem força jur i-.

discional.

Esta emenda, em harmonia com a síntese que devem reVe!4_
tir os textos consti tuciona:l.s ,11m!ta-se ao essencial, Na verdade l

toda a regência reFerente ao tribunal de Contas e à AuditorlB Gera
poderiam ser deicadas à lei comum, em razão de serem organismos
auxiliares, embora autânomos, do Poder Legislativo. Entretanto,
seguindo a tradição b r as i Le.ír a , aceitou-se por Projeto de Constit.!::!.
Lção o básico sobre a fiscalização congressual.

Convém explicar que para o Auditor Geral foi estipulado
O período adau n í s t r a t Ivo de dez anos a fim de completar a autonoma
necessária, ultrapassando a duas legislaturas. Nos EUA o IIGeneral

Accountant " é nomeado por 14 anos.É óbvio que o titular desse caE.
go ainda deve possuir o curso uní versa târ í c adequado, no caso ser
Bacharel em Ciências Cantáveis, o que, entretanto, acaba à suba-

t ãnc.í a de uma constituição Federal Fundamental, entretanto, é que
seja aprovado pelo Senado e pela Câmara.

Quanto ao TrJ.bunal, explicitou-se a natureza e o cb j e t Ivc
dos julgamentos a seu cargo. Manteve-se a equiparação de seus Mem

bros aos Ministros do Superior Tribunal de justiça, que sucederia

........Tribunal Federal de Recursos. Todavia, suprimidas foram as exigên
elas formais de adade e conhecimento especí.aLi zedc s , confiando em

que os senadores e Deputados Federais saberão escolher adequadament

Os demais preceitos contidos na Constituição em vi çcr , e at
amoLi ado s no mí nuc i os o Projeto sob exame, deixaram de ser reproduzidos por

serem de Lei comum até contra a autonomia dos Estados.

A presente proposta objet íva tornar facultativa a contribuição
sindical, não obrigatória, eis que as entidades smdícats não são órgãos públi
cos e os trabalhadores, de modo geral, já tem váraos descontos em suas folhas de
pagamento, com os seus salários defasados em face da voraz anf'Iação e com o den.2,
minado salário mínimo fixado atualmente em CZ$ 2.062,31, quando deveria estar h.Q.
je em CZ$ 5.563,47, conforme estudos do Departamento Jnteraindíca.l de Estatísti
ca e Estudos Sócia-Econômicos (DlEESE).

E evidente, pois, que este salário mírumo é ansuffcíente para a

manutençãd do trabalhador e de sua família.
Justo, pois, que se deixe ao alvitre deste sac.rificado trabalha_

dor, se deseja ou não contríbuir para as entidades sindicais já que, na verdade,
não tem onde buscar recurso adicional para fazer face a mais este cormroausso

que atualmente é obrigatório

CONSTITUINTE ANTONIO SALIM CURIATI

EMENDA SUBSTITUTIVA

OISPOSITIVO EMENOAOO: art. 262, § 40, mc í so r.

JUSTIFICAÇAD

JUSTIFICAÇ~O

EMENOA AOITIVA

DISPOSITIVO EMENOADO: art. ao e renumere-se os segui~tes:

São muito poucas as profissões que já contam coro leis

próprias regulando suas atividades e qarantmdo-ühes direito t r aba
lhistas espec f f i cns ,

Entretanto, existe um sem número delas que, pela pec.!:!
liaridade das condições com que são exercidas, não se enquadram nas
normas gerais estabelecidas pela CLT J merecendo, portanto, regulamen
tação própria e adequada a cada uma.

f!JPLENARIO

Art. a!2 - As profissões que já contem com entidades

de representação de caráter classista, tais como garçon, barbeiro, m.§.

nicure e outros, devem ter suas atividades r econhec i das em lei e con
tar com a regulamentação própria I para fins trabalhistas e legais.

Substi tua-se a expressão "conforme dispuser alei" por
»r rcendo ressalvados os d.i r eLt.os das empresas que embora com partic!
pações societárias de cap í tal estrangeira, tenham sede na Brasll e
que na data da promulgação da Constituinte, já desenvolvam no País

as at rv í dades ora r aqu.l amentadas ",

Esta emenda visa acima de tudo, tesguardar a direito

adquirido e a reCIprocidade de comportamento entre os diferentes

Países.

,.". Tl:XTO/JUSTI~leAç.io'- --,

EMENDA ES31998·1
19CONSTITUINTE ANTONIO SALIM CURIATI

f:J PLEN~RIO
= TI:XTO/JutTlfleAçio-------------,

EMENDA ES31997-3

.L".u...a/caNlssÃa/luaça"'uio, -,e: PLENARIO

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDAOO: art. 90, §30

Inclua-se a palavra "facultativa" após a expressão "fixará a co.!!

tribuição" .
JUSTIFICAÇ~O

O CapItulo 111 da Consohdação das Leis do Trabalho dispõe sobre
a contribuição sírdacet ,

No artigo 579 preceitua iaue a corrtrabuíção sandícal, é devada por

todos aqueles que participarem de lJJ1a determinada categoria econômica ou profis

sional, ou de uma profissão Liberal em favor do sindicato representativo da mes
ma categoria ou profissão ou, dnexaatdndo este, na conformidade do dispositivo
no art. 591.

EMENDA ES31999-0
tJ CONSTITUINTE ANTONIO SALIM CURIATI

tJPLENilRIO
= TlxTa/~u'TI~IllAÇio_-- __,

Ef'ENOA ADITIVA

OISPOSITIVO EloEMJAOO: art. 60

rncioa-se como § 37 e renumere-se o seguinte:
§ 37 _ J:: livre a prática de jOQos de a~ar, nos lugares e na for

ma. previstos em lei.
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JUSTIFICAÇAO

E: hora de tratarmos o problema da liberação dos jogos de azar de

forma reajasta e coerente, não esquecendo de que suosaetem hoje, em vários países
da l'l'K.JfIdo, mesmo nos de índole predominantemente catôt.íca, e aqui mesmo, diversas

modalidades de Jogos t onde o fator sorte é fundamentea!. Todavia, enquanto o Gove.r

no banca as Loterias Federal t Esport iva e Loto e permrte a realização de bingos

benef'rc.lentes e sorteios de toda espécie, proíbe as demars formas de jogos de
azar, que, CO"ltudo, continuam sendo praticadas na clandestinidade, nromctando a

corrupção e a evasão de recursos, que poderiam fluir para os cofres públicos via

tr-ibutos.
Ademais, os exemplos de Monte Carla, Nice, Las Vegas ou Punta deI

Este, apenas para mencionar alguns, mostram como os cassmos podem converter-se em

atrativos turfstncos , A história do jogo é remota. Desde a Antiguidade que se tem

notícias de sua prática, quer por espírito de aventura, desejo de emoções forte ou

por ambiç1!o de lucro.
Baseadas nos próprias antecedentes tustõrrcos do Jogo, somas fa

voráveis à sua Liberaçãn, porém desde que devadamente regulamentado. Os extremos,

sua proibição-que conduz à clandestinidade, com todas as suas implicações éticas,s

ciais e econômicas-ou sua completa Liheraçân-que serra perrücaosa aos bons costimes
-são condenáveis. Propomos,portanto,sua Liberaçãu.nos termos em que a lei que o re

gulamentar estabelecer, flxando os lugares onde será permitldo e sua forma de realí

EMENDA ES32000-9
rDepl:t~d-:;~eJson Jobim

~1l"U---,
~Og/87 ;

=-------------Tl:xro/JuSTlf'e...çÃo _

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se a seguinte redação à alínea "c" do ãnca.so I do art.

151 do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição:

"Art. 151 ••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••

I - .

c) os "habeas corpus", quando o coator ou paciente for

qualquer das pessoas menc i onadas na alínea "ali deste item, ou qu~

do o coator for Ministro de Estado, ressalvada a competência da

Justiça Eleitoral.

JUSTIFICAÇÃO

No texto da. Constituição em vigor, cabe ao Tribunal Fede

ral de Recursos processar e julgar or-i.gãnar-aamen te "habeas corpus"

"quando a autoridade coatora for Ministro de Estado" (art. 122, I,

"dll ) •

o Substitutivo, acerca do tema. não inclui referidas cau

sas dentre as de competência or-rgmàz-í a dos Tr~bunais, o que ense

ja interpretar se jam elas julgadas pela Justiça Federal de 12 grau.

Como o "habeas cor-pua» é causa de natureza mandamental. à vista da

sistemática do Substi tutivo, tudo aconselha seja incluído na compe
competência originária do Tribunal Superior de Justiça, como oco~

r-eu com o mandado de segurança. Recomenda-se fique ressalvada li

competência da Justiça Eleitoral.

EMENDA E532.001-7 _m.. --,

fl Deputado Nelson Jobim

r.r--=---:--::-=---:: PLlN.lAlO/cllIU'sÃO/sUleOllluio-----------,

Emenda de Plenário
r.r TUTOI"l.ISTlrlc...ç~o __,

EMENDA ADITIVA (DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS)

"Art. 11 - ..
§ 12 _ ..•....... , respeitada a sua ordem

de antiguidade. 11

JUSTIFICAÇliO

o objetivo da emenda é esclarecer a ordem de anti
guidade dos Ministros do Tribunal Superior Federal, tendo em

conta o aproveitamento dos atuais Ministros do Tribunal Federal

de Recursos.

EMENDA ES32002-5_'",," ~

fJ Deputado Nelson .robnn
r.r PU;N""'o/c~.. ,SS...o/lluleD.. ''ldo - ,

Emenda de Plenário

r.r------------- Tt:XTO/~Ll5TlfIC..çio-------------__,

EIIEIIIlA IIPDIFICATIVA E ADITIVA (DISPOSIÇÕES TIlAlISITÕRIAS)

Dê-se a seguinte redação ao inciso II do ar-t i.gc 11 das

Disposições Transitórias do Substitutivo do Relator ao Projeto

de Constituição, acrescentando-lhe o § 42:

"Art. 11

II - pela nomeação dos Ministros que sejam n!,.

cessário para completar o número estabe

lecido nesta Constituição.

l' -

2' -

3' -

42 - Os Ministros, a que se rerer-e o inciso

II deste artigo, serao indicados em li,!!

ta trr-LpLãce pelo Tribunal Federal de R!,.

cursos, que observará o parágrafo único

do artigo 150 desta ConstituiÇão".

.JUSTIFICAÇÃO

o Tribunal Superior de Justiça deve ser instalado com

33 Minjstros, tal como previsto no artigo 150, caput, do Substit~

tivo. Não há. pois, necessidade de o texto referir-se a "numer-o est,!.

belecido na lei complementar".

° art. 150, parágrafo uruco , do Substitutivo (o texto,

por mana f'e atro equivoco, refere-se a § 1 2 ) , dispõe que os cargos do

Tribunal Superior de Justiça serão preenchidos através de J.ndic!!;

ção de candidatos, em lIsta trlplice, elaborada pela próprl.o Trib,g

nal. Para o primeiro provimento dos cargos, o artigo 11 das Disp2.

sições Transitórlas prevê o aproveitamento dos eeuate Ministros do

Tribunal Federal de Recursos e a nomeação de Ministros para compl.!:.

tar o número de 33. Da! ser imperioso exp11citar o órgão encar-regg

do de elaborar a lista tr1pl~ce dos Minl.stl"'os que irão completar o

referido número. A Emenda propõe que a indicação seja fel ta pelo

atual Tribunal Federal de Recursos, o que é lógico.

EMENDA ES320Q3..::.3
l!J Deputado Nelson Jobim

~-------------Tt:llTOOIJH'r'e...çio ......,

EMENDA MODIFICATIVA

Acrescente-se ao § 152 do art. 11 das DisposiciSl:!s

Transitórias do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constitu!

ç1!a: .

Dê-se a seguinte r-edação ao § ,2: do artigo '2 das
e í.çõea Transit6rias do Substitutivo do Relator ao Projeto da

tuiçlo:.

Oisp.!?
Consti



"Art. 12 - •.•

§ lQ - Até que se instalem as t'r tbunax s Regionais Fed~

rais, o Tribunal Federal de Recursos exercerá a competê!l

ela a eles atribuída em todo Território Nacional, comp~

tindo-lhe, ainda, promover-lhes a instalação e indicar
os canda da t os a todos os cargos da composição mí.c i a í ,

mediante listas tríplices. podendo destas constar Juizes
Federals de qualquer regH'io ll

•

JUSTIFlCAçJ\O

A emenda proposta visa pe rnu t í r que as listas t r Ip Lice s ,

a serem elaboradas pelo atual Tribunal Federal de Recursos I para o
preenchimento 1nicial das vagas dos Tribunais Regionais Federais, so!:.

jam rnteqradas por Juízes Federais de qualquer região e não apenas da

regIão ab r anqr da pela jurisdição do r espec t ivo t r ibuna l . Isto porque,

sendo grande o número de vagas iniciais, limitar-se a escolha a Jui

zes Federais da mesma região irá da ficul tar o seu preenchimento, te,!!,

do em conta o atual número de magistrados e a especial qualificação a

ser pr eencruda pelos que deverão ter assento naqueles t r rbunaa s Regi,2,
na í s ,

EMENDA ES32004-1
tJ Deputado Nelson .tob am AUTllI!

'Lf:N-."IO/C°llIS,io/sUleOllluio --,

Emenda de Plenâno

r;T Tr:xTO/~U!l'flfleA,çio------------_ ___..,

EMENDA SUPRESSIVA

Dê-se a seguinte redação ao art. 138, ãnc i so 11, do Sub,!
t í tut rvc do Relator ao Projeto de constatuição:

"11 - orqaruzar suas secretarias e serviços aux i Lí.ares
e dos juizos que lhes forem subo r d i nados I prove,!!,
do-lhes os cargos e velando pela exercicio da

atividade cor-r eac í ona l respect avav ,

JUSTIFICAÇ/lO

Suprimiu-se a expressão "obedecido o disposto no parágr1!
fo 12 do ar t aqc 298 11 • Com efeito, disposit_ivD referido é do Pr o j e t o ,

correspondendo ao parágra fo úru co do ar t . 224 do Substl tuti VO, que

.é expressamente mencionado no inciso 11 do ar t . 139 do mesmo subst i

t.ut avo . Daí ser desnecessâr í.a a sua menção no dispositivo emendado.

EMENDA ES3200S-0_ ,"~,, ------,
f:l Deputado Nelson Jobim

Emenda de Plenário

= TEXTOIJUnl~leA,ç;;O-------------___,

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se a seguinte redação ao art. 138, inciso 1, do
5ubsti tutivo do Relator ao Projeto de Constituição:

"1 - eleger seus 6rgãos di re t rvos e elaborar

seus regimentos internas t com observância das nor
mas de processo e das garantias processuais das pa!.
tes, dí.spundn sobre a competência e funcionamento

dos respectivos órgãos jurisdlcionais e administra

tivos".
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EMENDA ES32006-8r DepUtado Nelson Jobim

r.r-------- 'LEN-."lQ/co".IS'io/lu.eollllsio, ~

Emenda de Plenár2.o
=------------_UlCTO/JU$TI'lC-.çio ___..,

EMENTA MODIFICATIVA E ADITIVA

Dê-se a seguinte redação aos rnc i eoe II e IIr do
§ 1f~ do art. 54 do subatacutavc do Relator ao Projeto de Cons

ta 'tua.çjio , acrescentando-lhe inciso IV:

l'Art .. 54 - ..
§ l' - .

I .
II - No caso de desrespeito à ordem ou deci

são judiciária, de r-equa s í.çáo do Supremo Tribu
nal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou
do Tribunal super-aor- Ele~toral;

111 - de pr-ovament;o , pelo Supremo Tr~bunal Fe
deral, de representação do Procurador Geral da
RepúblIca, na hipótese do l.tem VI~ do art. 52;

IV - de pr-ovamento , pelo Superior Tribunal de
Justiça, de representação do Procurador Geral
da Repúbl~ca, no caso de recusa à Execução de
aea federal."

JUSTIFICATIVA

Pela nova estrutura do Poder Judiciário, defini

da no Substi tartãvo , o Superior Tribunal de Justiça passa a

Tribunal Nacional, competindo-lhe aplicar, em úl tima ~nstân

eia a lei federal. Visa a emenda adaptar Q, texto à nova 51st!:.

màta.ca

pNDA ES32007-6_'"',, ----,j cr;~~"'-J

'LVlA"ID/CDlIl"io/suSCDlIIU1D , rn--;:0ArA--"l

t!J,--'_J;EJillmewn,!!Jda!U!!deL.!:Plge!nna!!.!-r2CÍo!!..- -.JJ ê#D9J87}

czr .,-_TEXTO/Jl.lnIF<c-.ei...-------------___..,

EMENDA EDITIVA

Acrescente-se ao § 12 do art. 144 do substi tuti vo

do Relator ao Projeto de Constituição a seçuant;e expre,!

são:
"Art. 144 •••••.•••.••.•.••••.••...•••••••
§ 1" .•...•.••.•......••...•...••..•.
inc1usi ve cr éd i tos suplementares e esp~

c í a í s ;"

JUSTIFICATIVA

A emenda objetiva compatibüizar o texto do § 1.0
do art. 144 com o do art. 2~3, ambos do 5ubsti tuti vo. C"g,

mo se sabe, em época de inflação, as verbas previstas no

Orçamento, em decorrência da perda de poder aquisi ti vo da
moeda, tornam-se insuficientes para atender à sua destin,g
ção muito antes do encerramento do exercício financeiro.

Dai a necessidade de abertura de créditos. notadamente os
suplementares. Tais cr-éda tos devem sem colocados com pre.§..
teza à disposição dos Tribunais,a fim de que possam, real

mente, atingir ao seu escopo.

fi PLENÁRIO

r.r------------- TUTD/JUS"TIFICAÇiD' ---,

JUSTIFICÀÇIlO

Visa o texto proposto permitir que os Tribunais p0.é.
sam , através dos seus Regimentos, criar Seções, Turmas ou

Câmaras e Grupos de Câmaras, enfim subdiVldir-se segundo se

mostrar mais conveniente ao seu bom funcionamento.

EMENDA ADITIVA AO SUBSTITUTIVO DJ RELATOR

Inclua-se, no artigo 77, Ioga após o item e o par!,

grafo ~baixo t ranscr Lt os , renumerando-se o paragráfo único para
paragl'afo 20.

o
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JUSTIFICATIVA

Um dos efeitos naturais da sentença condenatória é o res
sarcimento do dano produzido pelo ato ilícito praticado. Assim, o
perdimento de bens se inclui entre as penas passíveis de serem iriPO!

tas na sentença criminal (conforme se pode inclusive observar do di!
posto no Art. 62, 11 23 t 11 do Substitutivo do Relator).

Entretanto, ao subordinar, o substitutivo, o confisco de

bens, um crime contra a adnurus t ração pública - enriquecimento lI.!
c i t o à custa do patrim5nio público ou no exercício de carga ou tu.!:!,
ção pública - a um ato nitidamente poLf t rco , como o referendum da

mai or i a absoluta dos membros do Congresso Nêlcional - é tornar letra
morta a pena de perdimento de bens, visto que será muito difícil,se
não .impossível, a obtenção desse quorum no Congresso Nacional.

Vê-se, pois, que a inclusão desse item XVIII no art. 77,

xx - Auditar, através de Comissões Permanente, todas as
operações relativas a transações em moeda estrangeira, em que o

Tesouro Nacional, de qualquer forma participe

lQ Nos casos definidos nos i tens IX, X, XIII, XV e XX,

apurando-se irregularidades, o relatório aprovado pela Comissão

deverá ser encaminhado, em lO dias, ao Ministério Púb Laco Federal

que, no prazo máximo de 6 meses proporá perante o Supremo Tribunal
Federal ou Tribunal competente, as ações cao íve.í s , abjetl.vando, e..!!
tre outras medidas a declaração de nulidade das atas praticados, e
apuração de responsabilidade civil, penal e administrativB,mantendo
informado o Congresso Nacional.

JUSTIFICAÇÃO

A introdução, na competência exclusiva do Congresso N,!
cione1 da audItoria de todas as operações r ejatavas à moeda estra.!!

geira realizadas pelo Tesouro Nacional, como parte f ou mesmo como
garant~dos, impoê-se, pr Inc ipa Iment e para que não se repita o que
vem hoje ocorrendo com a administração da dfvz.da externa. Nâo basta,

longe de ser motivo para fortalecer o Leç.i s Lat í vo , será, na

de, uma forma de desmoralizá-lo, perante os demais poderes
tuídos, p01S é a certeza de impunidade dos crimes contra a
tração pública, inscrita constitucionalmente, e sob o manto
Le t i vo.

realid~

consti

admini~

do Legi~

como desejam os constituintes e prevê o Substitutivo, se realize a
auditoria da dívida externa (art.3D das disposições transitórias).

~ necessário que seja instltuid:l um mecanismo que permi t a o con"tr.,;.
le do apetite do Poder Executivo, principalmente quanto a emprést,!
~os em moeda estragueira

Além disso, urge que as conclusões dessa ação fiscaliza
dor a do Congresso Nacional nos casos apontados passem a ter vida

própria, e sejam endereçadas ao orgão incumbido da defesa dos int~

resses maiores da sociedade, para que providencie a declaração de

nulidade e não restem impunes os responsáveis - devendo f entretanto,
o Ministério Público Federal manter o Con;)resso Nacional ciente das

ações e '11edidas por ele implementadas.

r.r TlllTO/JllsTlrlcAç.i.o---------------,

EMENOA AOITIVA

INCLUA-SE.ONOE COUBER I"""Í~:::C .~r~-r;;,.~"";";'_ "

(=I'y"AItTIOO~, PMOB

Art. "Fica extinto o Instituto da Enfiteuse em benefício
de pessoas físicas ou jurídicas de direita privado,
bem como os direitos e obrí.çações decorrentes, a,.5!.

quirindo O enfiteuta, se", ônus, pleno domínio da

propriedade.

EMENDA ES32011-4 _'"~' ----,
t:Consti tumte PAULO RAMOS

= ~J.lllA"lO/ell"'JJJs.ill/'ll'ClllllllSict _,

~"UTlno~

MOA

EMENDA ES32009-2 '"~ -.,
~stituinte PAULO RAMOS
=--------~~l,..~lO/eol,ll's.io/sllleOIlI.,Io _,

JUSTIFICAÇ~O

r.T-------------nlcTO/~llnlFlcAç.i.o---------- ___,

EMENDA ADITIVA

OISPOSITIVO EMENDADO:

Inclua-se, onde couber, o seguinte Artigo) NYO-r~~:r;

ARTIGO •••••••• - O BRASIL NM MANTERÁ RELAÇOES COM ESTAOOS ESTRAN

GEIROS QUE AOMITAM A EXIST~NCIA OE CONTAS BANCÁRIAS SIGILOS4S

E inadmissível que instituto jurídico criado e mantido p!.
ra proteger bens públicos - patrimônio de pessoas jurídicas de di

r e í t o público (União, Estado e Municipio), seja utilizado para b~

neflciar pessoas física? e jurídicas de direito privado - onera~

do, inclusive, a máquina administrativa, impondo-lhe a marxrteoçãc
de estrutura especial para o recebimento dessas parcelas.

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA ES32012-2 '"., ---,
-.. J r.r·P"M'OB'~---=-t[J Constituinte PAULO RAMOS . c....- '--J

um

ção, para

exemplo ao

dade.

É pública a fuga de capital f sempre decorrente de corru.E.
contas bancár i as sigilosas no exterior.

O Brasil, vítima de tal procedimento, precisa dar
mundo.

As chamadas contas numeradas e sigilosas são uma imoral!

'UIlAllIO/IlIlIIIUio/'1lICOIll11llÃo _,

re-r- Tn:TIl/JLlITI~IIlAÇ.i.Il---------------,

EMENOA MOOIFICATIVA AO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR

OISPOSITIVO EMENOADO: ARTIGO 30

toro

EMENOA SUPRESSIVA

OISPOSITIVO EMENOAOO, ARTIGO 77

Substitua-se a expressão "Tribunal de Contas da União" por

Comissão Multipartidária do Congresso Nacio1?1, no Art. 3D das Disp.Q.
sições Transitórias, substituindo-se idêntica expressão no § !Joico,
acrescentando-se aâ ntía nesse parágrafo a expressão final "de apur,!!
ção de responsabilidade civil, penal e administrativa dos envolvidos
nos atos ilícitos", na forma abaixo:

Art. 30 No prazo de 6 meses contado da data da promulga
çãc desta Constituição', a Comissão Multipartidária do Congresso Ni:
cio~al promoverá auditoria das operações financeiras realizadas em

moeda estrangeira, pela adní.n í s t ração pública direta e indireta.

§ üní.co - Havendo irregularidades-, a Comissão do congre..!
so Nacional encamiR!;lará o processo ao Ministério Público Federal que
.proporá perante o Supremo Trib'unal Federal, no prazo ds 60 dias,

~OATA----,

'04; 09/87 J

Manter relações com tais países é o mesmo que adm!til'
campactuar com a imoralidade.

Suprima-se o item .XVIII do Art. 77 do Substitutivo do Rel,!!

r.r Tt~TO/JUSTI'le.ç.i.o _

r.r l'Ll:aÃIlIO/CO/lllSs.i.o/llllcOlllllio _,

EMENDA ES32010-6_"'., --,
~~titulnte PAULO RAMOS
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ação cabível com pedido de apuração de responsabilidade cav í L, p~

nal e administrativa dos envo lvados n05 atos ilícitos.
blicos civis e militares, observados os respectivos reg~mes jurídi

cos.

JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA

EMENDA ADITIVA

t: Plenário
~--_----_I'LPlA"IC/CCI,lISli.C/IUICCI,lIS1ic---------,

EMENDA E532015-7 ,,_,------~
[J Constituinte PAULO R~MOS

= TlJrTO!JIJUI'UJ.t,.i/J -.,

Vários atos administrativos foram p:at i cadcs contra ser-

r
vidores civis e militares em face de mntIvaçãc Polít~ca, não sendo

justo excluí-los, posto que o que todos pretendemos e uma Mistia tlI!1.
p l a geral e irrestrita, único caminho para a paci ficação nacional.

Tratando-se de auditoria da Dívida Externa, emanada do d!!
seja de moralização administrativa, proposta pelos membros do legis

lativo, impõe-se que seja ela realizada sob especial supervisão de~

ses membros do Congresso Nacional - e não por um órgão de assessorg
mento técnico, onde hoje encontram-se vários membros que particip.!
ram direta au indiretallente da constituição dessa dívida.

Por outro lado, de nada adiantará se promova a declaração
de nulidade dos atos praticados, sem que se autorize a apuração cl
vil, criminal e administrativa dos atos, e consequent emsnte re~
sarcimento dos danos causados à nação brasileira.

P Plenário
r;r-------- nIfM"AIO/COl,l151i.o/IUlcOIIIUio-- -,

EMENDA_ES32Q13-1_"',, ~

1: Constituinte PAULO R.'lMOS

= TUTO/~(.InIF'cAçi.o-------------~ DISPOSITIVO EM~NDilOO: Parágrafo lO do Art. 194

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EME:NDADO: AqTIGO 7~
Acrescente-se ao Parágrafo 12 do Art. 194 a expressão:

Seja incluído no Artigo 7~ o seguinte inciso
••• destinados às atividades de defesa civil..

Art. 72 Além de outros, são d treitos dos trabalhadores:
Passando o Parágrafo a ter a segui"lte redação:

- Jornada de t r abal.ho de atá quarent a e duas horas sema-
nars ,

§ 12 As polícias milita=es, destinadas ao policiamento
ostens:'vo, as polí::ias civis, destinsdas à apu-ação das infrações

penais, e os corpos de bombeiros militares, destinados às atlvid~

das de defesa civil, são subordinados aos çcvernos es t aduad s , c,,!!
bendo às guardas municipais a proteção do patrimônio municipal.

JUSTIFICAÇAO

o Brasil tem hoje uma das maiores jornadas semanais d2
trabalho do mundo, sendo eLevadoa os Indtces de desemprego a

A reduç!lo da jornada de trabalho, ao reorientar a econo
mia", contribuirá para a eliminação do desemprego, possibilita,do ~
ma melhor distribuição da renda nacional, dando a todos os econami
camente ativos a oportunidade de, com o seu trabalho, contribuir ~.!!.
ra o desenvolvimento do nosso Pais.

JUSTIFICAÇAO

r odas as órgão 'i de segurança pública têm a sua destina
ção especificada no texto constitucional faltando apenas a do co.!:.
po de bombeiros, certamente por um lapso do Relator.

~-_--:--:-----I'LEIIA"IO/CCI,i,,'io/SUICCIlIUic, -,

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 171

EMENDA ADITIVA

EMENDA ES32016.:2-,"",, ----,
[J Constituinte PAULO RAMOS

= TUTC!.rUITIP'ClÇic,-------------_,;r- TUTc/~uST'nçAçi.c _,

EMENDA ES32014-9-"",,---------,
prconsti tuinte PAULO RAMOS

FEMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENOADO: ARTIGO 10 - DISPOSIÇOES TRANSITORIAS

Acrescente-se ao Art. l~ das Disposições Transitórias a

guinte exnressão s

Inclua-se no parágrafo 50 do Art. 171, em seu final, a s~

guinte expressllo:

'.' por atos administrativos, passando o dispositivo eme..!!

dado a ter a segJinte redaçllo:

~ co,cedida Anistia 'a todJS que, na período de 18 de s~

tembro d!!' 1946 até a data da promulgação desta Constitulç~o, foram
atingidas, em decorrência de motivação política, por atos administr,!!

tivos, por atos de exceção, Lns t f tucdona í s ou complementares e aos

que foram ab ranq í.das pelo Dacreto Legislativo nO 18, de 15 de deze!!'.
bro de 1961, bem como os atingidos pelo Decreto.Lei nO 864, de 12

de setembro de 1%9, asseguradas as promoções na inatividade, ao ca.!:.
go, emprego, posto ou graduaçã-o a q re teriam direito se estivessem
em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade
previstos nas leis e regulamentos vigentes e respeitadas as c'ract~

r!sticas e peculiaridades próprias das carreiras dos servidores pQ

•••• " •••• e da graduação dos praças , passando o parágr~

fo 52 do Art. 171 a ter a seguinte redação:

§ 50 Art. lil Compete à Justiça Militar Estadual proces

sar e julgar os policiais militares nos crimes militares definidos
em Lei, cabendo ao Tribunal ccmpet.ent e decidir sobre a perda do po.!
to, da patente dos oficiais e da grad~ação dos praças.

JUSTIFICATIVA

A segurança pública uma das principais reivindicações da

sociedade, merece ser exercida por profissionais que tenham gal'Bn
tias no emptego.

Por outro lado é preciso dar a todos os integrantes de
uma mesma categoria profissionàl iguais direitos -.
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EMENOA AOITIVA

~DA ES32017-3_ .."'. -.
cconstitUinte PAULO RAMOS

r;-r----;----- Pl..INAlIlO/tol(l'sio/.UIUlllIU.w-- -,

=---- ---__ TIITo/~llnu·lc"~lo-----_-- __,

do )ht. :1.62.,
Acrescente-se ao Paragráfo 40 do Título IX capítulo U
seção I da saúde o seguinte inciso:

"Art .. 109 _ o Poder Executivo é exercido pelo Presidente

da República auxiliado pelos Ministros de Estado e garante a uni
dade e a indepenência nacional, a integridade do Território e o li

vre exercício das instituições democráticas.

Art. 110 - Substitui o Presidente, em caso de impedime!:'.
to, e sucede-lhe, no caso de vaga, o Vice-Presidente da República.

Parágrafo único - O candidato a Vlce-PreSldente da Rep-º.
blica con-siderar-se-á eleito em virtude da eleição do Presidente
com o qual esti ver registrado, por partido legalmente organizado.

UI A comercialização de sangue. de órgãos e de
tecidos humano em todo o território nacional.

Art. 111 - São condições de elegibilidade para Preside!:'.

te e Vice-Presidente da República:

JUSTIFICAÇllo

o Sangue Humano tem sido explorado de forma indigna, sendo
ainda conforme fatos comprovados. fator decisivo na, dissem,!
nação de muitas doenças.

Ver no sangue assim camo, nos orgãas e teci
dos humano um fator de lucro indissiminado, é um desrespeito
aos padrões de dignidade da pessoa humana.

Infelizmente no Brasil. os pobres (e semp~e

os pobres) se transformam e se transformarão no alvo de pes

soas inescrupulosas t que através da exploração deste comercio
odiendo auferirão riquezas patrimonais.

JrMENDA ES32018-1 "''''-~-----I r;r'p"DT·"·-....,ê CONSTI'1!UINTE BRA!IDÃO MONTEIRO . C- ~

r;-r--..,,------ I''""PAIloIO/I;IJ,\IIUÃO/&U&I:O'lIU1lt- _

rrr------------- TElll'O/JU&1'ItltAC1Q--------- --.

1!2IEliIlA ADITIVA

1 - Ser brasileiro na tu,
1.1 - estar no exercício dos direitos politicos;

111 ser maior de 35 anos;
IV _ não incorrer nos casos oe inelegioilidade previstos

nesta Consti turção ,

Art. 112 - O mandato do Presidente e do Vice-Presidente ea

República é de 04 anos, vedada a reeleição.

Art. 113 - O Presidente e o Vice-Presidente da República

serão eleitos em todo o País, em sufrágio universal direto e secr~

to, noventa dias antes do término do mandato presidencial, por mai.Q.
ria anso Iuta de votos, não computados os em branco e os nulos.

§ 1Sl! - Não alcançada a maioria absoluta na primeira vota
çlO, far-se-á nova eleição direta, trinta dias após a promulgação

dos resultados, à qual somente poderão concorrer os dois candidatos
mais votados, considerando-se eleito o que obtiver a maioria si!!!,
pIes dos votos.

Dê-se nova redação ao artigo 282.

Art .. 282 - A lei definirá o plano nacional d~ educação, du

duração plurianual, visando à artiCUlação, ao desenvolvimento doIS

níveis de enBino, à integração das ações do Poder Público que

conduZ:91 à erri!Clicação do analf'abetizllO, univer8alização do atendi

1Il.ento eecoãec-, extensão da gratuidade do ensino superior progreBs"i

vámente, melhoria dA qualidade de ensino.

JUS'fIFlÇAClIo

5 20 _ As candidaturas a Presidente e Vice-Presidente da

Repúolica somente poderão ser registradas por parhdo político, i!:'.
dependentemente de filiação part Ldâr ãa ,

Art. 114 - O Presidente e o Vice-Presidente da República

tomarão posse em sessão do Congresso Nacional ou, se este não esti
ver reunido, perante o Tribunal Constitucional.

Parágrafo único - O Presidente e o Vice-Presidente da

República pr-est.ar-ãn, no ato da posse, este compromisso: "Prometo

manter. defender e cumprir a Constituição da República, observar
as suas leis, promover o bem geral do Brasil, sustentar-lhe a união

a integridade e a independência".

EMENOA SUBSTITUTIVA

Do Poder Executivo

CAPÍTULO II

rrr
TEX

l' O/ JlI tT l ' ICACi o -- --,

Parágrafo único - A não realização da posse do Preside!:'.

te da República não impedirá a do Vice-Presidente .

Art. 116 - O Presidente e o Vice-Presidente da República
não poder-ão ausentar-se do País sem permissão do Congresso Naci.Q.

nal, sob pena de perda do cargo.

Art. 117 - No último ano do mandato do Presidente e do
Vice-Presidente da República, ser-ão fixados os seus subsídios pelo

Congresso Nacional, para o período seguinte.

Art. 118 - Em caso de Imperíí.merrto ou vacância dos cargos

de Presidente e Vice-Presidente da República, serão sucessi vamente
chamados ao exercício da Presidência o Pr-es Lderrt e da Câmara dos O!,
putados, o Presidente da Senado Federal e o Presidente do Tribunal

Consti tucional.

Art. 115 - Se, decorridas trinta dias da data fixada p2,
ra a posse, o Presidente ou o Vice-Presidente da Repúplica, não

tiver, salvo por motivo de força maior ou de doença, assumido o
cargo, este será declarado vago pelo Tribunal.

• LvUAla/ca'lIStÃo/&lHIcO'lIUÃo' -,

Educaçio é tarefa prioritária para o Estado.. O investimeJl

to na Educaçã,o tua ~ retorno "e~ e o Brasil, para vencer o des,A
fio científico e tecnolÓgico deve estender a gratuidade do 8n81no

l!Iuperior, graduamente, a todos quantos optarem PelO ensino públi

co.

SUBSTITUA-SE, INTEGRALMENTE, AS SEç1IES I E U 00 CAPíTULO U 00 PRQ
JETO 00 RELATOR. RENUMERANOO-SE OS OEMAIS ARTIGOS 00 PROJETO. ,

l:J PLENÁRIO

EMENDA ES32019-0-'m.--------.
J
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[:J Constituinte BRANDÃO MONTEIRO . ~ ..---J

SEÇÃO I

Do Preslente e. Vice-Presidente da República

Parágraro único - Vagando os cargos de Presidente e Vic.!
Presidente da República, far-se-á eleiçfio trinta dias depois de
aberta a última vaga, e os eleitos completarão o restante dos ma!:'.



da tos vagos.

Art. 119 - O Presidente e o Vice-Presidente da República
não podem, desde a posse, exercer mandato efetivo, ou qualquer oa!,
go púb Lico ou prof'Ls s í ona L.

SEÇ1l0 II

OAS ATRIBUIÇOES 00 PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Art. 120 - Compete privativamente ao Presidente da Rep.!Í
bllca:

I - Nomear e exonerar os Ministros de Estado;
11 - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado., dl

r eção superior da administração federal;
111 - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos

previstos nesta const í tuaçãcr
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar leis, expedir

decretos e regulamentos para a sua fiel execução;
V - vetar projetos de lei parcial ou totalmente ou solici

tar a sua reconsideração ao Congresso Nacional;

VI - nomear e exonerar as Ministros de Estado e O Gave!.
nadar dos Territórios;

VII - manter relações com Estados estrangeiros e acreditar
seus representantes diplomáticos;

VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais ,
ref-erendados pela Congresso Nacional;

IX - firmar acordos, empr-ést amcs e obrigações externas com
autorização prévia do Congresso Nacional;

X - decretar o estado de sítio, depois de aprovada a medi
da do Congresso Nacional;

XI - decretar e executar a intervenção federal;
XII - autorizar brasileiros a aceitar pensão, emprego ou c.e,

missão de Governa estrangeiro;
XIII - remeter mensagem e plano de governo ao Congresso N,!

cional por ocasillo da abertura da sessão legislativa,
expondo a situação do País e solicitando as providên
cias que julgar necessárias;

XIV - conceder indulto e comutar penas com audiência, se n!
cessário, dos 6rgãos instituídos em lei;

XV - exercer o comanda supremo das Forças Armadas, prom,!;!.
ver os oficiais das três armas, e nomear os seus 0.2,

mandantes.
XVI - nomear, apõs a aprovação pelo Congresso Nacional, os

ministros do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de
Contas da União, dos Tribunais Superiores r os Chefes
de missão diplomática de caráter permanente, os Cove..!:

nadares de Territórios, o Procurador-Geral da Repúbli
ca , o Presidente do Banco do BraSil e do Banco Central,
os Diretores do Banco Central e o Presidente e me,!!!

bras do Tribunal Administrativo de Defesa Econômica;
XVII - nomear os juízes dos Tribunals Federais e o Procurador

Geral da União;

XVIII convoc.ar extraordinariamente o Congresso Nacional;

xnr~- convocar e presidir o Conselho da República;
XX - declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, 8.

torizado pela Congresso Nacional ou referendado PCI
ele, quando ocorrida no Intervalo das sessões legi.§.

letivas, e, nas mesmas condições, decretar, total ou
parcialmente, e mobilizaçllo nacional;

XXI - celebrar a paz, autorizado ou após referendo do Co!!.
gresso Nacional;

XXII - determinar, ouvido o Conselho da República, a reali
zação de referendo sobre proposta de emenda constit.';!.
cional e projeto de lei que visem a alterar a estr.,!;!
tura ou afetar o equilíbrio dos Poderes;

XXIII - conferir condecorações e distinções honoríficas;
XXIV - permitir, com õutorizaç§o do Congresso Nacional, que

forças estrangeiras aliadas transitem pelo terri tQ.
rio nacional, ou, por motivo de Quetra, nele perman,!
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çam temporariamente, sempre sob o comando de autori
dade brasileira;

xxv .. enviar ao Congresso Nacional o planu plurianual de
investimentos, o projeto da lei de diretrizes orç2.
mentáriàs e as propostas dos orçamentos, previstos
nesta Constituição;

XXVI - prestar contas, anualment e , ao Congresso Nacional até

sessenta dias após a abertura da sessãc legislativa;
Xxvn - dispor soare a organização e o funcionamento da a.E!

mrní str ação federal, na forma da lei;
XXVIII - prover e extinguir os cargos públicos federais, na

forma da lei;
XXIX - exercer outras atribuições J:lrevistas nesta Cansti tu!

çilo.

Art. l:tl - O Presidente da República poderá comparecer
ao Congresso Nacional, por sua iniciat.iva e mediante entendimentos
com a Mesa respectiva, para expor assuntos de relevância nacional

ou de interesse do Governo.

Art. 122 _ A Câmara Federal e o Senado da República pod!
rão convocar os Ministros de Estado e quaisquer outras autoridades
para prestar, pessoalmente, informações sabre assunto previamente

determinado.

Parágtafo único - A falta de comparecimento. sem justifi
cação adequada, importa em crime de responsabildade

Art. 123 - O Congresso Nacional, por maioria absoluta de
seus menrt,ros, poderá Censurar O desempenho de Ministros de Estado,
dirigentes de 6rgttos, autarquias r empresas públicas e de empresas
de economia mista e integrantes da magistratura e do Ministério P.'l
blico e do Tribunal Administrativo de Defesa Econômica.

S 1Q - A moção de censura pelo Legislativo importa, se
aprovada, na suosti tuição do ti tular pelo chefe do Executivo.

S 2Q - A moção somente poderá ser apresentada seis meses

após a nomeação ,

S 3Q - As autoridades mencionadas neste artigo deverão
comparecer periodicamente ao Congresso Nacional na forma que di!,

puser seu regimenta, para prestar esclarecimento soare os assuntos

de. sua responsabilidade.

Art. 124 _ O Presidente da República, ou o Congresso N2.
cional pela maioria absoluta de seus membros, poderão .convccar pl..!:,

biscito para decidir sobre questões de relevante interesse naciE,

nal.
JUSTIFICAÇltO

A história da República no Brasil se confunde com o Pr!

sidencialismo, adotado desde a primeira Constituiçllo de 1891-
O principal argumento usado pelos parlamentaristas contra

o sistema ptesidencial é que ele seria responsável por numerosas
crises vividas pala País nos cem anos de República.

O argumento seria pueril, se não fosse falacioso. Co.!!,

funde-se, deliberadamente causa com efeito.
O PreSidencialismo não é sausador das crises instituciE,

nais e dos golpes da Estado - essas crises são decorrentes da fr2.
gilidade de nossa. instituições democráticas, e ocorreriam qua.!
quer que fosse o sistema de governo.

Se o sistema fosse parlamenterista, a instabilidade dos

GaDinetes seria a regra geral. Na França, país de longas tradições
democráticas e elevado nível poHtico, de 1946 a 1985 a duração m!
dia dos Gabinetes foi de 6 meses, duraçllo idêntica à dos governos
parlamentaristas da Itália. Imagina-se qual a duração dos Gabin!
tes no Br<lsil.

Na fugaz experiência de 1961, em um ano t í vemcs 3 Gaoirl!

T,al qUal em 1961, a proposta parlamentarista encobre o
mal disfarçado desejo de, mais uma vez, impedir as eleições dir!

, tas para Presidente. A,; .élites não deseJam correr, qualquer risco.
Com adoçilo do parlaméntarismo. as 'elites alcançlim vários' objeti
vos de uma só vez:
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a) Evita-se o risco de eleições diretas, cujos resultados
são imprevisíveis;

b) subtraem-se os poderes do atual Presidente Provisório;

c) assegura-se o poder para as mesmas forças politicas
hoje dominantes;

d) institui-se um condomínio entre as integrantes do
poder Legislativo, que passarrão a exercer também o
Poder ExecutIvo.

Com a parlamentarismo, cada parlamentar será titular de

1/556 da Poder Executiva.
Uma bela percentagem para um poder sufocado durante os

últimos vinte anos!
A proposta modifica e restringe um pouca a competência

nal, mantém-se a cumpe t ênc i a da Câmara dos Deputados, também ex!.!
tente nas Constituições Republicanas anteriores.

, A inovação proposta refere-se à inclusão de competência
para aprovar a nomeação e exoneração dos Diretores do Banco Central
do Brasil e do Banco do 8rasil.

O orçamento monetário, elaborado e executaoo pelo Banco

Central é tão importante quanta a orçamento fiscal, tenda as dir~

tares dessa autarquia federal rmensc s poderes sobre a economia N,!

cionel. Desde sua criação em 1964, o Banco Central tem sido alvo

de críticas na Câmara, no Senado e na Imprensa, sem que a Câmara
pudesse interferir em sua atuação, ou flscalizar seus atos.

Quanto ao Banco do Brasil, insti tuição com"quase dois so!

presidenci~

naquele pa f s ,

poderes, 5.2,

do Executi vo, ampliando J em consequência, os poderes do Legislat!

vo.
o Presidencialismo eonstitui a mais importante contribui

ç ân da experiência pólítica nurt e-caraez-Lcana ao constitucionalismo

orasileiro.
Nas Estadas Unidas, há 200 anos a regime é

lista, e não se tem notícia de crises institucionais
comprovando-se a excelência do Sistema de divisão de

nhado par Montesquieu.

cuãos de existência, cuja história se confunde com a própria hist§.
ría econômica do País, e que vem sendo alvo de sistemática camp!.
nha de desestabilização, não é preciso exaltar sua importância c.Q,
mo propulsor do desenvolvimento nacional.

Torna.:-se, portanto, importante estabelecer a competência
da Câmara dos Deputados para aprovar ou exonerar os Diretores de~

sas instituições, como medida imprescindível para salvaguardar os

superiores interesses do Pais.

EMENDA

,.,,- TElITCl/JuITIFle..çic. ___,

tJ!LENÁRIO

t: PLENÁRIO

EMENDA E532020·3_'"~_~ ---,
rr;,nSti tywte BRANO~ MONTEIRO
r:T-- ""-!: .... ~,!Cc'.lIuia,lsu.eClyl:s5.io ___,

r.T-------------TEllTD/~UITIl'IÇAÇic. ___,

Dá nova redação à Seção In da Capitula I, da Titula V.

SEçllo III

Inclua-se nas Disposições Transitórias, como art. 16, r!,
numerando D atual e os artigos subse quentes , o seguinte dispasi tl
vo:

Desta forma, assegurar estabilidade aos funcionários com
.5 anos de serviço' PÚblic'o é fazer justiça aos milhares de servid.Q.
res que vivem na intranquilidade.

Art. 16 - São estáveis as atuais serví.dcres da União, E~

tados e municípios, da administração direta e indireta, ocupantes
de quaisquer cargas ou função, que h data da promulgação desta

Constituição cantem pela menos com 5 (cinco) anos de serviço públi
co, assegurados aos mesmos direitos e vantagens dos funcionári09

efetivos.

As Constituiç~es de 1946 e 1967 acolheram em seus textos,
a estabilidade para os servidores púolicos que tivessem 5 (cinco )
anos de serviço pública na data de sua promulgação. (art. 23 das
Disposições Transitórias de 1946 e parágrafo 22 da art. 177).

O texto da Projeta da Relatar já acolheu a ,estabilidade
relativa da trabalhador, que não poderá ser demitida imoLivadame!!

te.

JUSTIFICAÇllo

r:;- 'L[lfAlltO/eClIIII1S1Cl/IUICllltlllill .,

fJ PI,EIil\RIO

r.T TIIlTllOutTln:~io_--_----------,

I
rEMENDA ES32022·0 "''' --,
l:J CONSTITUINTE BRANDl\O MONTEIRO

Art. 82 - Compete privativamente à Câmara das Deputadas:

III - aprovar par maioria absoluta de votas a nomeação das
Presidentes e Diretores do Banco Central do Brasil, do Banco do
Brasil e das empresas estatais;

IV - aprovar , por maioria absoluta de votos a exoneração

das Diretores das Instituições referidas no incisa III;
V - impedir qua Lquer c Ldadão , através de moção ao Pres!

dente da ReplÍblica, de continuar a exercer cargo ou função de co!!,
fiança no Governo Federal e na admlnistraç~o indireta, inclusive
nas órgãos e entidades da administração indireta;

VI - expedir resuluções ;
VII - propor projetos de lei que criem ou extingam cargos

Da Clll.ara dos Deputados

I - declarar, por dois terços dos seus membros, a proc~

dência de acusação contra a Presidente da República e as Ministras
de Estado;

II - proceder à tomada de cantas da Presidente da Repúbli
ca , quando não apr-esentadas ao Congresso Nacional~ dentro de se~

senta dias ap6s a abertura da sessão legislativa·

de seus serviços e fixem os respectivos vencimentos; e

VIII _ eleger o Oefe.Dsor da Povo.

JUSTIFICAÇllO
EMENDA SOPRESSIVA

Pela tradição constitucional brasileira, aantide eté "e~
mo pela Constituiçlio autoritária de 1967 e pela Emenda n!2 1, da
Junta Militar, a Câmara dos Deputados sempre teve compe t ênc.í.a pr.!
vativa para declarar a procedência de acusações contra a Presiden

te da República e seus Ministras, funcionando cama poder processa!'.

te, enquanto o Senado procede ao julgamento.
Na que concerne à tomada de cantas da Presidente da R~

pública, ~ quando, estas não forem apresentadas 80 Congresso Nacl..Q.

SUprima-se o único do lIrtigo 281.,

J1!STIFICÁcXO

Todos os recursos do Poder Público devem ser destinados

excl.uBivamente ao enednc pÚb1ico e gratuito e 'à manutenção daa: e.a

colas públicas. Não se justifica a alocação de verbas públicas em

inBtituições supolJ,tamente "sem :fim lucrativo", pois, lamentave1aeD



te, inÚmeras instituições privadas de ensino de clara finalidade

lucrativa, que encobre sob a rubrica de "sem fins lucrativos" para

fraudar a lei. Rf!ssalte-se que hoje em dia nenhuma universidade

ou instituição de ensino admite em seu contrato de constituição 'ª
finalidade lucrativa.

Não há porqqe l::: ... __..der o benefício a escolas que venham a

modificar os seus estatutos para adaptá-los às finalidades prev~

tas nos incisos I e IX.. Desta forma, estaria aberta uma larga mé

dia no dispositivo que assegura verbas públicas para escola públi

~r pois todas as instituições privadas iriam modificar seus esta

tutos ..

El'!1ENDA ES32023·8 - "".----------,J f'ipO"T""'-
e:=constituinte BRANDÃO MONTEIRO " ~

= TUTO/~USTIF'C.o.q;;O--------------

EMENDA ADITIVA

Inclua-se nas üa spcs i ções Transitórias, como art. 69,
renumerando o atual,.. o dispositivo seguinte:

Art. 69 - Promulgada a Consti tua ção , será submetido ao

ref.erenda do elei tarado nacional o regime de governo por ela .adE.
tado e a duração do mandato do atual Presidente da República.

Parágrafo único - O referendo será presidido pela Ju.ê,

t i ça Eleitoral, procedendo-se t;I consulta relativamente ao Sistema

de governo, se presidencialista ou parlamentarista e quanto à dur!!
ção do mandato de transição, se de 4 ou 5 anos.

JUSTIFICAÇÃO

A consulta plebiscitária está expressamente prevista
no ar t , 61 do Regimento Interno.

Ela signi fica o reconhecimento de que a soberania da

Assembléia Nacional Constituinte tem uma limitação - a vontade PE.
pular, em cujo nome devem agir os constituintes.

Dois temas a serem decididos pela Assembléia Nacional
const i turnt c constituem o divisor de águas da crise institucional

que o País atravessa - a questão da duração do mandato do Preside..!:!.
te José Sarney e a forma de governo a ser aprovada pelos const1 tu1!!.
t.es ,

As duas correntes inconciliáveis em que se divide a
Assemoléia Nacional ConstItuinte em torno destes temas polêmicosd~

monstram a inadiável necessidade de se recorrer à fonte primária

da soberania - o povo - para se decidir a duração do mandato de

transição e a forma de governo a ser adotada pela futura Constitui
ção ,

t.crna-se importante aprovar o plebiscito para aprovar
ou rejeitar a decisão final da Assembléla Nacional Constituinte.

A estabilidade de nossas instituições e a própria do!!

ração da futura Constituição dependem da adequação de seu ·conteúdo
à vontade e às aspirações populares.

O povo tem o direito .ina l í enéve I de se manifestar s.2

bre a forma de governo que deseja para o País, pois esse é o mais

fundamental dos direitos de qualquer povo livre.
Os poderes constituintes conferidos pelo povo a seus

mandatários têm uma limitação que decorre da soberania popular.
Não podem os mandatários dec.Í'dir contra a vontade do

mandante, sob pena de se criarem condições para uma grave crise
institucional, em prejuízo da p r õp r i a democracia. Os constituintes

devem ter a humildade de reconhecer que suas opiniões pessoais, por

mais respeitáveis, não podem se sobrepor à vontade .do , povo, fonte

legitima de todo o poder político.
O instituto do plebiscito não é novidade no nosso di

reito constitucional, estando previsto na Constituição de 1946 p!

ra a criação de novos Estados.
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Em 1962 tivemos um plebiscito, realizado por força do
disposto no art. 22 do Ato Adicional (Emenda nQ 4 de 1961), quando

o povo decidiu pela volta ao sistema presidencial de governo, pondo
termo à experiência parlamentarista introduzida após a renúncia do

Presidente Jânio Quadros.
A questão da forma de governo - parlamentarismo ou

presidencialismo - não f 01 objeto dos debates eleitorais,' não P.Q.
dendo os constituintes saber aual a forma de governo que o povo

deseja.
o mesmo se pode dizer quanto à duracão do mandato de

t rans Ição do Presidente José samey ,
O plebiscito é um pronunciamento amplo da população ,

1imitado apenas pela nacionalidade do votante e sua capacidade P.2.
lítica.

EMENDA ES32024·6
~~~tuinte BRANDi\D MONTEIRO

_____ Pl.tU~''J'~~UI5Sio/SU.Cll''us'''n- ---,

~IO
re-r- TuTo/~Unl',CIoÇi.o _,

Dá nova redação à seção IV do Capítulo I í:fo Título V

Do Senado Federal

Art. 83 - Compete privativa.ente ao Senado Federal:

I - julgar o Presidente da República nne crimes de rEI.!!.

pansRbilidBde e os Ministros de Estado nos crimes da mesma nature

za, conexos com aqueles;

II - procesar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal

Federal, o Procurador-Geral da República e o Procurador-Geral da

União nos crime!l de rl!sponsubilidade;

rrr - aprovar previamente, por voto secreto, após argui-

çõo sessão pública, a escolho dos 1:itulares dos seguintes cargos

além de outros que o lei determinar;

a) de .. agistra~oa, nos COBOa- determinados pela Conatitu1

çeo;

b) um terço dos Ministros do Tribunal de Contas da União,

indicados pelo Presidente do República;

c) dos Governadores de Territórios;

d) do presidente e dos diretores do Banco Central e de!.;i

berar ecbxe B sua exoneração.

e) do Procurador-Geral da República;

f) do Procurador-Geral da União;

g) Conse1heiros do Tribunal Administrativo de üe fe ae

IV aprovar previamente, por voto secreto, após argui

ção sessão secreta, a escolho dos Chefes de Missão Diplomática

de caráter permanente;

- autorizar previamente operações externas de natu

financeira, de interesse da Uniõo, dos Estados, do Distrito

Federal., dos Territórios e doa Municí.pios;

VI - fixar, por proposta do Presidente da República.,l!

mites globais para o lIontaote da dívida consolidada da União, dos

Estados e dne Hunicípioft;

VII - dispor sobre limites globais e condições para as

operações de crédito externo e interno da União, Estados\, Distrito

Federal e Municípios de suas autarquialS e demais entidades con'tro

ledas pelo Poder Público FedereI;

VIII - dispor sobre lirJIi teu e condições, pera a conces

eêo d. garantia de União em operações de crédito externo e in"ter-

no;

IX estabelecer 1imi 'tes globais e condiçõeB, pil%'O o

.ont.nt8 da dividae lIobiliári8 dos Estados, do Distrito Federlll •

da. Hun.i.cipioa;
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r
-suspende r 11 execução t no todo ou eJll part~ I de lei

declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tri

bunal Ffl!deral;

XI - aprovar t por ...aioria absoluta e por voto secreto,

IJ exoneração, de Dfí~~Ot do Procurador-Geral da RepúbJ.ica e do PrQ

curador -Geral da UnJ.Bo e do Presidente do Tribunal Administrativo

de Defesa Econôlllica.

Parágrafo único - Nos peev í.aeca nos itens I e II ,

funcionarlÍ como Presidente o do Supremo Tr-Lb un a I Federal, limitõl.!!

do-se i!J condenação, que aneerrt e será proferida por dois terços dos

vnbc e do Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por

Di to anos, paro [J exercício de função pública, SI!!In prejuízo dQS

demais eançêe s judiciDis cabLveLs ,

JOSTIFICACl\O

A emenda visa, não só adequar o texto ao sistema preside,!!

cialista como também incl.uír na competência do Senado Federal. a de

aprovar o Procurador-Geral da União e dos Consel.heiros do Tribunal

'Administrativo de Defesa Econômica.

A denominação Senado Pederal., al.éll de ser tradicional. em

nosso direito constitucional., define melhor o caráter desta Casa
do Legisl.ativo, que representa os Estdos Federados.

cesso de rnveat í cura e de destituição do Procurador Geral da União,

a quem cabe chefiar a instituição incumbida da representação judi
cial e extrajudicial da mesma.

A ausência do Poder Legislativo nesse processo mais
se revela injustificável, quando se tem em vista que não 56 a nome.!.

ção e a destituição do Procurador Geral da Repúbllca - autoridade de

importância análoga à do Procurador Geral da uru ão - estão submeti

das ao cr-ãvc do Senado Federal (v.arLB3 ,111, ~1 e XI). Outras aut.Q.

r í dades , de nível não superior à do Procurador Geral da União, ta,!!!

bém têm sua escolha sob o controle do Poder Legislativo: magistrados,

membros do Tribunal de Contas da União, Governadores de Territórios,

pres rdent es e diretores do Banco Central, bem como Chefes de Missão

Diplomática de caráter permanente (v. art. 83, 111, !! a .f!).
se, pois, autoridades responsáveis por setores s,!

tuados como partes do quadro geral de interesse da União Federal não
fogem ao controle do Poder Legislativo, por que, então, subtrair dos
representantes diretos da coletividade nacional o controle da nome!!.

ção e da destituição do responsável mai or pela defesa dos bens, in

teresses e valores integrados ao patr:z.mõnio nacional?

= ,.UTO/JUSTIPI(:A1;ÃO' _

~~u.u:",-"....,32025-4_.~.. ----,
BRAND~D MDNT RD

rc-r- TCltTO/~U'Tlrlc ...çÃO-------------___.

Emenda modificativa do § 10 do art. 175, da Su.!?

seção 11, Oas Procuradorias Gerais da União,dos

Estados e do Distrlto Fede.ral, da Seção I, da

Advocacia, do Capítulo V, Das Funções Essenciais

ao Exercício dos Poderes, do Título V, Da Drg,!!,

nização dos Poderes e Sistema de Governo.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se a a~ínea "c" do inciso Ir i 8!! do artigo 209:

JOSTIFICACl\O

A alínea "c" concede isenção do imposto prestação de seX1

ços ao transporte urbano de passageiros nas áreas metropolitanas.

A isenção é inadmissíve1, imora1 e prejudicial ao interesse

público, pois o transporte de passageiros nas áreas metropo1itanas

é uma atividade al.tamente Rucrativa e monopolizada pela iniciativa
privada.

A isenção concedida no Pro)eto, fruto do Itlobby" das emprj!

sas de ônibus, representa um rude golpe nas finanças dos -Estados e

Municípios.

Altere-se, no art. 175, a redação do § 10, adotando-se a seguinte: EMENDA ES32027·1 '""" ----,
t: CONSTITUINTE BRANlIÃO MONTEIRO

tr='AIITtOO--
PDT

,,--- TlltTD/~IlITI'IC.lÇio--------------

tJ PLENARICrEMENDl\ SUBSTITUTIVA

Dê-se nova redação ao artigo 30 e seu parágrafo único daf

Disposições Transitórias, que passarão a ter a seguinte redação:

19 - A Pr ncur ado r r a Geral da União tem por chefe o Proc.!:!.

rador Geral da União, nomeado pelo Presidente da R,!

púbhca, observados o § 10 e o § 20 do art. 179.

Art. 175

JUSTIFICAÇ~O

Sendo poderes da União o Executivo, o Legislativo
e o Judãc i âr í o , rnconceb Ive I é que o chefe da Procuradoria Geral da

União - cuja iniciativa é necessãr i a não só para solução dos confl.!
tos entre os particulares e o Estado, mas também nos litígios entre

05 Poderes - fique absolutamente subordinado ao Presidente da Rep.Q
blica.

Imprescindível, por isso, é que o Chefe da Procur2.

daria Geral da União goze da confiança não só do Presidente da Repg

bl ãca , mas tamoém do Legislativo, que deve participar, necessariame,!2
te, do processo de sua investidura e de sua eventual destituição.

Além disso, a demissibilldade ad nutum faz com que

as relevantes atrlbuiçi5es da Procuradori",B Geral da União sajam exe.!:
c í das em caráter precário, sujeitando-se de imediato às pressões de
toda ordem que a fiel defesa dos bens da Nação sempre suscita.

Por outro lado, inadmissível é que o Congresso Naci.Q..

nal, competente para dispor sobre os bens do domínio da União (v.

art. 76, V), fiscalizar e'controlar os atos do EÍ<ecuti vo (v. art. 77, X)
bem como, pela Câmara s ederaL, eleger o Primeiro Ministro e o D~fe!l

SOl' do Povo (v. art. 82, V), e, pelo Senado Federal, processar e julgar

o Procurador Geral da República e o Procurador Geral da União nos

crimes de responsabilidade (v.art.83,II), em nada participe do pro

Art. 30 - Pica suspenso, por prazo indeterminado, o paçm

mento do principal e do serviço da dívida externa.

§ j.e - Comi.Jssão Especial. do Congresso, a ser instalada 90

dias apÓS a promulgação da Constituição e com a participação pr,Q

porcional. de todos partidos políticos com representação parlamen

tar, promoverá auditoria da dívida externa.

§ 2~ - Com base na conelusão dessa ~uditoria, o Congresso

del.iberará sobre as medidas necessárias à sol.ução da dívida extex

na.

JUSTIFlÇAÇl\o

I

Ampl.a auditoria da dívida externa, precedida de moratória,

é condição essencial para que a Nação tome conhecimento profundo

das origens e da legitimidade desses cOl1pr~missos celebrados em. Dg

me do Brasi1 pelos governos autoritários e 't.ecnccs-auae ,

Até mesmo o l?apa João Paulo rr já manifestou que os POVOIS

não podem ser sacrificados por uma dívida contraída por governo.

sem legitimidade..



EMENDA ES32028·9_"".---------,j g='P"D'T'''----""l
(J CONSTITUINTE BRANDliiõl MONTEIRO . C.- _J

r:T ~[NUIO/cc"'15s.io/tll.eO..ln.io---------,

= T[JlTO/~untflc...Qio-------------__,

EMENDA ADITIVA

Incluam-se como inciso VI e VII do atual artigo 82, os s~

guintes dispositivos:

VI - a lei orçamentária;

VII - o cumprimento das leis e decisões judiciárias.

,]I])STIFICACl,O

o ProJeto do Relator omitiu esses dois incisos, que já

constavam da Constituição de 1967/69.

..,- TUTO/JuITlm:,t,QÃO __,

EMENDA ADITIVA

Inclua-se como § 1!!, artigo 33, renumerando-se o atual M

rágrafo único, o seguinte dispositivo:

§ l!!: - Os portadores de deficiência totalmente inabilitados

para o trabalho e que pertençam afamílía carente terão direito

pensão nunca inferior ao salário mínimo ..

JUSTIFICACÃO

É dever do Estado e das Sociedades amparar os portador~d

de deficiência, inabilitados totalmente para o trabalho .. A conces

são de pensão equivalente a um salário mín~o ajuda~á as famílias

a sustentar seus integrantes portadores de deficiências.

r.r-------------'TUTO/JUnr'lCAç;,O-- ---,

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se no art. 119 os incisos I e 11 e os §§ I! e 2!..

JUSTIFICACl,O

A emenda visa adequar o texto ao sistema presidencialista.

EMENDA ES32031·9_ '"'''-----------,j ~P..D'T""----""lf: CONSTITUINTE BRAllDÃO MONTEIRO . c......: _J
..,- ~ ..t:OI"RIO/CO.Il:nio/.lU.CCloll:n;,O_--- ,

..,- TrXTOIJUITI'ICAÇio ~ ---,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EM~: artigo 180, do Capítulo V, Das Funções Esse,!!

ciais ao Exercício dos Poderes, da Seção II,

Do Ministério PÚblico ~ do Título V, Da Organi

zação dos Poderes e Sistema de Governo.

AcreBcen~e-se ao artigo 180, o seguinte parágrafo:

Parágrafo: liA representação judicial da União compete ao Mi-

nistério PÚblico Federal, 'pelos Procuradores da República. A lei
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complementar que organizar o Ministério PÚblico Federal fará distr~

buição entre os cargos com atribuições de representação judicial da

União e os demais, de modo a evitar o seu exercício cumulativo COIII

o das outras funções da instituição. Nas comarcas do interior, podj1

rá ser exercida, mediante delegação, pelos Procuradores do Estado

ou dos Municípios".

JUSTIFICACÃO

tA defesa do patrimônio coletivo, orientada pelo prdncdpdo

da legalidade - e tendo em vista o controle dos atos administrati

vos e a responsabilidade civil, penal e administrativa dos agentes

estatais - constitui mister que extrapola em muito o âmbito dos

critérios de mera administração. A relevância dos bens, interesses

e serviços que ela envolve, outrossim, exige - como, aliás, se exi

ge para a tutela dos denominados interesses difusos - que seja atri

buída, na esfera federal, à única instituição apta, normativa e fi

losoficamente, a esse indelegável ofício.

O ProJeto, entretanto, ignorando essas considerações, veda

ao Ministério PÚblico Federal a representação judicial das pessoas

de direito público. Vale dizer, retira da órbita das atribuições do

Ministério PÚb1.ico Federal a representação judicial da União, dei.

xando-a ao desamparo da defesa que atualmente lhe é dada, a qual é
exercida com invejável independência, porque comprometida apenas

com a lei e com os valores basilares da nacionalidade.

Ê necessário, em eeâec disso, restabelecer, quanto ao Minill

tério PÚblico Federal, a titularidade para a representação judicial
da União.

Justamente por abrigar o Ministério PÚblico Federa~, dentre

suas excelsas funções, a representação judicial da Nação Brasil.e~

ra, é que o Procuratório da União Federal aproveita e se beneficia

dos princípios que informam. a atuação do custos l.egis (fiscal da

lei), como sejam a independência funcional., o compromisso com a Le

galidade e o desassombro em face dos poderosos que exorbitam tanto

dentro quanto fora da Administração PÚblica.

Não é por outra razão que as mais prestigiadas e demQcrát.:i

cas Constituições da era contemporânea atribuem ao Ministério PÚbli

co, com exclusividade, o encargo de x:epresentar em juízo o Estado

Haciona1.
É o que se vê nas Constituições da Colômbia (v , art. 143),

da Grécia (v .. art. 90, n!! 1), de Honduras (v. arts. 229 e 231), do

México (v. arts. 102 e seguintes), de Moçambique (v. ace , 75), de

Portugal (v. art. 224, item 1) e do Peru (v, art. 2502, itens le3) ~

Nos Estados Unidos da América - fonte primordial do consti-
tucionalismo brasileiro - embora sem previsão na Carta Magna, - o

Attorney General eeeeece tanto a representação da União em JUJ,.zo

quanto as funções de fiscal da lei, em um sistema em que a reverên

cía à Lei Maior encontrou e mantém sua mais elevada consagração hill

tórica.

Pelo visto, não é por mera coincidência, ou por t:l.LWl:'les 1..=.!!

dição, que as funções de representante do Estado e da Sociedade,

juntamente com a de fiscal. da lei, se coloca sob responsabilidade

de uma instituição única, o Ministério PÚblico, tanto na Nação be~

ço do moderno constitucionalismo, como em outras em que democracia

veio a ser conquistada quando Já se vislumbravam as novas perspectj.

vas que o ano 2000 abrirá para a humanidade.

Em todos esses exemplos, há um ponto comum: a soberania P.Q

pular e o interesse público, como bases da organização constituciQ

nal. Diante disso, fáci~ é perceber-se que somente uma instituição

definida a nível. constitucional, atuando com independência e sÇ)b o

princípio da legalidade - vale dizer, orientada pela expressão legi

tima da soberania popular, pode exerce~, com a necessária eficácia

e sem limitações discricionárias, a fiel defesa do interesse públi.

co, de que é titular o Estado de Direito, em nome da Nação a ele

subjacente.

t inconcebíve1, portanto, que a defesa da União venha a ser

enfraquecida, e, paradoxalmente, mais onerosa ao contribuinte, notll

damente quandp se considera que os bens a serem defendidos são os

de mê)ior valor para a comunhão nacional e as futuras gerações de

brasileiros, CalDO se vê da enumeração contida no art .. 3D, do Capí.ty

10 II, da União, _~_Título IV, Da Organização do Estado, e dos
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serviços que são de sua competência e têm COa0 destinatários todos
os integrantes da sociedade brasileira.

Ela síntese,a ~representação judicial da União deve fazer-se

tendo em vista a ±-pDrtincia dos bens a ela confiados, à comodidade

dOl!!l juri:edicionados, à economia de tempo e de recursos financeiro.!l

e à segurança jurídica da coletividade, subordinando-se, tão somen.

te à ordem constitucional, à lei e aos interel!!lse~ do Paía.

Tratá-la de outro modo é fazer o jogo daqueles que, com ob

jetivos inconfessáveis, pretendem tornar a representação judicial

da União objeto de manipulações discricionárias, sempre lesivas ao
interel!!lSI! público e à credibilidade das instituições.

EMENDA E832034-3
por Constituinte BRANOt\O ~~~~IRO

tJ PlENÁRIa

r.r-------------TtxTONUSTIFIClçitl -,

EMENDA ADITIVA

Dê-se nova redação ao parágrafo único do art. 172.

Parágrafo único - Lei Complementar definirá a composição,
competência, organização e funcionamento do Conselho Nacional de
Justiça, assegurada a participação de advogados indicados pelo órgão
de classe.

EMENDA ES32032·7
~_ _J.UTlllI

CONSTlTUIIlTE BRAN!JXo MO!!TEIRO

JUSTIFICAÇllo

o art. 174 do Projeto de Constituição consagra a particl
pação do advogado coma indispensável à administração da justiça.

Torna-se essencial as.sequsar a par t í c rpação do advogado
nos Conselhos de Justiça, como forma de democratizar sua composição,
Lavr andc-n do perigo do corporativismo.

Além disso. o Conselho deve fiscalizar a aplicaçilo das

verbas orçamentárias do Judiciário, sendo imprescindível que esta
fiscalização não fique restrita aos membros do próprio Judiciário.

'-- -'"J f:0lI ;Õ'qd±J

EMENDA ES3203S.I_.",, ---,J r:r-P"D"T'''----"]
(l CONSTITUINTE BRAllD1.0 MOIlTEIRO . ~ _J
r.T-_-:- ~Lt"......o/tONI$SÃo/IUICOllIS'io _

§ 32 - A lei reprimirá toda: e qualquer fOZlDa de abuso do

poder econômico que tenha por fim dominer os mercados nacionais,

eJ.iminar li concorrência ou Dumentar arbitrariamente os l.ucroB e

criará UIl Tribunal Administrativo de Defesa Econômica, com 5 mem-

bros, eleitos pelo Congresso Nacional, que se incumbirá de repri.

mir os abul!!Ios do Poder Econômico e promover a concretização dos

princípios con~titucionaiBda arde. econôaica, definidos na Consti

tuição.

Dá nova redação ao i 3' do artigo 228.

EMEIlDA MODIFICATIVA

rrr ,uN."'O/tJOlolllllio/lll.eOllllssio ---,

".,. TU·O'.lUITI'ltIoÇAO -,

..,--------------Tt:XT'ó"/.tU.TI"cJ.çiO---------------,

JIlSTIFICACXO

A criação de um Tribunal. Administrativo autônc.o, indepen
dente, semelhante à Federal. Trade COlOission Americema e sem os en

traves que impediram o funcionamento do CADE - Conselho AdministrA

tivo de Defesa Econômica - é o meio mais eficaz de .garantir a r~

pressão ao abuso do Poder Econômico, assegurar a liberdade de me~

ci!ldo, impedir a formação de ca.rtéis, Oligopól.ioB ou monopólios pr!

vados, garantindo o livre funcionamento da economia capitalista no

País.

EMENDA ADITIVA
J,o Ír~j 17

Inclua-se como Seção IV do Capítulo :rI, e seguintes dispo-

sitivos:

CAPíTULO II

DOS MINISTROS DE ESTADO

.Art. 125 - Os Ministros de Estado são membros do Poder Ex..!!

cutivo e serão nomeados pe10 Presidente da RepÚb1ica dentre bra8i

leiros maiores de 25 anos e no exercí.cio dos direitos políeãece ,

~DA ES32033-S ...'''-------,] r<r"p"D'l""----'ê CONSTI'l'UIIlTE BRAIIIl1.0 MOllTEIRO . L _J
Art. 126 - A 1ei determinará a criação, a orgenizaç;o e as

atribuições dos Ministros.

'LII:NAIlIOJCONIS'ÃO/lu.cr;NluÃo ,

r,.,------ TUTOIJU.TI'ICAÇio---------------,

Art .. 127 - Compete aos Ministros de estada, a1ém das atr.i

buições que a Constituição e as leis estabelecerem:

I!MENDA ADITIVA

Inclue.-lSe CODO inciso XII do artigo 30,. entre os bens

União, o !Seguinte dispositivo:
da

I - Exercer a orientação, coordenação e supervisão dos Óx

gão!'J e entidiCIdes dill ad.inistri'Jção federal na: área dé sua cotnpetên

cia, e referendar os atos e decretOs assinados pelo Presidente da

RepÚblica.

XIX - A :!'l.oresta ~zônica, a Mata Atlântica e o Pantanal
MatogroB8enBe. Xi - Expedir instruções PiClra a execução das leis, decretos e

regulamentos.

JVSTIFICAC1.Q
IIi - Apreseatar ao Presidente da RepÚblica relatório anual

dos serviços realiz.ados no Ministério.

A pre.servação das :florestas brasileiras e do Pantanal é uma

questão vital para o futuro do País. Desde a ccfcnãeecêo assistimos

a sistemática deBtruição das floresta!!l brasileiras, hoje reduzidas

à Amazônia Legal e a pequenos trechos da chamada mata atlântica.

O CÓdigo Florestal. te. se revel.ado insuficiente para . reli

guardar o que resta de fl.orestas no País. Urge colocá-las sob o d,Q

mínia da União COIIO fórmula de i.pedir sua iminente destruição.

IV - Praticar os llItos pertinente,l!f às atr.ibuições que lhe -LQ

rem outorgadas ou delegadas pelo Presidente da República.

v - Com.parecer perante qua1quer das Casas ou Col:llÍB8õeB do

CongreBso Naciona1, quando convidado.

Parágrafo 1Ínico - Oa Ministros de Estado respondem perante

o Congresso Racional pelos atos pratic~os na gestão de sua paata.
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de sua .mccnst í tucdonal í dade (veja-se os exemplos dos contratos da
dívida externa brasileira e de tantos decretos e decretos-leis)
caso os setores consultivos da administração já se tenham curvado
à vontade de seus agentes, responsáveis por tais atos ..

DA ponta de vista econômico e prático, salta aos alhos
que ao atribuir à Procuradoria da União a "consultoria jurídica do
Executivo e da administração em geral", o dispositivo em causa 1n.§.
tltui uma duplacidade da atlvidade consultiva - com ponderáveis r!
percussões negativas no erário público - porquanto é praticamente
inconcebível que o Executivo e a administração em geral, Que nece~

sitam permanentemente de aconselhamento jurídico em suas ativ.!
dades quotidianas, tenham que encaminhar à Procuradoria geral da
União, a cada dia, as consultas de que necessitam _ muitas vezes

em caráter de urgência - ficando ~mpossibilitados de agir enquanto
de lá não receberem parecer so11ci t ado , Não é dificil de imaginar
as incalculáveis prejuízos que isso pode acarretar à pr6pria a.9-
ministração e às suas relações com os particulares ..

Em face dessa compreensão, por certo, é que também não
se encontra, no direito constitucional comparado e na história eon.§.

ti tucional brasileira, fundamento para a esdrúxula inovação s6 agQ.
ra introduzida no Projeto, sem raz5es ou objet ivoa confessáveis.

'L~N...~IO/cONISS,;;Il/Il~.eOllllss.io---------..,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO~: alínea Q do inciso 11 do artigo 203.

Art.. 128 - O Ministro de Estado será exonerado pelo Preai
dente da RepÚblica, ou se epcovade a sua exoneração pela maioria da

dimara dos DePUtado~~ em ;irtude de proposta subscrita pelo menos

por lDl terço dos deputados, devendo efetuar-se a votação até 72 hg

ras apÓs a sua apresentação.

Parágrafo 1Ínico - A exoneração de determinado Ministror aprQ

veãe pela maioria da Câmara dos Deputados, nos termos previstos no

artigo 128, não importará a exoneração dos demais.

Propõe-se a introdução de uma Seção IV, destinada a definir

a competência e atribuição dos Ministros de Estado, definição impo~

tante no Regime Presidencialista ..

JUSTIFICACl'.o

r;T TUTO/~l,1nlrlc...çlo-------------_,

EMENDA ES32036-0
[J CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO

tJ PLENARIO

'--=:::.:====-====-.:::.::===- --'J (TI=';~;~

-----=-===- J l"Pli!õifTIj

A alínea ~ do inciso 11 do artigo 203 passa a ter a redg

ção seguinte:

c) patri.Iaôni.o, rendas ou serviços dos partidos políticos,

inclusive euae ftmclações, entidades sindicais de trabalhadores

instituições sem fins lucrativos de educação, assistência social

previdência privada fechada, observados os requisitos de lei ~

plementar.

JUSTIFICACllo

EMENDA ES32º~8:6_"... ----,
CConsti tuinte BRANOM MONTEIRO

_______ .L1••~lo/cewl".iG/.u.COllln.io _.,

~ÁRID
= TUTO/~U'Tll'lC'çlo-------------_,

As instituições de previdência privada sem fins lucrativos

e fechadas tem, eaeeeceenee, caráter assistencial, devendo gozar

das mesmas isenções dadas às instituições de educação e assistên

cia socia1.

EMJ;NDA ES3203_7-8_",,, ----,
por Consti tuinte BRANDÃO MONTEIRO

r;T- TrnO/~UITII'IC,I,Çio-- __..,

EMENDA SUPRESSIVA

Suprime o inciso IV do art .. 120 e dá nova redação ao ir
ciso IV da § 20.

IV _ opinar sabre decretação da estada de sítio.

JUSTIFICAÇl\O

Emenda modificativa da art. 175, da Suo seção
11, Das Procuradorias Gerais da União, dos
Estados e do Distrito Federal, do Capítulo V,

Das Funções Essenciais ao Exercício dos Pod!
res, do Título V, Da Organização dos Poderes
e Sistema de Governo.

O Estada de Defesa é um eufemismo para designar as Medi
das e Estado de Emergencia da Constituição autoritária. A emenda
visa adequar o texto, em face da proposta de supressão do Estado

de Defesa.

Mo di fique-se a art. 175, caput, que passará e ter a so!!

, guinte redeção:

Art. 175 - A Procuradoria Geral da União a órgão que

a representa judicial e extrajudicialmente.

JUSTIFICAÇl\O

EMENDA ES32039-4 !.. ". ---,

tJ eonsti tuinte BRANDÃO MONTEIRO

r;T-------------n:XTo/~uaTlrlC ...çio---- ___,

A emenda proposta suprime, da artigo conatante do Proj!
to, a expressão "e exerce as funções de consultoria,jurídica do

Executivo e da administração em geral ll •

A unificação, em uma única instituIção, das funções de
consultaria e de representação da União apresenta-se de toda inca.!!

veniente, tanta da ponto de vast.a te6rico, como de ccns í derações ecg
n1lmicas, práticas e históricas.

Em primeira lugar; é evide'Tite que se a controle jurisdl

cional dos atos d~ administração - ilegais Ou abusivos - deve ser

um das aspectos da atividade da Procuradoria Geral da União, esta
fi,cará obviamente comprometida com os atos questionados - apesar

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se a incisa IV da art. 118.

JUSTIFICAÇllo

Na regime presidencialis1;a: o~j"to d~ outra emenda apr!
sentada, não existe e figura do Primeil;o Ministro..
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DA ES32040-8_"'.. ---,
constituinte CARLOS CHIARELLI

= TIlfTOIJUITIFH:A,QÃO --,

A contrário senso, havendo incompatibilidade de ho
rário, persiste a necessi dade de afastamento do cargo ou tu;
ç60, facultada a opção pela remuneraçl:io de um deles.

A emenda se nos apresenta como bastante ponderável,
capaz de ensejar melhor adequação aos servidores públicos elel
tos para exercer mandato eleitoral.

EMENDA SUPRESSIVA.

DISPOSITIVO EMENOAOO: ART. 30, § 20.
EMENDA ES32043-2-",,,---------,J ~P"M"'O"Bo-~

!!J Cons tituintg EXPE!lITO JÚNIOR . c..-- _J

SUPRIMA-SE O § 20 00 ART. 30. Plenário

"Fica suprimido o § 20 do art. 30".

JUS T I F I C A ç A O

r.r-------------TtXTfl/~vln'lC...çio----- ___,

EMENOA MOOIFICATIVA:
Dispositivo Emendado: Artigo D, ParágrafO 20 do Projeto de Constit,!!.
ção ,

Os Estados e os Munic!pios já são beneficiários com a
arrecadaçlo de imposto incidente sobre o ciclo econômico do minério,
representando a participaçDo de que trata o § 20 do art. 30, ora pr.Q.
posta para ser suprLní da , sendo n~ casa, um autêntico bis in idem.

Art.D- •.•.••.•.••...•.•..••••.••••.•..•.•.••.

§ 20 - são obrigatórios o alistamento e o voto

dos maiores de dezesseis anos, aa lvo para os analfabetos, os maiores
de setenta anos e os deficientes físicos.

EMENDA ES32041·6_",..,----__---,
(lconstituinte CARLOS CHIARELLI

PPLENARIO= ~__ 'I'llItO/JuIT1Plc.ItÇlo--------------

JUSTIFICATIVA

A presente emenda, que venho mais uma vez apr!!

sentar, visa assegurar o direito de voto aos maiores de dezesseis
anos, pois acredito que a juventude de hoje é mui t o mais diferente'
daquelas dos anos 40, claro, ressalvando os analfabetos e os maiores
de 70 anos, bem como os deficientes físicos.

EMENOA SUPRESSIVA.

Oispositivo Emendada: Art. 17. EMENDA ES32044-1 -."..,---------,J Erp"M'O"oB°-----'C Constituinte EXPEDITO JUNIOR . C-' ~
Supr1ma-se o art. 17.

"Fica suprimido o art. 17".

JUS T I F I C A ç A O

Plen4rio

EMENDA ADITIVA:

Dispositivo _ado -

NUa conseguimos atinar com os objetivos da proposta

constante do art. 17, visto que, a viger, nos termos em que está co!!,
cebida, em 1988, certamente não haverá eleiç~es municipais, pois se!!.
do a nova ConstituiçUo promulgada na final do corrente ano ou no in.!
cio do próximo e, devendo a atual legislaçDo eleitoral ser devidame!!.
te adaptada, não haveria como compatibilizar os aspectos citados.

Por issO, estamos certos de que a apressA0 é o melhor
caminho.

"Acrescente-se onde couber"

Art.- ... Todos cidadãos tem direito ao tr!,

balho. A cada cãdadão o Estado assegura a possibilidade de por
em prática seu potencial de trabalho conforme sua preparação r no
campo econômico, social r administra ti vo ou cultural r remunerada '
conforme sua quantidade e qualidade.

§ Único - A trabalho igual a retribuiçDo •

será sempre igual.

EMENDA ES3204~~_ ..,.. ---,
l:J CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI

tr=,.UIT".--
PFL

= TUTO/~\lSTI'lUÇi.O_---------_--_:

.I.I:N.~~/eOl!llldo/IUoacClIfI..io "l

Plenário

~Dol.T...--

'o4t09/87.P PLENARIO

r.r 'UM''"O/COltlSIWllolaellltINlo ...,

EMENDA MOOIFICATIVA =-------------TlllTO/~IISTI'IC ... io--- ___,

~~
Oispositivo Emendado: art. 70,~.

EMENDA MODIFICATIVA:

Dispositivo Emendado - Artigo 253

Oê-se ao Art. 253 do Projeto de ConstituiçDo
Substi tua-se o inciso I, do art. 70 pelo seguinte: a seguinte recação ,

"1 - Tratando-se de mandato e'J.~tivo federal, esta
dual ou municipal, ficará afastado de seu cargo, emprego ou
funçlo, facultada a opção pela remuneraçlo de um deles, ·caso

não haja compatibilidade de horário".

Art.253 - SDo insuscetiveis de desapropriaçD
para fins de reforma agrária, os pequenos e médios imóveis rurais ,
que não ultrapassem o tamanho máximo de 100 m6dulos regionais de e~

ploraçft.o agrícola, ficando o excedente sujeito a desapropriação por
interesse social para fins de reforma agrária.

JUS T I F I C A ç A O
JUSTIFICATIVA

O que se pretende ~ possibilitu ao detentor de ma!!.
dato eletivo, desde que não haja inc011lpatibilidade de horário,
o exe'!"cl"C~:'()" de ambas as funçOes e

Com a presente emenda,modificativa, pretendo
limitar o tamanho 'das propriedades rurais, daqui para a frente, a,
definiçDo fundiária ?os limites máximos permitidos para os imóveis'
rurais.
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à Conata.t.u.í.çâo , ancãusave para ev~tar conflJ.tos de ent.endamentio c2

mo os que se têm ver1ficado entre as Cortes de Cassação e o TrJ.b~

nal ccnstn.cucaonaâ , em Pa Lses da Europa. Basta cons adenaz- que a dec!.
são sobre a conaea.eucaonef.í.aaõe da Lea pode depender de certa ínte.,;,

pretacão que se dê ao diploma legal, a qual há de ser assegurada na

continuação .••

instãnc:.z.a in.ferior cassatór:.z.a sob pena de restar infirmada a jurisdi

ção constitucional. e fragmentada a una.dade do direito federal.

'LI/l""'Ó/COl,llt.1Cl/IU1COIl11Iio-------_---,j fW,õA9&B
Plenário

EMENDA MODIFICATIVA
Dispositivo Emendado: ARTIGO 13, PARÁGRAFO 50.

Art.lj- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

EMENDA ES32046.71_"". ---,
f:J Constituinte EXPEDITO JUNIOR

r;-r---------- ru1D/.!uST'''t.lÇ.io -,

EMENOA SU8STITUTIV~

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 10 das Disposições Transit6rias

Mul.tas questões, emboz-a de extrema sJ.gnif icação econômica,

Juridica, não se situam no âmbito ccnstií.cuca.onaj., mas sim

legislação federal, e só nestes casos seriam eras Julgadas no S~

remo Tribunal Federal, após cr1.VO rigoroso de seleção dos casos.

Não parece compreens!vel, assim, que questões de magn~ im

ortância, fJ.quem ~fastadas do âmbito competencial, do órgão de cüp?la

o Poder JudicJ.ãrio.

Outrossim, tais questões se Lamí,tarJ.anl às provenientes do

uperior Tribunal de .rusta.ça , e não às dos demais Tribunais SuperJ.ores

Requer-se, portanto, o tratamento especifico dispensado pe

26, § 2P, do Regl.mento Interno da Assembléia Nacional ConstJ.-

A presente emenda visa a restaurar, restring:.z.ndo o recurso

às decisões do SuperJ.or TrJ.bunal de Justiça, da.spcs í,tivo que J â cons

tava do Anteprojeto da ccm.ssêc de organJ.zação dos Poderes e Sistema

e Governo (art. 101, IV) e do AnteproJeto da comissão de Sistematiz~

ão, Relator o consta.euarrte Bernardo Cabral (art. 201., IV).

Não devem ficar exclui.das do julgamento do Supremo Tribunal

ederal, órgão de cúpula do Poder Judl.ciãn..o, as questões que pela sua

agnitude seJam. de .indJ.scutIvel reâevâncn,e., embora possam não ser de

atureza consti taseacaeã ,

Seja dada ao Art. lº das Disposições Transitórias, a segui.!!

te redaçilo:

Art. E concedrda Anlstia a todos que, no pedodo de 02 de
setembro de 1961 até a data da promulgação desta Constituição, foram
atingidos. em decorrência de motivação exc Lus a.vamerrte política, por
atos de exceção anat í tuc í one í e ou complementares. e aos que foram

abrangidos pelo Decreto Legislativo nO 18, de 15 de dezembro de 1961,

bem como os atingidos pelo Decreto Lei nO 864, de 12 de setembro de
1969. considerando-se preenchidas todas as exigências legais estat.!:!,
tárlas da carreira cav í I ou militar, na presunção de Que foram amplo!

mente satisfeitas, não prevalecendo quaisquer alegações de prescrição,
decadência ou renuncia de direitos, sendo-lhes assegurado;

- promoções. na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou
graduação a que teriam direito como se em atlvidade estivessem pelos
critérios de arrt aqu í dade , merecimento, ou por força de direitos adqui
ridos na data das punações , decorrentes de leis especiais relativas
a zonas de guerra e de tempo de serviço;

11 - contagem do per1000 de afastamento como tempo de ef!,

tJ PLENARIO

EMENM ES32049-1_ m" --,

QONSTITUINTE GERALDO CAMPOS

'"" Pl.tM...~lo/eO .. ls'Ão/lu.eO..lnÃO--------_-,

r.r TuTO/..l.>nIFle.~.lo_-_----------....,

IAUTOII~-------- ...,

EXPEDITO JÚNIOR

CONSTITUINTE PAES LANDIM

Deve constar no novo texto constitucional'
dispositivos como este que venho propor, para sanar as sérias di
ficuldades que a maioria dos Governos ~staduais, bem como as Pre
feituras tem para adquirir equipamentos de cunho social (motoniv~

ladoras t tratores, caminhões basculantes. méquí nas , etc) a servi
ço da comunidade como um todo.

"148

IV - Julgar recU~i50 extraordinário contra decd

sães definitivaa do Superior Tribunal de Justo!
ca, nos mesmos caBOS do cabimento do recurso e,!

pecial, quando considerar relevante a questão f~

deral.

PLENARIO

EMENDA ADITIVA

Dispositi vo Emendado

Acrescente-se onde bouber;"'t" r/lul:> /I/I,
CC<I'/Iu..ft, :r; St.,.-u:ar·

"Art.- Será concedida uma redução de 65%
(se .senta e Cinco) por cento do IPI (imposto sobre produtos indu§.

trializadosJ a Estados e Municípios na aquisição de equipamentos'
rodoviários e de limpeza pública.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO; art. 148

Acrescenta ao art. 148,0 1tem IV, com a seguJ.nte redação:

................ : .

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICAtIVA

Dê-se ao § 50 do Art. 13, do Projeto de Const
tuãção a seguinte redação:

§50 - São inelegíveis, os inelistáveis e os m

QP/es de dezesseis anos.

A presente emenda que venho mais uma vez apr,!

sentar t vLsa a corrigir e reconhecer constitucionalmente o direi te'
aos jovens maiores de dezess;is anos de votar e. serem vot ados ,

r;T-------------flErN/,jUI1'T'feJ.çl.o------- ~-_....,

EMENDA ES32048-3
f:
,.."---------,,l.c....JlIO/eOlll••• io/.u.e.auMÃ8 .,

,..,,------- Ult'tD'~Ul'tlUl...ÃO_- __,

tive serviço pr es t.ado , para todos os efeitos, obadecãrícs os prazos
de permanência em atividade, p:,evistos nas leis e regu?amentos v'ige.!!

tes;

jJjSTIl.'ICAçXO

Pont.o sa.liente da mais moderna doutrina do !>irel.to Const!

tucJ.onal é a interpretação da lei em conformidade com a Constitul.:

cão, sendo tratamento que deve' aompetJ.r ao Supremo 7'ribunal Federal,

a.ncumba.dc do controle da constitucional1d&de elas ~.i8 e intérprete

máximo da Const1.tuição. Quando relev~hte a questão federal, aeaam

conaidezada, formal e publ.J.camente, pela Corte Maior, ~em justifJ.c.!

çáo o recurSQ extraordinário a prdpiciar a interpretação conforme

I II - recebimento de SdJ.tU...,I,.V$, vencimentos, varrtaçens ,
ti t'Lcações , pr overrtcs , pensões, e di rer-enças devidas, cem seus
res corrigidos e tributados mês a mês, cabendo à União prever
cursos fina1ceiros necessários à aplicação desta Anistia, bem
definir seu cronograma de pagamento.

gr!!
vaI.f!.

os r,!.

como
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§ 12 - O retorno ou a reversão ao serviço ativo fica ~cond!.

cionada ao interesse da admiíistração.

§ 20 - Fioam igualmente assegurados os be1efícios estabel!
cidos neste arti;:}o aos militares da M~uinha e da AeronálJtica, expu!.
505 ou licenciados ex-offício compulsoriamente do serviço ativo, em
decor r êncã a dos acontecimentos políticos levados a efeito em março
de 1964, relatados na Exposição de M,)ti"os nã 138, de 21 de agosto

de 1964, do Ministério da Marinha e, na solução do Inquérito Poll
eial Milita'!' d,l Associação dos Cabos da Força Aérea Brasileira
(ACAFABJ, publicada no Bo1eti~ Reservado nO 21, de 11 de maio de 1965,
da P"-,

EMENDA ES320S0·S
t: CONSfllUINI'ES GEllSON Ci'l-lATA E';;;;A CPMATA

PLENÁRIo

r.T TEXTD/~u'f"ICAÇ;;D' __,

No artago 210, o item IH passa a ter a seguinte redação:

Art. 210 -

§ 32 -jccos 05 q.e tiveram direitos políticos 5USpe"1S0S pelos
a";05 In3t 1tucaona Is , na exercício de mandatos eletivos, contarão, Po!
ra eoPeito de pe,são, junto a05 institutos de pensões das Casas Le
gislatiw'as a que per t eno Iam ou junto ao-s In-rt í tutos de pensões das
Estaj,)s onde e,,<erc::.am ma'lj,3.t15 e.cecut Ivo a , o pe r Iodo compreendido e.!!
tre a data de suspensão de direitos políticos e cassação do mandato
e a data de 28 de agosto de 1979, dia em que a Lei n2 6583 exting~Jiu

os efeitos da inelegibilidade provocada pelos a-:05 institucionais.

§ 42 - Os depen::len~es das s~;:vid:lres civis e milita:-es, já
falecid~s, o. jesaparecid,)s farão jus às vantagens pecuniárias da pe!!.
são especial, cnrresuondent e ao cargo, função, emprego, posto ou gr,!
duação , que t er í a sido asseçuradc a cada beneficiário das t a Anistia,

i'"lclusive as diferenças atrasadas, a:é a da";a do fale~imento.

IH - Imposto sobre serviços de Qualquer Natureza.

JUSTIFICATIVA

o Imposto sobre serviços de Qualquer Natureza - O Issq-l - consti-
tui-se numa conqeasta duramente perseguada pelos MLmicíplOS, ao longo de décadas.

Tal amposto representa hoj e uma parcela considerável da recerta

tributâria dos M.mlcípios, variando, entre eles, de 20\ e 30\ da Receita Orç,!

mentária.

Assim, a sua supressão para os municípios, em razão do seu desloc,!

nento para a ccepeténcra Fascal, dos estados, s.ígnafacaraa tIIla perda de receita

absolutamente arreparâvej , mesmo com a mclusão do Imposto sobre Vendas a

Varejo - IVV - que, em ternos concretos, só benefícaarâ os mnucípãcs que pos
suam setor terciário de conslderável desempenho;

'LlNA~IO/CO.U$'io/IUlCD.I"io-_-- ~

RITA CAMATA

PLENÁRIo

CONSTlTU I NTES GERSON CAMATA

Suprima-se o parágrafo 39 do artigo 11.

EMENDA SUPRESSIVA

A supressão da expressão "e sob:re prestação de serviços': é ccn
sequência do deslocamento do ISS da COfl:Petência fiscal do Estado para o lolmi:
cípio. Ressalta-se ~e, em corrtraparmaa, está sendo retarsõc do M.mi.cípio O

IW, que poderá ser absorvido pela Sistematlzação da cobrança do proprio 101
pelos Estados, através da fJ..Xação de suas alíquotas, de tal maneira que o Es
tado também não venha perder receitas. -

JUSTIFICATIVA

IH - operações relativas ã carcujaçâo de mercadorias, ainda.
que iniciadas no exterior.

Art. 209 -

No artago 209, o item IH, passa a ter a seguinte redação:

EMENDA ES320S1·3
fJ CONSTI11JINTES GERs:JN CPMATA'E"iuTA CPMATA

fl
r;r------------- TlXTO/~Ulfl'ICAÇiD----- __,

EMENDA ES320S2·1
f:

r.T-------------TllCTO/~USTlflC.t.ÇiD 1

JUSTiFICACAO

I) Evitar i,tarmináveis demandas judiclais que prejudlcarãan

o alcance político e social que a p-oposta ensé ja , Por ecse razão,
no t ext o do a::tigo, cons i der am-ue preenchã ãas todas as exigências

legais e es tat.ut ãr í as da carreira do servidor civil ou mil~tar;

11) Promover os be'1eficiários da ~nistig apenas pelos princ!

pios de antiguidade, merecimento e pe l as leis espec í ad s r e l at i vas

t e-npo j~. s e rv í çn e a zonas dl~ nne r açõe s de glJ~rra. F1COU, as s rm, e~

cluído o c r-t t ér í.o d:! escolha, mas es s eçurcu-se a promoção pe l as leis
espec í ai s , direito que os maí s antigos nas carreiras já hav í am adqu.!.

rido à época das punições;

!! I) L\7osegura't' aos a"istiado'3 o recebimento das ãmnor t âncj as

que O,;Lxa':'am de- ee c p.1gils en v Lr t ude do a~a5tame.,~o cnmput s ârIo , E

relevante o fato de que as punições Lnpos t as a esses brasileiros oco!.

reram sem julga'llento, sem dIreito de def'eaa e, o que é mais grave, sem
cr íme , As anistias arrterí.nres a 1964 sempre beneficiaram pesaoas que
se sublevaram, foram processadas regularmente e condenadas pelos cr.!

mes que cometeram.

IV) Condicionar o retorno ou a reversão ao interesse da Adm.!
nistração. Já não é mais o anistiado. mas somente a Administração ,

que tem competência e iniciativa para r emtegrar em seus quadros os
anistiados;

vJ Limitar a abrangência dos atos administrativos aos marl
nheiros e aos cabos da AeronéutLca , facilmente identificados nos pr.!!.
ceesos políticos do parágrafo 2Q da emenda;

VI) Assegurar aos detentores de mandatos que foram cassados o
direito de contribuir para os seus In5tit~tos. no período compreendi
do entre a data da cassação e a da anistia de 1979; e

A prooosta que or a submeto à apreciação dos nobres Constttui!!.
tes dn Com:'ssão de ât s t.em-rt Lz açãn visa a atingir os seguintes pontos:

VII) Garantir acs dependentes dos aru.st í ados já falecidos o dl
reito à pensão correspondente ao posto, graduação, cargo Ou função.
que seria aseequraco ao beneficiário da anistia at é a data do seu f,!
LecImento , mcrus rve as indenizações dos atrasados.

Com esta sugestão. esp)'ra-se superar os impasses que transl'o.!.

maram a anistia num tema poymico. para. finalmente, trans formá-la
numa grande fes-ta de pac~caçã.o da família brasileria.

JUSTIFICATIVA

o parágrafo III instit.ui a dupla nacionalidade~

O Brasil sempre adotou o princ1.pio da nacionalidade

única consaçxaõo na nossa legislação.

O parágrafo III, na sua parte final, subordina ainda

a nacionalidade brasileira à legislação estrangeira. Recomen-
da-se, assim, a supressão do pará<1rafo.
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I'tIl:H.l"IO/ÇOllIUÃo/sUIlCOllll1tÃO----------,

pLENJlRIo

pjenentar estadual, dependerão de consulta prévaa, rredian

te pjebi.scí.to , às populações diretamente interessadas, e

se darão por Iea estadual.

JUSTIFICATIVA

= Tu:TO/~uST1FICAÇio-------------_,

Jv:.rescente-se o seguinte artagc na parte referente às Disposições Trans.rtôrfas]
r/lu{,., "r, t»'YÚ ",-~.6vr,

Art. C••• ) - A uruão responderá por eventual redução das Tecei

tas Trabutâraas dos Estados, e estes por eventuais reduções de recearas dos seus
M.nuCípl0S, que venham a OCOrrer em consequêncaa das al.teracões Irrtroduzadas no

titulo VII desta Constiturcão,

JUSTIFICATIVA

A manutenção do texto orâgmak do SubstitutlVO Bernardo Cabral,

provocará uma queda acentuada nas recertas , tanto dos Estados,como dos M.uuci

p10S. Esta conclusão chegaram vários Prefea'tos do Estado do Espfrlto Santo ,

com base em estudos e cálculos feitos pela assesscraa do Prefeito d Mtmicípio

da serra, João Batista MJtta, por sinal quem nos sugeriu a apresentação da s~

gumte emenda.

Pl.llf,UIlO/COlllUI.iO/.uICOlllllnlo .,

pLENJlRIO

A composição das Câmaras ~fmllcipals apresenta, Invar.lavejjrerrte , uma repre

sentação onde os eteatos pela sede são amplamente najoratáracs,
~ evaderrte que, sendo necessâraa a aprovação das Câmaras Mmdcdpaa.s para

que um dast.ra to seja elevado a numcfpaos , nenhummUIllcíplO v1ável será crIado no

Braaa.L, A pressão dos mteresses econônu.cos da sede, lJ\1Ped1!'ão que os vereadores

votem pela independência do üístzrto,

Essa pressão somente poderá deaxar de ser rr-res rtfvek se o DistrJ.to não pas

sUJ.1' condições para. se tornar independente. Temam condições de ter seus pleJ.tos I

aprovados, apenas aqueles nrstra.tos que não geram recursos própnos e cujas nece~

sadades míruma.s de desenvolvimento são sustentadas comverbas da sede, Das'tr'í.tos

que, Iogicamerrte , não podem, nem pretendemos sejam elevados a narmcfpdo,

A exagêncaa do preenchimento de raquí.satns es'tabeIecados em Lea Complemen

tar e a consulta prévia medaante ptebascato , prevastas no parágrafo que pretende

mos modrfdcar, Já são garantaas sufãcaentes de que a craacão de novos municíplOS

obedecerá ao mteresse maior de desenvotvimerrto do Estado e da Nação e os que n~
cerem, nascerão com as bençãos da vontade popular. A mclusâo no parágrafo únICO

do ar-tagc 37, da eX1gêacia que pretendemos suprÍJIU.T, sepul.ta os anseios desenvol

vnoentastas dos brasa.Ierros trabalhadores de mcontâveas Dastra.tos do nosso gran
de País e anula a vontade do Legis lador. Sem a aprovação desta emenda, o parágra
fo não terá eíâcécre. SERÁ LE'l1t\ IoDRTA D:\ (lloSl'InJIOtO

TUTONUST"leAÇi~"Nfto )(
Acrescente-se às Disposições Transitórias,~guinteartigo:

Art. ( •.• ) - Ficam estendidas ao território do Estado do Espinto"sa"
to 05 Mun1Cíp~05 contJ.dos na te! 3.692/59, a par-tar do ruo Doce, até a fronteira
com o Estado da Bshâa,

JUSTIFICATIVA

A região, CUJO ingresso na Sudene estamos re ivíndacando , atravessa 5!

cas, a exemplo do que ocorre no Nordeste. Ela enfrenta duros problemas econonucas
e está contada na mesma regrão dos :'knUCíplOS baianos e menearos , compreendados I

na área da Sudene,

EMENDA E532055-6'·
AUTOIl'--- ,

[i COXSTITUINrES RITA CAl-IATA E GERSON CPMATA

pLENJlRIo
=--- TlEltTO/JUIT111UC;ie' --,

"ull.h.lO/cDNllsID/suacDauIlÃO> "l

PELNÃRIo
rer- Tll:llTD/"unl~lc.Q"ict------ __,

Dê-se nova redação ao art. 298, ca:put e a seu parágrafo ún1CO

Art. 298 - ~ gararrtado aos cônjuges a livre decasão quanto ao número

de fa lhos , vedada qualquer prâtaca que at~cfe contra a vida, desde a concepção.

Parágrafo lJIllCO - II obrigação do Poder PuDlico assegurar o acesso ã
educação, míomacãc e aos meios e métodos adequados de regulação da natal rdade ,
respea.tadas as convicções étlCas dos paas ,

Acrescente-se; ao Título IX, da OrdemSocial, o art. 266, com a redação abaixo,

renumerando-se os dema1s artigos: JUSTIFICATIVA

Art. 266 - Em caso de falecimento de um dos cônjuges, é assegurada ao

outro, ou a seus dependentes, pensão de valor não mferaor aos proventos de apo
sentadoria que lhe dão origem.

JUSTIFICATIVA

A legislação brasileira estabelece que a pensão é devida apenas ao
cônjuge do sexo feminino, o que não mais condu. com a realadade dos tempos atu

aas, em que o salál'J.o da mulher contribui, de maneara sagní.facatdva, na composa
ção do orçamento doméstico -

A norma que propomos visa à proteção das famílias, ao menos do ponto

de vísia financeirb, no caso de ocorrer o falecmento de qualquer dos CÔnjuges.

EMENDA E532056-4
I: CONSTITUINTES GERSON CAMATA E '~~A CPMATA

Os dois dí.sposdtavos acima, 'rej.atavos ao p'lanej amento familiar, estão

falhos no que concerne ao direato ã vida.

o caput garante a homens e mulheres o darerto à livre decasâo quanto

ao número de filhos; entretanto, não garante ao nascituro o drrea'to ã vlda.D1B:!!.

te da realidade atual, em qüe são longamente ut.Itazadoe no Brasa.L IOOtodos de

controle de natal.adade que envolvem práticas abortnvas , é necessária a declara

ção de que o drredto de UIlS (os pais) não pode feraz- o drreato de outrem (os fi
lhos). Tal dasposl't lvo , mserido no texto, contraria prancfpro urríveraalrrerrte t

aceito - conforme se comprova no texto proclamado pela Assembléia Geral da ONU

em 20 de novenbro de 1959, ântatulado "Declaraçáo dos Drreãtos da Craança";" •••

a cr-iança, em ôeccrrêncaa de sua ama'turadade físJ.ca e mental, precrsa de prote
ção e cuadadcs especiais J ancjuaav; proteção legal apropraada antes e depois do

nascimento"•

Se se conservar a redação deste artago , fica reforçada a mterpreta

ção que dá abertura ã prãtlca do abcrto , na forma como se fecha o parágrafo: ..•

"respea.tadas as convicções éticas e rellgiosas dos pars". Ora, se invocando 1",!

zoos moraas e ou ausência de convicções rejaginsas , os paas decãdnrem que têm I •

dJ.reito de mterroaper tona gravadez , sua "decasâo Lavre" está amparada no texto,
não podendo sobrér- interferênaa. I

Todos têmdrreato ã vida. Esie drreãto tem que ser assegurado prl1lc!,

palmente aos mais mdefe'sos. .

t);L""7;]/09 /

No artigo 37 do Substittlti.vo, o parágrafo único passa a ter a segumte redação:

Art. 37 -

Parágrafo íinlCO - A criação, incorporação, fusão e o desmembramento de M.t

rucfpãos J obdecidos os requâaatoa previstos em lei com-

".,. T~llTD/JlIsTlrlcAQ"iD-------------_,

pLENJlRIo
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EMENDA ES32058-1'
~ OlNSTI1UINfES GERSJN CAW\TA E RITA CAW\TA

~l,rulllO/cololll.iol'lIICO.,'ssio ~

PLENÁRIO

r;r-------------nxTONuSTlf'e,lçio----- -,

EMENDA ES32059·9
CONSTITUINTES RITA CAMATA E GERSON CAMATA

~_------_~LEN."10/t::ow",iD/sll.cOlllnio---------,

PLENÁRIO

r.r TIE:tTO/JUITl'IC.lÇÃO--------------,

Altere-se a redação do art. 297, no Capítulo relativo ã Família, ao

Menor e ao Idoso:

EMENDA SUPRESSIVA
TíTULO II - CAPíTULO I
ART. 62 - PARÁGRAFO 10

Emenda Modifieativa

r.r TIXTO/JlilTl'ICl,ÇÃO'----------------,

A manutenção "in totum" da redaq,ão em pauta, jogará por tel:
ra dJ..reJ.tos eôqua.rrdca por esses trabalhadores, em especial
no que d i.a r-espea,to a relação entre empregado e empregador.

OFíCIO
PROFIâ

SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇÃO AO PARÁGRAFO 10:

§ 10 - É LIVRE O EXERCíCIO DE QUALQUER TRABALHO,
OU PROFISSÃO, OBSERVADAS AS QUALIFICAÇÕES

SIONAIS QUE A LEI EXIGIR.

JUSTIFICACl'iO

I - reintegraçÃo ao serviço ativo e p omoçõe5 da carrei

'r a , com simultânea transferência, ex-officio, Ã inatividade, salvo

os rm.L'i t a'r e s que desejarem permanecer em atividade, que ficam obriga

dos a realizar os cursos previstos para as promoções alcançadas;

11 - promoções a cargos. postos, graduações e níveis, q~

obedec~rão aos criterios de an t Lgildd ade , merecimento, escolha e ...

ressarcimento de preterição, bem como os ,4efl.nidos por Le a s especiail

Dê-se ao artigo 19 das disposições transitórias do Proje

to de Constituição a seguinte redação:

Artigo 19 - l! concedida anistia ampla, geral e irrestrita

a todos os que, no perIodo de 18 de setembro de 1946, ate a data da

promulgação desta Const~tuição. foram atingidos, em decorrência de

motivaç.Ão política, por qualquer diploma legal, atos institucJ.onai.

e complementares, ou atos administrativos, e aos abrangidos pelo De

creto Legislativo n9 18. de 15 de dezembro de 1961, bem como os ati!!,

gidos pelo Decreto-Lei n9 864, de 12 de setembro de 1969, considera!!,

do-se preenchidas todas as exigências das leis e estatutos que regem

a carreira de servidor publico civil e militar, da Administração Di
reta e Indireta, na presunção de que foram amplamente satisfeitas,

não prevalecendo quaisquer alegações de prescrição, decadência r!,

njin c La de direitos, sendo-lhes assegurado:

A referJ.da LeJ. exa.qe e asseç;rura aos trabalhadores em espet,Í
culos de dJ.versões a necessaria formação profJ.ssJ.onal, prop~

cn.ando aaaam condições de epr-amcr-ement;c er-t.Lsta.cc e uécnacc ,
as quaas , haverão de garantJ..r quaã a.dade ao trabalho levado
ao público e, consequentemente, o r-eapeato da sociedade, o
qual a profJ..ssão e seus trabalhadores merecem.

A regulamentação das profJ.ssões de az-t r.a't a e t.écmco em ea
petáculos de e aversêes (Lei 6.533 de 24.05.1978 Decreto
82.385 de 05.10.1978) foJ. uma ccnqui.s t.a desses trabalhadores
após uma árdua luta de quase um século. Ignorar a exa.scêncae
da supreci.cada LeJ. e perrmt a r- o La.vre exer-c Lc r.o da pr-cãasaâc
vancufaôe à arte, será desprezar daze a.t.oe adquar í.doa e for
çar um retrocesso às conqua.ates alcançadas por essa categg
ria pz-ofa.ss í.one L,

Pelas prépr-a.as eapec a ãacadedea das funções pertJ.. lentes as vá
r aas áreas dessas prcâaasêes , em especial a dos artistas, ne
ceeaéxao ee faz que os mesmos recebam as a.nãormaçôaa concer':
nentes ao exerc Icao da pr-oâa.aaâo , bem como possam eôqua.r-ar
com seus estudos o preparo anuer.ect.ue í., t.écnaco e emcc a.ona L,
os quaa.a lhes pe rrna t.em enfrentar com conhec amerrt.c , da.ec ap tane
e estrutura - elementos neceaeéxaoe ao exercício desse difíC.ll

ofício - as transformações eXJ.·gJ..das a cada desempenho cênacc ,
bem como os percalços e as a.na't.aba.La.dede s característJ..cas da
carxea.re ,

Conaa.dez-ando-iee que a regulamentação das proflssões vJ..ncul~

das à expressão da.r-etia do pensamento e das artes, vea.o ateI!
der aos anseios dos trabalhadores dessas áreas, expressos em
anos de luta pela proteção do mercado de trabalho e a defesa
de seus aa.reaeos como proâasaãonaas , just a r a ca-ue a sugestão
de supressão parcial do refer~do parágrafo.

______=-_I"LEN ID/cow'''''.'1, --· -----------,

t

EMENDA ES320GO-2
f:J Constituinte .lOS! PAULO BISOL

Do modo cano se apresenta, no Subst.í.tutavo do enunente Relator, a
redação traz falhas no aspecto llngUístíco que acarretam conseqUências no aspecto

jurfdacc:
a) Duas Ieaturas se superpõemnesse texto. A pnmeíra d1Z que o

Estado protege tanto a famíha. constituída pelo casamento quanto a por união
estável, e estende sua proteção a outras entadades fanuIaares , Depreende-se ,

pOl.S, que a proteção do Estado é devada a toda e qualquer famíll.a, andependente

mente do fato de ser ou não fonna1Jnente constatufôa ou completa.

Aqui, o tÓPlCO frasal e a proteção do Estado sobre a flnília.

A segunda Iertura conduz ã defarnçâo de duas formas de~tltl.1J.ção

de famíha (a famfkaa , que é cons't rtufda pelo casamento ou por urufio estável ••• )

e cria um concerto ã parte de "entidade fami.l.rar", que não seraa propriamente

una família.

o d1spositiVO, uma vez fixado, no corpo da Constituição, tende a

provocar uma subversão na ordem sccaat (o que, certamente, entra em conflito

com os propõsrtos da Lei Maior) pcas ele mvajada os prmcfpros juríchcos Já
consagrados no campo do dareato de família.

Cano se comportariam as gerações Jovens e as futuras, diante de un

texto conat.rtuc.ionaf que, ao mesmo tempo, consagra as "uruões estâveas" e craa

restracões às umões fonnalmente constituídas pelo casamento? A dedução é possí

vel a partir do § 29 do art. 297, que restrange a dissolução do casamento e CTJ.;:

obstáculos a novos contratos natrdncruaas.

Se uma uruão estável deve ser consagrada, ê aquela estabelecida
pelo casamento,

Ainda acrescentamos: o casamento parece ser "penal.Izado" no texto,

pois exastem regras relativas â sua dassojucãc ; enquanto não há absolutamente

nenhuma norma reserat íva quanto a dissotucões e novas efetavacões de ''uruões

estjiveas" _ estas podem dar-se em qualquer número.

2 - Se o cbjetãvo é proteger os membros das faInÍl1as não legalmente cons

t rtufdas , é de se remarcar que o art. 300 assegura igualdade de dí.reatcs . e
quatxErcações a todos os filhos, Independentemente da condação de seunascJJDen~o;

e quanto aos darei.tos dos "corpanheãros", trata-se de matéria afeta ã legislação

crdinâría, como é da tradição jurfdaca brasileira.

3- Fixe':se na Constitnãcâo a proteção do Estado às famílias; ai serão

J.llCluídas aquelas não legalnente const rtufdas , vez que o conceato sccactõgíco

de família é tacitamente acerte, e compreende, também, os núcleos formados por

"qualquer dos pais ou responsável legal e seus dependentes".

A leitura dos dasposatavos consrãtucíonars não deve ser aberta a

maas de urna interpretação. Por ISSO, o art. 297, que arrtroduz o capítulo da

Família e que trata, pois, da organização básica da sociedade, merece cuidadosa

revasão.

JUSTIFICATIVA

Art. 297 - A famílIa tem especaaj proteção do Estado.

Aqui., o tÓplCO frasal é a fonna de constItuIÇão da família.

b) A expressão "constatuída pelo casamento ou por umâc estável"

estabelece uma relação JJJJPrópna entre dois concertes, O 'vocábulo "casamento"

sagrdfaca ato, é a ação verbal de casar-se; o smtagma "tmiâo estável" sagní.faca

estado, situação contínua. Os ternos anallsados, do ponto de vasta da correção

de Languagem, não devem armar-se lado a lado, equaparandc-ae ,

c) A expressão "umão estável" não tem concerto farnado , muto menos

defarucâo, Se se tomar por base o tempo que, hoje , numa situação não regularí

zada, uma. companheara leva para adqurrdr- certos drreã.tos , então só se poderâ

consaderar "umâo estável" aquela de duração não mferror a cinco anos. Entre

tanto, nada leva a crer que seja esta a mtencâo do dasposftavc, -

Portanto, o conceito é ambíguo, e, por essa razão, poderá ser tomado
cano qualquer 'lagacâo não casual que duas pessoas estabeleçam, por qualquer tempo.

Tal anterpretaçâo ganha força na medíôa em que se opõe a encontros fortuitos,

tão comuns, mtelazmente , no seno da socaedade atual.
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relativas a zonas de guerra e tempo de serviço, respeitadas as p e r a-'

pe c r av aa de c a r-r e Lr a de cada um ao ma a o r grau b a e rji r qt 1 o;

59 - Caberá à UniÃo prover os recursos financei-

necessários ã aplicação da anistia de que trata o presente

artigo"

39 - Para fins de aposentadoria, o cônjuge e os dependentes

do anistiado que viveram no exílio, terão computado, o período de vi:.

da no exterior como tempo de serviço, comprovado o vínculo empregat!

cio anterior.

§ 29 - Os dependentes do servidores civis e milita.res e traba

lhadores abrangidos por este artigo, já falecidos, ou desaparecidos,

farão jus às vantagens pe cundji'r a aa da pensão especial correspondente

ao cargo, função~ emprego, posto ou graduação que t e r a am sido asseg~

radas a cada beneficiário desta an Ls t a a , a.nc Lu s a ve as diferenças atr,!

s ad aa , até a data do falecimento.

II - A ASSOCIAêÃO.

a) E plena a liberdade de associação, anndma t rdas

as de caráter paranu Li t ar ;
b) não será exa grda aut.o r i zaç âo estatal para a

fundação de associações.
c) é vedada a interferênCIa do Estado no func i ona

menta das as soc i açôe s ;
d) as associações não poderão ser compuj s o r-aament;e

da s s oLvdda s ou ter suspensas as suas atnva dades .exceto em consecuên

eia de decasão j ud Lca a I transitada em julgado,

e) ninguém poderá ser compelido a associar-se ou

a permanecer associado.
f) sem autorização por escrito do interessado, é

vedado descontar c ont r rbuaçêes na folha de remuneração do trabalho

do associado,

aV1SO à autor adade , salvo, no último caso, nuando a reunião 1.nterf!:.
rir no fluxo normal de ne s soas e veículos,

b) é Lavre a formação de grupos para r eum êes ll!:.

g) a a.nvLcLab Ll r.dade do domac f Lao é extens rva às

sedes das entidades as soca atí.vas e às de ensmo , obedeca.das as exc~

ções prev rs t as em lei,
h) as errt i dade s as soczat âvas , quando exnressamente

autorizadas, possuem legitimidade para representar seus filiados em

Juízo ou fora dele;
1) se mais de urna as sccaaçâo pretender representar

o mesmo segmento s oca aã ou a mesma comum.dade de interesses, some~

te uma terâ dí rer.tc a representação perante o Poder Piib Li cu , confo,!

me a lei;

a) Os direitos de r-eum.âc e associação estão com
preendidos na liberdade de culto, CU] a profissão por pregr acêe s , r1:,

tua i s e cerimoniais píib Lí.co s é lJ. vre :
b) r espeat ada a liberdade .rnddv i dua I de llart~ci

par, é livre a ass ãs tênca a r e Lagros a nas errt adades caví s e milIt.!.
res e nos estabelecimentos de a.nce rnaçâo coletiva.

III - A PROFISSÃO DE CULTO.

J) as errt a dade s as s a s t enc í aã s e fd Lantrfip t cas ,aua!!

do mantidas ou subvencaonadas pelo Estado, terão sua admí n í s t r-açãc

renovada a cada dOIS anos, vedada a reeleição para o período segUI!!,.

te.

r i ôdacas ,

tempo de servi-IV - contagem do período de afastamento

ço prestado, para todos os efeitos legais.

§ 19 - Ficam igualmente as ae guz ado s os benefícios estabeleci

dos neste artigo aos trabalhadores do setor p r a.vadc , dirigentes e r,!.

presentantes sindicais, quando, por motivo exclusivamente políticos,

tenham sido punLd o s , demd t a do s ou compelidos ao afa.stamento das ati

vidades remuneradas que exerciam, bem como aos que fora.m a mpe da dc s de

exercer atividades profissionais em virtude de pressões ostensivas

ou expedientes c fd c a ad s sigilosos, na forma de lei complementar.

111 - o recebimento dos atrasados t-e La t a vc a a salârios, ven
cimentos, vantagens, gratificaç;es, indenizaç;es, pens;es e demais

remunerações a qualquer ti:tulo, calculados e tributados mês a mês,

em cada ano, a partir da data do afastamento do anistiado, como se

nao t a.ve s ae sido Afastado do serviço ativo, com seus valores corr1g!

dos monetariamente ate a data do pagamento efetivo.

§ 4 0 - TQdoli os que ti.veraIll direitos p o t Lt í.co s sus

pensos pelos Atos InstJ.tucionais, no exercício de mandatos eleti

vos, contarão para efeito de pensão, junto aos Institutos de Pe!!.

sões das Casas Legislativas a. que pertenciam ou junto aos InstJ.t!!,

toa de Pensões dos Estados onde exerciam mandatos executivos, o p~

ríodo cctnp r e e nd a.dc entre a data da suspensão de direitos poli:ti

cos e cassação do mandato e a. data de 28 de agosto de 1979, dia

que a Lei 6683 ex t a ngu Lu os efeitos da a ne Leg Lb Lf Ld ad e provoc,!

da pelos Atos Institucionais.

i 69 - Sob pena de xe s pcns ab Ll.Ld ade civil e crimi

nal do executor da ana e t La perante o anistiado, os b ene f Lca c s a

que se refere este artigo, deverão ser concedidos dentro do prazo

de 90 (noventa) dias a contar da dàta do protocolo de entrada do

requerimento do anistiado ou de qualquer um dos herdeiros ou de

pendentes do anistiado falecido ou de e ap ar e c a do ,

EMENDA ES32061-1
f:consti tuinte José Paulo Bisol

1'(~="ISS~O/'l1.eOr.lI5S~Q ---,

=- ~ ,.txTo/JuSTI'leAç.io-------------_,

EHENDA ADITIVA

'Inclua-se, logo após o art. 6 9 , 'Capítulo I - DOS DIREITOS INDIVI

DUAIS, do Título II - DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAHENTAIS, um n~

vo Capítulo tratando DOS DIREITOS COLETIVOS, conforme nronos to a s~

guir:

CAPITULO II

DOS DIREITOS COLETIVOS

Art. 79 - São da re í, tos e Li.be r dades coletivos

IV - O SINDICATO.

a) E' plena a liberdade de organização s mdãcat dos
trabalhadores , Inclusive dos s e r-vado res públicos CI VI"S,

b) a Le i, não poderá exi g i r autorização do Estado

para a fundação de s mdrcatos ~

c) é vedada a interferência do Estado no funca ona

mente das cr gam.zaçêes smdacaas ;
d) é igualmente Lavre a or-garu zaçâo de associações

ou conus sôes de trabalhadores no seio das emoresas ou es t abe Lec í.nen

tos enpre s arra í s , ainda que sem f i Lt açâo s Lnda ca L;
e) a Le a não exigira a contribuição s í.ndaca t , mas

facultará aos estatutos dos s a.ndacn'tos esta exigência. rrro âba ndo o

desconto de contribuições da ret amente sobre o saIârro , salvo aut.!:!.

rização por escrito do interessado,
f) os aposentados terão ddreat o de votar e ser

votados nas crgam zaçôes s i nda caa s 1

6) a Lea não ob'r-aga'rji a f í.Laação a s and Icn to s e-
I-m s er â obri ado a manter a fi 1ia âo ,

h} os sindicatos terão acesso aos meaos de comun,!
cação soc a.al , confm:me a 1eJ.;

i) se mais de uJ1l s mdrcato pretender representar o
mesmo segmento ca'tego r aa I ou a mesma comunidade de a.nt e r e s s e s pro
Fâ s s Lona as , somente um 't e r-à dí rec.r c ã. representação perante o Pode;

Píib Li co t conforme. a Le i ,

violáveis:
I - A REUNIÃO.

a) Todos podem reunir-se pacaEi camerrte , em Locaas

abertos ao público, sem necessadede de au tor i zaçâo nem de nrévio

v - A MANIFESTACÃO COLETIVA.

a) E Lavr-e a manifestação co l.etnva em defesa
interesses grupa í s , assocaatr vos e s Lnda.cads ;

de
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=------- 'U.'o/~us't\f\Uç.O-------------_,

VIII - O MEIO AMBIENTE, A NATUREZA E A IDENTIDADE HI~

TORICA E CULTURAL.

s aonâr í a , de seus empregados e dos usuãr i o s , para e fe i.t o de fiscal!

zação e p l ane j amerrto , na forma da lei.

do

a 17,

EMENDA MODIFICATIVA

CAPTTULO IV

DOS DIREITOS pOLíTICOS

Dê-se ao Capítulo IV - DOS DIREITOS pOLíTICOS,

Título II - DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS. artigos 13

a redação a segui r proposta, renumerando-se os demais ar-t i gos :

a) E da responsabilidade do Estado controlar o me!,

cada de bens e serviços easencãaas ã poputação , sem acesso aos quaas

a ccex i s t êncã a digna é impossível;
b) o Estado proverá o mfm.mo indisnensável ao con

sumo essencial dos brasileiros sem capaca dade aquisitiva.
c) as associações, s Indr ce tos e grupos da Dopul.!.

ção são legi t rma dos para exercer, com o Estado, o controle e a fi~

calização de suprimentos, estccagens , preços e qualidade dos bens e

serviços de consumo;
d) O Congresso Nacional lnstltuirá, por lei compl~

mentar, Código de Defesa do Consumidor

a) Todos têm direito ao meio ambiente sadio e em

equilíbrio ecológico, ã melhoTJ.a da qualidade de vida e ã preserv.!

ção da natureza e da Identidade histórica e cultural da co i er í.vada

de.
b) a ampâ aação ou instalação de usinas nucleares,

de indústrias poluentes e de outras obras de grande n~orte, susceti
veis de causar danos ã vida e ao medo ambiente, dependem da conco,!

dância das comunidades diretamente a.nt.er es s adas , manifestada por

consulta popular
IX - O CONSUMO.

EMENDA ES32062-9
f:consti tumte Jose Paulo Bisol

RES.

b) é livre a paralisação do trabalho, seja aual for
a sua natureza e a sua Telação com a comunidade, excluída a in~cia

tiva de empregadores, não podendo a lei estabelecer outras exceçôes ;

c) na hipótese de paraã i sação do trabalho t as orga

m zaçõe s de classe adotarão as proví.dêncaas que garantam a manute;
ção dos se rvaçcs ãndã spens ãvea s ao a tendamento das necessidades ãna
d i âve i s da ocmun.í dade ; -

d) os abusos cometidos suj e Lt am seus r espcns ãve i s

a) Aos sindicatos e ãs associações em geral é recg,

nhec ada , meda.arrt e requeramerrto , a faculdade de exa g í r do Estado a

informação clara, atual e p reca.ea do que fez, do que faz e do cue

programou fazer, bem como a exãba çãc dos documentos correlatos, não

podendo a resposta exceder de noventa dias;
b) o dever de lnformar de que trata este mc í.so

abrange a realização da rece i t a e as despesas de investimento e cu~

t e i o dos fundos piihLacos , obriga a todos os órgãos federais, est.!
duaas e munâc Ipaas , da Administração Direta ou Lnda ret a , e se este!!,

de às empresas que exercem at i ví dade so ca.aL de relevância níib l.a ca ,

ressa.lvados quanto a estas as que dlgam respeito a custos e investi
mentos sem repercussão na balança comercial do País;

c) o requerimento de mformaçôes não será indef~

rido sob alegação de s i gi Lo de Estado, salvo nas Questões aue digam
respeito às relações drp l omât.í.cas ou mi1:l.tares Com outros Estados,
e, nas questões econômicas e fJ.nancelras, nelo temno neces s ârro â

preparação das nedadas quando ° previa conhecimento delas pode to!.
ná-las Lne f acazes ou favorecer o enriquecimento ilícito,

d) os menos de ccmuna caçjio comungam com o Estado o

dever de prestar e socâ aã aaar a informação;
e) os documentos que relatam as ações dos poderes

es tat a i s serão vazados em linguagem samp l e s e acessível ao povo em

geral;

VI - A VISIBILIDADE E A CORREGEDORIA SOCIAL DOS PODE.

e) a manifestação de greve, enquanto perdurar, não
acarreta a suspensão dos contratos de trabalho ou da relação de e!!!
prego público.

f) a lel não poderá restringir ou conda c ronar o

exercício dessa Labe r dade ao curnnrimento de deveres ou ônus I salvo
o disposto nas alíneas "CU e "d" deste ~nC1SO;

g) em caso algum a paralisação coletiva do trabalho

será considerada, em si mesma, 1JJn crime.

às penas da lei;

co,

f) haverá, em todos os níveis do Poder, a sistem!.

t í.z açâo dos documentos e dos dados, de modo a facilitar o acesso

o conhecimento do processo das de ca sôe s e suas revogações;
g) não haverá documentos s í.ga Loscs a .respeato de

fatos econômicos, políticos, sociais, históricos e científicos, na~

sados vante anos de sua produção.

VII - A PARTICIPACAO DIRETA.

a) :s garantida a par-tLca.paçâo dos movimentos s~

c i a í s organizados na Administração Pública no âmbato de ba ar ro , dl.!

t r i to, Município, Estado e Federação, vi sando ã defesa dos intere.!
ses da população t a desburocratização e o bom atendimento ao núbl!

b) as entidades e associações representativas de

interesses sociais e co Let avo s , vinculadas ou não a órgãos niib l acos ,
serão parte legítima para requerer informações ao Poder Público
promover as ações que vr sem ã defesa dos interesses que renrese!!,

tam, na forma da lei;
c) a lei regulamentará o acbmpanhamento, o controle

e a participação dos representantes da comunidade no planej.amento
das ações de governo, nas etapas de elaboração e execução. garanti
do o amplo acesse ã informação sobre atos e gastos do governo e das

ent adades controladas pelo Poder Píib Laco , relativos ã gestão dos lI!

teresses coletivos;
d) nos serviços piib Laccs e a't i.vadades essencaaãs

executados da retaeente pelo Estado ou administrados sob regime de
pe rnu s sâo ou concessão, haverá ob r a ga.t oraamente uma comissão da qual

particlparáo representantes do órgão concedente, da emprésa conce!

Art. 13 - São DIrei tos políticos 1nvioláveis:

I - O ALISTAMENTO E O VOTO.

a) São facul t atr vos o a t i s tament;c e o voto de mai!!.

res de dezesseis e menores de dezoa to , bem como dos maio'I'es de s!:,

tenta anos, na data da eleição;

b) para os demaa s bras r Iea ros entre de zor to e s!:,

tenta anos de idade, salvo os que não sa rbam exprimir-se no idioma
o Eac La'l e os que estejam prrvado s dos direitos po Lf t.Lcos , o alist,!

menta e o voto são obrigatórios;

c) o sufráglo popular é unrversaI e direto, e o y~

to, igual e secreto, respeitada a p-ropo r'ca onaLadade nas e Lea çfie s P,!

r a cargos legislativos.

Ir - A ELEGIBILIDADE.

a) São condições de elegibilidade. a nacionalidade,
a cidadania, a idade, o alistamento, o domd c f Lao eLeat or-aI e a fl.li.!.
ção partidária;

b) são lnelegíveis os anaLí.s tâve í s e os menores de
dezoi to anos;

c) são Lne LegEven s para os mesmos caz-go s : o Presiden
te e o Vice-Presidente da Repíib Laca , os Governadores e os Vice-Gover

nadores de Estado, os Prefeitos e os Vice-Prefeitos, e Quem os houver
sucedado durante o mandato;

d) para concorrerem a outros cargos, o Presidente e
o Vice-Presidente da República, os Governadore~ e 05 Vice-Governado

res de Estado e os Prefeitos e os Vice-Prefeitos devem renuncãar 6
(s ea s) mes.es antes do pIei to;
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polít.!.

sentença

EMENDA MJDIFlCATIVA

Art. 14 - A 1e1 não poderá excluir os nuLatares, os

po Id ca.aLs militares e os bombe arcs mí.La t a r e s do exercício de qua l.que
da r-edt;o político~

Art. 15 - 11 vedada a cassação de direitos
cos , salvo em va.r tude de cancelamento da naturai i sação , por

Judicial. e de incapacidade ca'vd L absoluta.
§ 1 9 - Não haverá sanção penal que importe a perda

de fd na t ava dos da rea tos políticos.

§ 29 - A apj.acaçãc da sanção penal de suspensão dos

direitos políticos depende de sentença t r-ans a t ada em julgado, Que a

ela se ref1ra expã ac Lt amerrt e ,

§ 29 - Os dependentes dos servidores civis e militares e

trabalhadores abrangidos por este artígo, Já falecidos, ou d.esanarecidos, farão

jus às vantagens pecuniâr-ias da pensão especial correspondente ao cargo, ftmção.
eapregc, posto ou graduação que teriam sido asseguradas a cada beneficiário desta

amstia, inclusive as diferenças atrasadas, até a data do falecimento."

§ 39 - Para fins de aposentadoria. o cênjuge e os dependentes
do amstiado Que viveram no exílio, terão computados. o período de vada no exte
rior COJTK) tempo de serviço. comprovado o vínculo empregatício anterior. . -

lU - o recebimento dos atrasados relativos a salários, venc~tne.!!.

tos. vantagens, gratificações. indenizações, pensões e demais renumerações a qual-

quer título. calculados e tnbutados mês a mês. em cada ano, a partir da data

do afastamento do anistiado. como se não tivesse sido afastado do serviço ativo
com seus valores corrigidos monetariamente até a data da pagamento efetavo,

IV - contagem do período de afastamento COJOO tempo de efetivo

serviço prestado, para todos os efertos legais.

§ 19 - Facam igualmente assegurados os benefícios estabejecr

dos neste artigo aos trabalhadores do setor privado, dirigentes e renresentantes

s.indrcaí s , quando, por motivo exclusivamente polítiCO, tenham sido punidos, deJI!!.

tidos ou compelidos ao afastamento das atividades remuneradas Que exerciam, bem

como aos que foram impedidos de exercer atividades urofissionais emvirtude .de

pressões ostensivas ou expedientes oficlais sigilosos. na forma de lei como1elm!!
tar,

Art. 19 - l! concedida anistia amola. geral e irrestrita a. tE!.
dos os que, no período de 18 de setembro de 1946, até a data da promulgação desta

Constaturção , foram atangídos , em decor'rêncaa de mot1vaçâo 'POlitdca , nor ouatnuer

diploma legal, atos institucionais e comp1erentares. ou atos administrativos, e
aos abrangados pelo Decreto Legasãatavo ns 18. de 15 de dezembro de 1961. bem co
m os atangâdos pelo Decreto-Lei, n 9 864, de 12. de setembro de 1969, cansiderendo

-se preenchadas todas as exigências das leis e estatutos que regem a carreira

de servidor pilhlaco civil e militar. da Administração nrreta e Indireta. na nr~

sunção de que foram. amplamente satasfea.tas , não prevalecendo quaisquer alegações

de prescrição, decadêncra ou re~úncla de direitos, sendo-lhes assegurado:

I - reintegração ao serviço ativo e promoções da carreira.
com simultânea transferência, ex-offací.o , ã Inatdvadade , salvo os militares oue

desejarem permanecer em atividade. que flcam obragados a realizar os cursos nr~

vistos para as promoções alcançadas.
Ir - promoções a cargos. postos. graduações e níveis. que o~

decerão aos eraterios de antaguidade , merecamento , escolha e em ressarcimento de

preterição, bem com os definidos por leis especiais re1atlvas a zonas de gerra

e tempo de serviço. respeitadas as perspectivas de carreira de cada um ao maior

grau hierârqm.co;

Dê-se ao art. 1" do Título X - DAS DISPOSlr.oEs TRANSITIlRIAS,

a redaçãs> abaixo:

VI - OS PARTIDOS POLITICOS TERÃO ACESSO AOS ~fEIOS DE

COMUNICAÇÃO SOCIAL CONFORME A LEI.

r:r---- TElfl'O/JUnl'ICAçi;O -,

I'

EMENDA E832063-7
PJConstituinte José Paula Bisol

r

do de justiça;

a) os detentores de mandatos eletivos têm o dever

de prestar contas de suas at ãvadades aos e Leatn re s ,

b) o mandato parlamentar poderá ser ampugnado ante
a Justiça B'l e at o'ra L no prazo de até seis meses após a diplomação
anstrufda a ação com provas conc1USlvas de abuso do poder econêmico,

corrupção ou fraude e transgressões elei t.o raas ;

c) a ação de impugnação de mandato tramita em segr~

J) Lea, complementar definlI'â outros casos e Dr!,
zos de a.ne Iegaba.Lí dade ,

d) convicto o Juiz de que a ação foi temer5T1a ou

de manifesta má-fé. o impugnante responderá por denunciação caIunao-.
sa;

lI! - A CANDIDATURA.

"C) a lei disporá sobre a organização e o funcion,!

mento dos partidos políticos, que não poderão ser dis!;olvidos comnu!

soriamente, nem mesmo por decisão jud1cial, uma vez reconhecada a

validade de seu regus rro ;
d) ê assegurado a todo partido po Lf t a.co o direito

de Lnâ.caa tdva em matéria const1tucional e legislativa..

e) são. aanda , 1nelegíveis' o ocupante, titular ou

anterrno , de cargo, emprego ou função, cuj o exercício possa 1nflu1T

para perturbar a normalidade ou tornar duvidosa a legitimidade das

eleições, salvo se se afastarem defaru t âvanen te de um ou de outro,

no prazo estabelecido em Lea t o qual não será maior de 6 (seis) nem
menor 2 (dois) meses ant.e ra.ores ao pleito, estipulados desde já os
seguintes: Ministro de Estado e Secretário-Geral de Ministério. S!,

.cretário de Estado e secrecãrac-üerat , que não s ej a membro do Poder
Legislati vo Federal ou Estadual t Pr-es aderrt e , Secretário-Geral. Secr~

t âr ro e Super-arrtendente de Orgãos da Admlnistração Pública da ret a ou

dndr r-et a , ancj.ufdes as Fundações anst r tuídas pelo Poder PúbllCO

6 (seis) meses I reduzidos a 4 (quatro) meses I quando candidato a

cargo municipal;

f) são ine-legíveis os Oficiais-Comandantes de gua.!
nições das Forças Armadas. de Polícias Militares de Estados. de Ter.

rltór~os e do Distrito Federal, de Corpos de Bombeiros Milltares.sa!
vo se se agregarem. com vencamerrtos , 6 (s ea s ) meses antes do n l ea to ;

para os nuLi,tares sem comando, o prazo de agregação, com as mesmas

vantagens, é de 3 (três) meses. os não eleitos serão auronat i camerrte

r-ean tegrados â atr.v.í.dade , em suas respectivas Corporações, sem Dr~

juízo func i onaL; os eleitos passarão ã reserva com os direi tos adqu,!

ra dos ;
g) são igualmente inelegíveis, no territórlo de j!!

risdição do titular 1 o cônjuge e os parentes por ccnsangúãnadade

afinidade ou adoção. conforme a Lea ,

h) são aluda ane IegIveds os condenados em ação pOPo!!
lar por lesão ou endavã damerrto irresponsável da União, dos Estados

e dos jíunacfpdos , salvo os reabllitados conforme a lei,
i) os s ervr dor-es cãvas não mcIufdos na alínea "e"

serão Ld cencaadcs , assegurada a remuneração que percebem, 3. (três)
meses antes e até 30 (trinta) da as auôs o pleito a que se candidata

rem;

a) São conda çõe s da candidatura para cargos providos

por e l.ea çâo ; a eLegubd Lr dade e a escolha em convenção partidária;

b) são prãvatavas de brasileiros natos as candidat!!.
ras para os cargos de Presidente e Vice-Presldente da Repjib Laca e de

P:;esidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federá!.

V - A CRIAÇÃO DE PARIIDOS pOLrTICOS.

IV - O MANDATO.

a) g livre a criação de partidos pOlíticos, compo!.

tos de brasileiros eleifores;

b)t o fun~ionall1ento dos partidos políticos depende
de prêvao registro na Justiça EleJ. t.or-a l ;
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EMENDA ADITIV!I

r;-r TtltTO/JU.TI'ICAÇÃO-------------__,

Inclua-se no Tltulo X - DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS o se

guinte P>rtigofD~&-f>UÚb'

Art. - são suscetíveis de apreciação Judicial quaisquer !!
tos praticados pelo comando revolucionário de 31 de março de 1964,

tais corno:

ro-r-------- PLt,... ~IO/COIIl.,..io/lll.CCMISI.iO ___,

EMENDA ES32067-O'

f!J ConstitUJ.nte JOS~ PAULO BISOL

§ 49 - Todos os aue 'taveram di re rtos nolíticos suspensos ~

los Atos jnstrtucí onaí.s , TIO exercício de mandatos eletivos, contarão para efeito

de pensão, junto aos Instrtutos de Pensões das Casas Legaslatavas a que nerte!!,

c'iam ou junto aos Institutos de Pensões dos Estados onde exerciam mandatos exec.!:!

t ívos o período compreendido entre a d2.ta da suspensão de dí re'rtcs pofftacos e

a cassação do mandato e a data de 28 de agosto de 1979, ma em que a Lei 6.683 e"

t mgiu os efea.tos da 'inekegahi j ídade provocada pelos Atos Inst.rtucãonars ,

§ 59 - Caberá ã União prover os recursos financeiros necess,!
T3.0S ã aplicação da anistaa de que trata o presente artigo.

§ 69 - Sob pena de responsabilidade CIvil e cramínaí do exeC!!.

tor da aD.1st13 perante o aní.strado , os beneffcaos a que se refere este artigo,

deverão ser concedidos dentro do prazo de 90 (noventa) mas a contar da data do
protocolo de entrada do requermento do erustãaôo ou de qualquer um dos herdeiros

ou dependentes do anistiado fal.ecado ou desaparecido.

EMENDA ES32064-S' ,
tJ Constituinte JOS~ PAULO BISOL

ro-r--------, tN.\~Il'/COW1U.io/'lI.~OllllllllÃo ____,

~-_--------_--Tt:nO/JUITI~leAç.io-------------___,

EMENDA ADITIVA

Inclua-se no Titulo X - DISPOSIÇÕES TRANSITÕRIlIS o seguinte

artigo f "", 4;- ~k:

I - os atos do Governo Federal, com base nos Atos Instituci,2

nais e nos Atos Complementares e seus efeitos, bem como todos os a

tos dos M~nistros Mil~tares e seUS efeitos, quando no exerclcio t~

por-âruo da Presidência da RepiiblJ.ca, com base no Ato Institucional

nç 12, de 31 de março de 1969;

II - os atos de natureza legislativa com base nos Atos Ins
titucionaJ.S e Complementares, J.ndicados no inciso I.

EMENDA ES32068-8
t: Constituinte JOSn PAULO SIsOL

'l.tH..~lo/COWlnio/.II.COIllI.'.io ____,

fié;.!"" ;(1'0

r.r-------------T~llTO/JlISTIF1CAÇ.iO------------_ ___,

EMENDA ADITIVA

do Povo, da Nacionalidade e da Cida-

DireitosTr:Lbunal de Garantias dos

Inclua-se no Projeto de Constituição (Substitutivo do Re

lator), Título 111, como Capítulo III, arts. 28 e 29, o da s p os t c

nos artigos 41 e 42 do Anteprojeto aprovado pela Comissão Temátic.a

da Soberania e dos Direitos e Garant1as do Homem e da Mulher, a a!,

ber: .zg
Art.~ ~ criado o

Constitucionais, da Soberánia

Art. - são mantidos os programas destinados a estimular a
melhoria da produtividade do trabalhador, através de legislação de

promoção da formação de recursos humanos, de alJ.IYlentação do traba
lhador, de transportes e outros amparados por lei federal.

EMENDA ES32065-3
[!J Constituinte JOSIl PAULO BISOL

r.r-------------,.UTOIJUllTl~IllAÇ.iO ___,

EMENDA ADITIVA

dand e ,

f 19 - Compete ao Tribunal de Garantias Constitucionais

apreciar e julgar em última instância, os recursos interpostos de

despachos decisõrl.os e sentenças prolatadas nos autos das ações pr!.

vistas no artigo 19 desta Constituição, ajuizadas eDl de f e e a dos di

rei tos e liberdades in~ividuais, coletivos e políticos, e das pre!,

rogativas inerentes nacionalidade, ã soberania do povo e ã cida

dania.

,f

Inclua-se no Titulo X - DISPOSIÇÕES TRANSITÕRIAS o seguinte
Artigo;-o=& Cf?« /.tA ~

Art. - Fica extinto o pagamento de subsIdios e de demais

benefí.c~os dos ex-Presidentes da Repüblica, ex-Governadores de Es

tado e ex-Prefeitos MunicipaJ.s, obtidos em função do exercicio do
cargo.

f 29 - Os conflitos de jurisdição que envolverem o Tr!

bunal de Garantias Constitucionais serão resolvidos pelo Congres-

Nacional. .J9
Art.M - O Tribunal de Garantias Constitucionais i

posto por nove juízes escolhidos em eleição secreta, pelo Congres

so Nacional, em sessão conjunta, entre representantes das classes

trabalhadoras, magis trados, p r-omc t oxe s , professores universi târios

de materia jurídica, advogados, todo. de reputação ilibada e índi,!,

cutíveis serviços prestados ã. comunidade e indicados pela socieda
de civil, na forma da lei.

EMENDA ES32066-1
t: Constituinte JOSIl PAULO BISOL

.--------- '~lHA"IO/cOIll'ss;;o/lU.COWI".iO- _,

":TU;./.-(>e~
r.r-------------TUTO/JlIlTl'le,\ÇÃO~~- __,

EMl!NDA ADITIV!I

19 - Comporão o colegiado do Tribunal 011 nove nomes que

obtiverem o voto de dois ter~os dos membros do Congresso Nacional.

29 - O mandato é de quatro anos, vedada a reeleição •

39 - O Tribunal eleger.. entre seus integrantes, seaundo

normas estabelecidas por l~i, seu Presidente, que fica no cargo

por um biênio e e reelegivel, respeitados os limite. temporais d.

seu mandato.
q>d< ","Cv, ,

Inclua-se no Tit!;10 X - DISPOSIÇÕES TRANSITÕRIlIs;Yo" seguinte

artJ.go:

S 49 - A função de juiz do Tribunal de Garantia. €i incompa

tível com o exercício de qualquer outro cargo ou fUDlião publica,

salvo os membros da magistratura e do Ministerio Público.

do Tribunal de Garantias e os mecanismos que assegurario a indepe~

dincia dos seus juízes.

Art. - Fica preservada a nacionalidade brasileira dos be

neficiários da Consti.tuição de 24 de fevereiro de 1891, nos eeemce

dos itens IV e V do art. 69.

J 59 - Lei complementar regulará o processo das decisões
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I.I'Tl~IQI.Ç;;O- __,

CAPITULO II

EMENDA MODIFICATIVA

press~I

Art. 20 - A a.nv'i oLab â Lã dade absoluta dos da r e Lt os e
liberdades da pessoa e das p rer-rogat avas inerentes à nac ronal i dade
à soberania do povo e à c i.dadam.a , é garantida:

I - pelo "habeas corpus";
11 - pelo "habeas data";

111 - pelo mandado de segurança;

IV - pelo mandado de anj unçâo ;

V - pela ação popular.

VI - pela ação penal prrvada subsidiária;

VII - pela ação r-equd s atórla de .i nfo rmaçôes e exí.b i

ção de documentos,

VIII - pela ação de declaração de mcons t í t ucâona l adad

Parágrafo único - Qualquer Juízo ou Trihunal, obse,!

vadas as regras da Lea processual, ê competente para conhecer, nr,2
cessar e Julgar as garantias consti tuc í onaas ,

§ 3 9 - Os aup r-arnen t os no rma t a.vca de duz ado s em últi
ma Instância, na. forma do parágrafo anterior, terão vr gênc ra de Lea

até que o órgão competente os revogue por subs t r tuição .

Art. 21 - Conceder-se-á "habeas co rpus"-

I - sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado

de sofrer vro tênci a ou coação em sua La.ber dade de locomoção, por

Lk egaLadade ou abuso de poder;

II - para a r e t i f í caçâo de dados. se não p re Eera r f.!!,
zê-lo através de processo judicial ou administrativo sigilosa.

Art. 22 - Conceder-se-â "habeas data", j
I - para assegurar o conhecimento de informações e

referênc~as pessoais, e dos fins a que se destinam, sejam elas regis

tradas por entidades particulares ou públicas, ancãusave as no l r c â a r

e as militares;

I
11 - nas transgressões d í scí.p l mares sem os

postos legais da apuração ou da punição.

Art. 27 - E criada a Defensoria do Povo. incumbida

de zelar pela eéetava submissão dos poderes do Estado e dos poderes

sociais de re i evâncaa pública â Constituição e às leis.

§ 1 9 - São atribuídas ao Defensor do Povo a inviol~

b í.Lt dade , os ampedanerrtcs , as prerrogativas processuais dos membros

do Congresso Nacional e os vencimentos dos Juízes do Tribunal de

Garantias ConstitUC1.0nalS.

~ 29 - A função de Defensor do Povo é incompatível

com o exercício de qualquer outro cargo ou função píib Lace .

DA DEFENSORIA DO POVO

§ 39 _ O Defensor do Povo poderá ser substituído

por outro, a qualquer tempo, por delJ.beração da maioria absoluta dos

membros da Câmara dos Deputados, mediante representação pcnul.ar que

lei regulamentarão
S 4'1 - As Constituições estadua.is rns t í tuã rêc a

Defen so rn a do Povo, de confo mn.dade com 05 princípios constantes de,!

te artigo e para atendimento de todos os Municípios.
§ 5'1 _ Lei complementar disporá sobre comoetência ~

organização, recrutamento, composição e funcionamento da Defensoria

do Povo.

Dê-se ao Capítulo Lf , do Título III - DAS GARANTIAS

CONSTITUCIONAIS. artigo 27. a seguinte redação'

EMENDA ES32069-6

tJConstl tumt;e José Paulo B1.501
.-,. 'UN"~IO/COIIlUiD/JUICOIlIS3io, ..,

EMENDA MODIFICATIVA

m-------------- TUTO/Jl.I'TJ'le..çll1,--------------,

TITULO III

DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS

para

ampar,!

pela

d í re ato

Art. 23 - Conceder-se-â mandado de segurança
proteger dareã t;o líquido e certo, Lndavd duaf ou cuLe t r vo , não
do por "habeas corpus" ou "habeas dat.a", se j a o responsável

LlegaLadade ou abuso de poder pessoa físlca ou j urIda.ca , de
píihLi.co ou privado.

Art. 24 - Conceder-se-ã mandado de anj unçâo , obser-
vado o rito processual do mandado de segurança, sempre que a falta

de norma regulamentadora torne invúível o exe rc Icrc- das da r ea t os

liberdades conat r tucaonaã s e das p rer r-oga t avas inerentes à naclon,!
lidade, à soberania do povo e ã cidadania.

Art. 25 - Qualquer cidadão, partido político, asso

ciação ou sindicato é parte legitima para propor ação pooular aue

vise a anular ato ilegal ou lesivo ao patr rmên í o piib Laco , ã moreLadg

de adm1n1.strativa, ã comum.dade , ã sociedade em geral, ao meio a~

b âerrte , ao patrimônio histérico e cultural e ao ccnsumrdor ,

5'lIlTtOO~

P~1DB

O Capa tulo I. do rreuro II I - DAS GARANTIAS CONSTI-

TUCIONAIS. denomínar-se-ji DOS INSTRUMENTOS JURIDICOS. ao invés de

DISPOSIÇOES GERAIS (artigos 19 a 26). e terá a seguinte redação

EMENDA ES32070-0
t:ConstituJ.nte José Paulo Bisol
= PLlElUofllIO/cOWISSirJ/sUlclllfluio -,

CAPITULO I

DOS INSTRUMENTOS ~URIDICOS

Art. 19 - Os direitos, Labe rdades e prerrogativas

preva s tos nesta Constituição nâo excluem outros inerentes aos nrinc!
pios fundamentais da Nação, ou constantes de Declarações Irrte rnac âo-r.

nais assinadas pelo País.
§ 19 - As normas que de fu nem esses da re ã tos. liber

dades e p r-er-r-oga't a'vas tem e ârcãcã e ameda.atia ,
§ 29 - Na falta de leis, decretos ou atos comn.Iemen

tares necessários ã aplicação dessas normas, o Juiz ou o Tribunal

competente para a Julgamento, supr i.rã a lacuna, à luz dos pr-mc Ipros

fundamentais da C.onstituIÇão e das Declarações Internacionais de D!.
rei tos de que o País s ej a s r gna t â'r í o , r-eco r-rendo de o f Icao , sem efe~.

to ,suspensivo, ao TrJ.bunal,de Garantia dos üí reatcs Cons t í tuc í.onars ,

Art. 26 - Cabe ação penal privada subsidiária na
ausência de am.cda'tdva do MinistérJ.o Piib Ldco , seja qual for o crime,
desde que sua perseguição processual não esteJa condicionada a que!

xa ou a ·representação. .

§ 1 9 - Nos crimes de tortura, ocorrendo omissão do

Ministério Público, a vft tma , seus parentes ou representantes lo!
gaas poderão aj ua z a.r ação penal subsidi.á.ria.

§ 2 9 - Com o consentimento da vftama , ou de seus p.!
rentes mais próximos, se morta ou mentalmente incapacitada, ouaLuue r
pessoa, individual ou coletiva. poderá promç)'~rer a ação.

Art. 27 - Cab'e ação requisitória de informação e

exabãção de documentos, mcIus í ve os encobertos por s í ga Io bancário

e os r-ej.ar rvoa a declarações de renda, quando necessários 30 pleno'
exercício dos direitos e Labe r dade s individuais, coletivas e polít,!,

cos constitucionalitadcs.



I

- 2714

EMENDA MOUJFICA~rvA

=-------------TIEXTO/"uJTlfICAÇio----- -,

Dê-se ao artigo 69, CapItulo I - DOS DrREITOS INDrvIDUAIS,
do TItulo XI - DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS, a redação 2;.

baixo proposta:

II - A NACIONALIDADE, PELA QUAL SE PER~ENCE AO POVO BRASI-

LEIRO E SE ADQUIRE A CONDIÇ1iO NEX:ESSERIA PARA INTE-
GRAR A SUA SOBERANIA.

!lI - A CIDADANIA.

a) Todos são iguais perant.e a constituição, a lei e o Es~

rv - A LIBERDADE.

b) todos têm direito a participação no exercIcio popular da

soberania:

cl todos têm direito de exigir a prestação tutelar e Juri.!!,

dicional do Estado, como garantia da plena eficácia dos direitos a,!.

segurados pela constituição e as leis;

d) a lei punirá como crime qualquer discriminação atentat§.

ria aos direitos e liberdades fundamentais;

e) o homem e a mulher são iguais em direitos e obrigações,
e nenhuma exceção será tolerada além das oriundas da diferença de

funções naturais;

f) ninguém será privilegiado ou preJudicado em razão de
nascimento, etnia, raça, cor, idade, sexo, comportamento sexual,
estado civil, natureza do trabalho, religião, convicções pol.lticas
ou filosóficas, deficiência fIsica ou mental, ou qualquer outra

condd.çáo social ou individual:

g) a compensação para igualar as oportunidades de acesso
aos valores da vida e para reparar inJustiças produzidas por dis

criminações não evitadas é devida e a lei garantirá amparo espe
cial ã maternidade, ã infância, ã velhice e à defiCiência fí.sica
ou ment.al;

h) serão gratuitos todos os at.os necessários ao exercIcio
da cidadania, inclusive os de natureza processual e os de registro

civil.

Pa.rágrafo único - Nos ca.sos de inconstitucionalidade
por inexistência ou omissão de atos de adnânãs t raçâo , se o Estado

demonstrar comprovadamente a impossibilidade da prestação por falta
ou msufâ cã.êncí,a de recursos, o Juízo ou Tribunal a declarará para

e fe at o de se exigir, em prazo que consignar, um programa de erradic,!
ção da a.npcs s i.bdLí dade , ou I existindo o programa I para o e fe ato de
firmar prIor.i dade e f1xar os prazos Lí.mat e s das etapas de execução.

Art. 29 - As ações previstas no art. 20 são gratu,!
tas. respondendo o Estado pelos honorários advocatícios quando o a.!:!,
tor for entidade beneâacent.e ou as socaat ava de ãmbl.to comunitário
ou pessoa física de renda familiar 1nferior a dez salários mínimos.

Art. 28 - Cabe ação direta de declaração de incons
titucionalidade nos casos de:

I - normas de qualquer grau e origem, ou atos juri!.
da cãcnaas ou administrativos de qualquer natureza. e hd.era.rqua a , que
ãnvâ ab i.Lí.aem a pleno exercício do s dã r e atos e das Li be r dade s consti

tucionais e as prerrogativas inerentes ã nacionalidade. ã soberania
do povo e à cidadania;

11 - anexí.s têncâ a ou omissão de normas de uuaLquez

grau e origem, ou de atos adnãrns t ratavcs ou j urâ s dací.onaã s 1 sem os
quais é inviável o pleno exercício dos dr re í tos e das liberdades cons
t í tucaonaas e das prerrogativas inerentes ã nacionalidade, ã sobera
nia do povo e ã cidadania.

EMENDA ES32071·8
t: Constituinte JOst PAULO BISOL

lt':tTULO rr
DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS

CAP:tTULO I
DOS DIREITOS INDrvIDUAIS

a) Ninguém serã, individual ou coletivament.e, obrigado a
fazer ou deiXar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

b) aos convocados a prestar serviços ao Estado, é concedi
do o direito de invocar a objeção de conscãêncaa, sujeita a apre
ciaçã~ judicia!, que, admiti~do a legitimidade da alegação, deter-

Art. 69 - são direitos e liberdades individuais invioláveis:

I - A VIDA, A EXIS~l':NCIA DIGNA E A IN~EGRIDADE F:tSICA E MEJi
~AL.

a) Adquire-se a condição de sujeito de direitos pelo nasci
mento com vida;

b) a alimentação, a saúde, o trabalho e SUa remuneração, a

moradia, o saneamento básico, a seguridade social, o transporte co
letivo e a educação consubstanciam o mí.nimo necessário ao pleno e

xerclcio do direito ã existência digna, e garanti-los fi o primeiro
dever do Estado;

c) o orçam.ento da União consignará a d~taç'ão necessária e
. suficiente ao cwnprimento do dever previsto na allnea anterior;

dl na impossibilidade comprovada de exercer, imediata .. ee .
ficamente, i;\ garantia prevista na altnea "h'", o Estado tem o de
ver de estabelecer programas e organizar planos para a erradicação

da pobreza absoluta, hipÓtese em que a E!lI:igJbllidade do direito à e
xistência digna S8 circunscreve ã execução tempestiva das etapas
previstas nos a~udidos planos e programap'

e) o excesso de lucro nas atividades econânicas e finance!

ras será definido por lei e obrigatoriamente aplicado no programa

nacional de erradicação da pobreza;

f} é assegurado às crianças pobres o regime de semi-inter-

nato no ensino de 19 grau, na rede oficial, prevalecendo a este

respeito o disposto pela alInea "do.

c) O livre e>oerclcio de qua1qI:er t:rabalho, ofIcio ou profissão,

ressalvadas as quahficações profissionais que a lei exigir.

d} a livre manifestação individual de pensamento, de princ,!
pios éticos, de convicções religiosas, de idéias filosóficas, polI

t:Lcps e de ideologias, vedado o anonimato e excluídas as que inci
tem à violência e defendam discriminações de qualquer natureza;

el a livre escolha individual de espetáculo pUblico e de

programas de rádio e televisão.

V - A CONS'l'I'l'UIÇKo DE PAM!LIA, FELO CASAMENTO OU POR UN:rJl:O
ES~AvEL, Bl\SEADA NA IGUALDADE ENTRE O IIOMEM E A MULIIER.

a) l': plena a lJ.berdade na educação dos filhos;

b) não haverá distinção entre filhos naturais, leqItimos ou
não, e adotivos;

c) a lei protegerá e estimulará a adoçãol

d) a lei não limitará o nÚIne;co de disBoluÇ!ões da sociedade
conjuga1.

VI - A HONRA, A DIGNIDADE E A REPU~AÇl\o.

a) ~ assegurado a todos o direito de resposta a ofensas ou
a informações incorretas;

b) a resposta far-se-á nas mesmas condições do agravo sofr!

. do, acompanhada de retratação.



VII - A PRIVACIDADE:

a) da vida particular e familiar r

b) da moradia; nela ninguém poderá penetrar ou permanecer

senão com o consentimento do morador ou por determinação judicial,

salvo em-caso de flagrante delito, ou para acudir vítima de crime
ou desastre:

c) do s1gil0 da correspondência e das comunicações em ge

ral, salvo autorizarrão Judicial.

d) A imagem pessoal bem como a vida íntima e familiar não

podem ser divu~gadas, publicadas ou invadidas, sem a autorização do

interessado:

e} não haverá empresas e atividades privadas de investiga-

ção e prestação de informações sobre a vida Intima e familiar das

pessoas;

f) o Estado não poderá operar serviços de informações so
bre a vida intima e a familiar das pessoas;

g) Da esfera policial e militar o Estado poderá operar se!,

viços de informações que se refiram exclusivamente ao que a lei d!:,

fine como delingtiência e às atividades que visem a subverter, pela

violência, os fundamentos constitucionais da Nação.

VIII - ~CESSO A REFERllNCIAS E INFORMAÇÕES SOBRE APROPRIA

PESSOA.

a) ];: assegurado a todos o acesso às referênciaS e inform~

ções que a cada um digam respeito, e o conhecimento dos fins a que
se destinam, se-rem essas registradas per entidades particulares ou

públicas, inclusive as policiais e militares, sendo e,cigivel a co!:.

reção e atualização dos dados, através de processo Judicial ou adm!
nistrativo sigiloso;

b) é proibido o registro informático sobre convacçêes pes

soais, atividades politicas ou vida pr2vada, salvo quando se tratar

de processamento de dados não identificados LnddvaduaImentie , pa.ra

fins de pesquisa e estatistica;

c) o dano provocado pelo lançamento ou uso de l:'egistros fa!

80S gera responsabilidade civil, penal e adminJ.strativa.;

d) ê permitido o acesso às referências e informações relat.=,

vas a ausentes e a mortos, a requerimento de qualquer interessado,

de acordo com os casos previstos em lei;

e) o Brasil não adotará o sistema de numeração única para

08 seus cidadãos.

IX - A INFORMAÇÃO.

a) Todos têm direito a receber informações verdadeiras de

interesse particular, coletivo ou geral, dos órgãos públicos e dos

órgãos privados com função social de relevância pública.;

b} as pessoas responsáveis por informação falsa serão puni

das pela lei.

x - A LOÇOMOÇÃO NO TERRITORIO NACIONAL E, EM TEMPO DE PAZ,

A ENTRADA, A PERMANllNCIA OU A SA!DA DO PA1S, RESPEITADA

A LEI.

XI - O LAZER E A UTILIZAÇÃO CRIADORA DO TEMPO DISPONlvEL 110

TRABALHO •

XII - A EXPRESSÃO DA ATIVIDADE INTELECTUAL, ARTlsTICA, CIEli

TlFICA E TJ;:cNICA, CONFORME A LEI.

a) Os abusos que se cometiez-em pela imprensa e demais meios

de comunicação serão punidos i

b) aos autores pertence o direit.o exclusivo ã utilização,

publicação e reprodução comerciais ou não de suas obras, transmiss!

vel aos herdeiro$;

c) é assegurada a proteção, conforme a lei, às participa

ções individuais em obras coletivas, e ã reprodução da imagem huma

na, inclusive nas atividades esportivas;
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d) é garantido ao anventor o privilégio temporário da util!

aaçâo do invento;

e) as patentes e marcas de interesse nacional são objeto de

consideração prioritária para o desenvolvimento científico e tecno

lógico do Pais;

f) são asseguradas a propriedade de marca de :r.ndústria e c,2

rnércio e a exclusividade do nome comercial;

g)o registro de patentes e marcas estrangeiras subordina-se
ao uso efetivo da criação;

h) o Brasil não reconhece o direito de uso exclusivo quando

o cbjetio da criação se referir ã vida, à alunentação e à saúde;

i) os produtos e prcceasos resultantes de pesquisa que te

nha por base organismos vivos não serão patenteados;

J} por necessidade social, a autorJ.dade pública poderá de

terminar a imediata utilização de obras cientlfJ.cas, assegurada ju~

ta indenização.

XIII - O ASILO E A NÃO EXTRADIÇÃO.

a) Conceder-se-á asilo a estrangeiros perseguidos em razão

de raça, nacionalidade e convicções politicas, filosóficas ou reli

giosas, ou em razão de defesa dos direitos e liberdades fundamen

tais da pessoa humana:

b) nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado,

se a naturalização for posterior ao crime que houver motivado o pe

dido;

c) o Brasil não faltara ã condição de pais de primeiro asi

lo, e só com a pJ;esença do refugiado em terrJ.tôrJ.o nacaonaL poderá

ser considerado pedido de extradição;

d) a negativa de asilo e a expulsão de refugJ.ado subordinar

-se-ão a amplo controle Jurisdic;J..onal, vedada a repatriação a país

onde a vida e a liberdade do refugiado eace'jern ameaçadas:

e) as representações diplomáticas e consulares do Br<ilsil

são obrigadas a prestar assistêncJ.3 e proteção aos brasileiros em
exílio e aos seus familiares, vedada qualquer diferença de trata

mento não definida em lei ou tratado de que o Pais aej a signatá

rio.

XIV - A PROPRIEDADE PRIVADA, ASSEGURADA E PROTEGIDA PELO

=00.

a} A de .bens de uso pessoal ou familJ.ar é insuscetivel de

desapropriação, salvo por inarredâvel interesse socia~, ou utilid~

de ou necessidade pública, mediante Justa e imediata indenização,

em dinheiro se assim exigir o expropriado;

b) a de bens de produção é suscetivel de desapropriação p:n:

necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, desde que

necessária ã execução de planos, programas e pxo j e'tic s de desenvol

vimento social e econômico, se-iam eles da União, dos Estados ou

dos Municipios, mediante justa indeniZação;

c) os critérios para determinar o valor e a forma de ind<a

nização por desapropriação, constem eles da constituição ou de

leis, sempre levarão em conta o não uso, c uso meramente especula

tivo do bem desapropriado nos últ:unos três anos e, se bem de prod!:!,

ção, a média da produtividade no mesmo período, além da sJ.gnifica

ção econômica do ato exproprJ.atório em relação ao patrimônio do

expropriado, considerada a base de garantia de seus dependentes.

xv - A SUCESSÃO IIEREDIT1I.RIA.

a) A transmissão, por morte, de bens ou valores está SUJei

ta a emolumentos, custas e tributos pzopoz-caonaLs ao valor do qui

nhão, atendido o princIpio social da distribUição da renda e da ri
queza;

b) não haverá incidência Qe tributos, custas cu emolumentos

sobre a transmissão, por morte, de bens que sirvam de mcr-ada.a ao
cônjuge sobrevivente ou a herdeiros.
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exceção;

i) a lei assegura ampla defesa em qualquer processo, com t~

dos os meios e recursos a ela inerentes;

b) a lei não poderá excluir da apr-ec.raçâc do Poder Judiciá

rio nenhuma lesão de dJIeito;

z) ê dever do Estado prestar ass~stência judãc.í.âr-na gratuita

aos que não podem ter acesso ã justiça sem sacrificio do mínimo in
dispensável ã existência digna.

v} depo2s de cumprida a pena, a pr2vação de l~berdade da co~

denado amporca a z esponeabd.Lndade cJ.vil do Estado, que, fe~ta à re

paração, aJul..zarã a ação de regresso:

w} a lei assegurará a J.ndivJ.dualização da pena e não adotará

outras além das que seguem: pravaçâo de Lr.bezôader perda de bens em

caso de enrãquecamento 2lícito no exercício de função públJ.ca,. em

desempenho direto ou delegado, ou na condição de administrador de

empresa concessionária de aexva.ço público, entidade de representa

ção profissional, errtn.dades da ãdmana.ata-açâo Indire"ta, fundações

maneaôe.s ou subvencionadas pelo Poder PúblJ.co e institu~ções finan

ceaxas r multa, que será prropor-caonaL ao bem j ur-Ldarco atingido nos

cr:unes que envolvem lesão patrimonial: prestação aoca.eí. a.Lt.er-natiava,

e suspensão ou ãnt.eruaçêc de direitos:

x) o processo Jud~cial que versar a vJ.da íntima e famJ.12ar

será resguardado pelo segredo de Justiça;

y} o s~stema trJ.butario levará sempre em conta a capacidade

eccnômaca do conta-dbua.nce , e nenhum trJ.buto será exigido ou aument!!.

do sem Lea, que o l esta.beleça, nem cobrado, em cada exercâcao , sem

que a lei que o J.nstitul.U ou aumentou esteJa em vigor antes do e

xercãeao f~nance:J.ro, ressalvado o d r.spoe'to na consea.euãçâcrh} nos processos contenciosos, a instrução será contrad~tõ

ria, e em todos os casos o julgamento será fundamentado, sob pena

de nul~dade;

c) a lei não pr-eyuô í.car-â o direl.to adqudz'a.do , o ato Jurídi

co perfeJ.to e a coa.aa julgada, só terá vJ.gência após a publicação ~

se for restritJ.va de direJ.tos e Laber-dadas , não comportará exceções

e não poderá ter efeito retroativo;

d) não haverá prisão civil;

e) não haverá foro pr-avd.Leç âadc nem Juízo ou tribunal de

XVI - A SEGURANÇA JUR:!DICA

a) A lei e o Estado garantJ.rão a todos o acesso ã justiça e
respeitadas as ccndaçôea legais, o pleno exer-cLcn o dos dazea.tioa de

ação, vedada qualquer restrição ao controle j ur-a.sdí.caoneL da const!

'tucaonaâ í.dede r

f} não há crame sem Lea, anterior que o de f a.na , nem pena sem

previa oomanaçâo legal;

r
g) presume-se a anocênca,a do acusado até o trânsito em Jul-

gado da sentença condenatória;

I

Art. 29 - Pertencem ao povo do Brasil:

TITULO

DOS PRINCIpIO::. FUNDAMENTAIS

CAPITULO I

DO POVO E DA NACIONALIDADE

os b r aa r.Led r c a natos·

a) os nasc.idos no Brasil, embora de pais estran§e.iros, de!.
de que estes não estejam a serviço de seu pa~s;

b ) os nascidos na estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe
brasileira, desde que qualquer deles este.ja a serviço
do Bras1.l;

c) os n as c a do s no estrangeiro, de pai brasileira ou m.ãe
brasileira, desde que registrados em reparti~ã~ brasi
leira competente, ou, desde que venham a r e s Ld â t- no Br,!
sil antes' da mai.o r Ld ade e, alcançada esta, optem. pela
nac LonaLa d ade brasileira em qualquer tempo;

os brasl.leiros natural1.zados: os que, na forma. da lei, sE.
quirirem nacionalidade brasileira, exigidas ac e origJ.ni

rios dos paies de língua portuguesa apenas residência por

um ano ininterrupto e idoneidade mo'r a L,

I -

1I-

Art. 39 - Salvo o disposto nesta constituição, não haverá distinção

entre brasileiras natos e naturalizadas;

Art. 49 - A aquisição voluntária de nacionalidade estrangeira não ;Lm

plicari em p ez-d a da nacionalidade brasileira, a nÃo ser nos segui!;

tes CASOS:

11 - quando a renuncia ã nacionalidade de origem for requisito

previa ã obtenção de. nac.ionalidade estrangeira.

Art. 59 - A língua oficial do Brasil e o Português, e são simboloa

nacionais a Bandeira, a Hino, o Bs cudo e as Armal!5 da Repiíb1ica, ado

tados na diJ,ta da promulgação da ConstituiçÃo.

1 - quando houver e xpe e s s a manifestação de r eniinc a a do intere!.

sado ã nacionalidade brasileira de origem;

Art. 19 - O povo bra.sileiro e ~ SUJeito da Vida politica e da Histó

ria Nacional.

r.r n::nONlIST'FICAQÃO --,

Dê-se ao Título I - DOS PRINCípIOS FUNDAMENTAIS e A08 arts. 19, 29,

39 49 e 59, li. redação dos arts. 19, 29, 39, 49 e 59 aba1xo propoS

tos, acrescentando-se aos artJ.gos 69 a 21, e ap a t u Ladc s como a seguir:

EMENDA ES32072·6 "". ----,
fiJ conser euan te JOS~ PAULO BISOL

s) são assegurados aos detentos assistência espJ.ritual, 80

ciabJ.1idade, res!5ocialização, cornunicabiJ:idade, trabalho produtivo

e remunerado na forma da lei, sendo iguais os benefIcios concedidos

aos presos de ambos os sexos;

t) ê dever do Estado manter condições apropriadas, nos esta

belecimentos penaa.a , para que as presidiárias possam pexmanecex com

seus filhos durante o período de amamentação f

u) nenhuma pena passará da pessoa do responsável; a obriga·

çâo de reparar o dano e o perd1.mento de bens poder-ão ser decretados

e executados contra os sucessores, até o limite do valor do patrim.§.

nio transferJ.do e de seus frutos;

p} ninguém será processado nem sentenciado senão pela autor~

dade competente;

q} o cavã tmerrce identJ.ficado não será submetido â identific!!.

ção criminal:

r) é mant1da a institUiÇão do júri, com a organização que

lhe der a lei, assegurado o sigilo das votações, a plenitude do réu

e a sober-enaa dos vereditos, com os recursos pxevn.atios em lei, e a
competência exclusiva para o julgamento dos crimes do10BOS contra a

vida f

J} ninguém será preso senão em flagrante de La.tio , ou por de

cisão e ordem, eScritas e fundamentadas, de autoridade judiciárJ.a

competente;
k} o preso será a.nâczmado de seus direitos e das razões de

sua prJ.são, tendo dire~to ã assistência da farnllia. e de advogado da

sua escolha, e a com ele entrev~star-5e antes de ser ouvado pela a!!,

toridade competente;
I} a pra.são de qualquer pessoa serã comunicada, dentro de

vinte e quatro horas, ao Juiz competente e ã familJ.a ou pessoa in

dacada pelo preso a, quando for ilegal, o JUJ.z a relaxará, promoven

do a xespcneeba.Ladeõe da autoridade coatora: -
m) ninguém será obrigado a dar testemunho contra sua pró

pria pessoa; o silêncio do indiciado ou acusado não será ~ncrJ.Jn~na

tório. 1:: vedada a realização de ingl.LiriçÕes ou de ~nterrogatõrios

sem a. presença de advogado e, na ausência deste, de representante

do Ministério Público:

n) qualquer declaração obtida sob coação não terá validade
como prova, exceto contra o coator;

o) a tortura, crime de Leaa-ehumana.dnde a qualquer título, é
insuscetível de fiança, preaczaçâo e ana.s't.í.a , respondendo por ela

os mandantes, os executores, os que, podendo evitá-la, se omí.t.r.r-em,

e 05 que, tomando conhecimento dela, não a comunaeexem na forma da

lei.



2717

CAPiTULO rr

DA SOBERANIA DO POVO

Art. 69 - A soberania do Brasil pertence ao povo e só pelas formas de

manifestaçio da vontade popular, previstas nesta Constitu1Çio, ~ li

cito assumir, organizar e exercer os Poderes do Estado.

Art. 79 - o carater necessariamente coletivo e majoritário das deci

sões nacionais e as formas ne c e s s e r Lamen t e constitucionais dos proc..!:,

dimentos pelos quais elas são tomadas garantem ao povo o exercicio

da soberania.

Art. 89 - O povo exe r ce a soberania:

I - pela consulta pleh1scitária. na elaboração da Constituiçao,

de eUlt':uuas, e de leis ou at.us qu e a legislação cons a de r e r de

tt'anscendente relevância nacional ou comunitária

J..l - pelo sufrágio um.ver e eã, secreto e a.gu a I J no provimento das

funções de governo e legislação;

111 - pelo direito de a nd c La t ava na elaboração da ConstJ.tuJ.ção

e das leis;

IV - pela participação da sociedade organizada na designação

dos c a nd Ld a ti o s a membros da Defensoria do Povo e do Trib~

nal de Garantias dos Dn r e.a t c s Constitucionais;

I - construir uma sociedade na qual o acesso ao s v a.Lo r e e fun

detnen t a'l s da vida humana seja igual para todos;

11 - consolidar a identidade povo e Nação pela 1ntegração de t~

dos nos processos das decisões nac Lcue a s ~ das: políticas

de procedimentos e dos projetos e ações pa.ra o desenvolvi

menta econômico e social, cu j a r e c Lp r-oc a d ade não pode ser

abstra:Lda;

111 - empreender, por etapas planejadas e constitucionalmente

ccmpu t s ê r i as , a errad1.caçâo da pobreza e a t nti ez-p ene trr a-.

ção dos estratos sociais. de modo que todos tenham iguais

oportunidades de viver saudável e dignamente;

IV - favorecer o sentido social da liberdade, a fim de que to

dos disponham de tantas Lab e r dade s quanto o que mais dis

põe de liberdades entre todos. criterio em que se legitima

a intervenção equalizadora do Estado para alinhar a SOC1!:.

dade direção de uma deracc'r aca.a de liberdades iguala

das;

\ - promover a justiça social pela. implementação das condições

necessárias para que a Ee La c a.dad e de cada um nio custe a

Ln f e La c Ld ad e de ninguem mas ccn t r a.bu a par,a a fel icidade de

todos.

v - pela obrigatoriedade de concurao público de provas nas fu.!!,

ções de jurisdição e aaaan í.e e r aç âc , ressalvadas. no últi-

c as c , as em que lei complementar d e f i na r- a confiança

do superior hierárquico como maa a importante para ~ servi

ço que a própria habilitaçÃo p xo Ea s a a o n a Lj

Al:t. 16 - são tarefas fundamentais do Estado:

VI -

Art. 99 -

pela livre ação corregedora sobre as funções pjib La e a s e as

sociais de relevância pública.

A cidadania ê • expressiio and Lva dueL d a s cb e r ana a do povo_I

T _

LI-

g a r au t a r a J.ndependência nac a cn e I pela preservação de co!!.

dições p o Lf t i e as , e conêm í eas , c í.enr Lãr c a s , tecnolâgicas.e

bélicas que lhe permitam rejeitar toda tentativa de inter

ferêncis. estrangeira na determinação e consecução de seus

cb j e t Lvc s a n e exnc s ;

assegurar a partic1pação organizada do povo na formação

das decisões nac a.on a Ls , defender <lo democracia p c í Le a ca e

econômica e fazer respeitar a constitucionalidade e a le

gal1.dade.;

CAPiTULO In

DO ~STADO E DE SUAS RELAÇÕES COM A SOCIEDADE

III - democratizar a livre iniciativa. promovendo a distribui

ção da riqueza. do trabalho e dos me10S de produção a fim

de abolir todas as formas de opressão e exploração e ga

rantir o bem-estar e a qualidade de va d a do povo.

Art. 10 - O Estado ê o Lns t rumen t;c e A mediação da soberania do Po-

Art. 11 - Pela vontade de seu povo. a Bras:I.1 ê uma Repub11ca Saber,!

na. um Estado Democrático de Dd r e a t c e uma Federação a nd Ls s o Liive I de
Estados-membros e Distrito da Capital.

ativo o E cut Lvc e o Judiciál"l. são os dnei ais

lSrgãos da soberania do povo e exe,rcem. harmôn1ca e independentemen':

te. os Poderes fundamentais do Estado.

Art. 13 - O Estado brasileiro exercerá soberania polític.a e econôm!

c a permanente sobre todos os recursos naturais que, se encontram no

seu território e sobre os bens criados pelo empenho e pelo trabalho

de seu povo.

Art. 14 - Os fundamentos do Estado Brasileiro são:

I - a soberania do povo (arts. 69 a 99);

11 - a nacionalJ.dade (arts. 19 a 59);

111 - a cidadania;

IV - a dignidade intangível da pessoa humana. assegurada pela

impossJ.bilidade constitucional de restrições ao pleno exe.!.

cício dos direitos e liberdades fundamentais. ressalvado

o estado de sítio;

CAPiTULO IV

DO ESTADO E DE SUAS RELAÇÕES COM OS

DEMAIS ESTADOS E ORGANISMOS INTER

NACIONAIS

Art. 17 - O Brasil participa da sociedade :t.nternacional por meio de tratados e

compromissos com os Estados Soberanos. com os organismos a n t e r na-'

cionais e outras entidades dotadas de personalidade Ln t e r nac a onaL,

desde que não afetem a s cb e'r ana a de s eu povo.

Art. H~ - O Brasil não permit1rã que conflitos Lnner nec a.oneLe em que

nao e parte atinjam seu território e nele se transformem em fato

res de desagregação de sua gente.

Art. 19 - A J.nviQla.b1lJ.dade desta. Const1tu1.çâo rege as relações Ln

ternacionais do Brasil. ã luz dos princípios constantes de Declar=.

ções Internaciona:t.s de Da r e a tic s de que seja signatário. com ênfase

seguintes:

I - o da ind~pendência nacional;

11 - o da intocabilidade dos d Lxe a ec s humanos;

III - o do direito dos povos ã soberania e ã autodeterminação;

v - a representação. como condição sem a qual governar e le

gislar configuram sedição e usurpação de poder. c r a.mes i~

suscetíveis .de anistia. de p r e s c r a çjic e r-e t r-o a t a.vd d ade de

lei mais benéfica;

Art. 20 - Na ordem 1nternacional o Brasil preconiza:

VII - o da. cooperação com todos os outros povos para a emanci

pação e progresso da humanidade.

IV - o da igualdade entre os Est:ados;

I - a codificação progreBsiva do Direito Internacl.onal e a fo.::.

mação de um Tribunal Internacional dos Direitos Humanos

com poder de decisão vinculatõria;

V - o da não ingerência nos assuntos internos de outros Est!,

dos;

VI - o da soluçÃo pacífica. dos conflitos Ln t e'rnac ã caaa.s t

do povo I

VI - o pluralismo político como garantia de plena liberdade de

assunçio de ideologias e formação de partidos. exceç~o fel

ta aos ideários que.' negando os Euud amen t oa ecns c í euc i e

nais da Nação, procuram legitimar minorias no exercício dos

poderes do Estado.

Art. 15 - O Estado Brasileiro estÃ submetido aos de s Egue c s

e suas finalidades internas fundamentais são:
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11 - a instauração de uma ordem econômica justa e eq ííd t a t Lva ,

com a abolição de todas as formas de dominação de um Es

tado por outro;

111 - a união de todos os Estados Soberanos ccn t t-a a competi

ção armamentista e o terrorismo;

dos encargos que devem ser transfer~dos àquelas unidades feder~

tivas, remete o assunto a "programa de deacentrreLa aaçâo de en
cargos" que não sô efet~varia essas transferências mas, princi

palmente, os adequaria a capacidade de Lnves tiamerrtio de cada E,.!

tado e a cada Município de acordo com suas peculiaridades.

IV desarmamento geral, sJ.multâneo e controlado;

v - a dissolução de todos os blocos polltico-militaresj PAES LANDIM

VI - o estabelecimento de um sistema un.Lv e-r s a L de segurança,

com v a s t as ã criaçÃo de uma ordem internacional capaz de

assegurar a paz. e a justiça nas relações entre os 'Povos; = TI:XTO/~USTI,.oeAÇio ___,

..,.....-------------TUTO/~ulT"le..çio-------------___,

PAES LANDIM

o § 19 deve ser suprimido do Artigo 255 por corresponder ex!.

tamente ao disposto no " c a put" do ArtJ.go 25'"

O § 29, por sua vez, estabelece Lndeva.damentie na ConstituJ.

cão uma norma prôprJ.a da ação do governo - a atio é, decidir atr.!:.

vês de que anaea,truí.côes oficJ.ais financeJ.ras mcvamerrcax parte

dos recursos federais. Ora, se a umão já daspôe de J.nstitui

ções de cxêda,to especializadas, corno BNDES, Caixa EconômJ.ca e

Banco do BrasJ.l, com sua rede de agentes regionais, cabe ao Ex!

cutivo deca.dâ.rr como e através de que órgãos f~nance~ros executar

a polít~ca econômica no tocante a programas e projetos de cará

ter z-eçxone.L,

Suprime-se o § 29" do art. 66 das dã.spcaa çôea Transitórias •

SUPRIMAM-SE OS §§ 19 e 29 DO ARTIGO 255.

JUSTIFICAÇl\o

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO

RELATOR DA COMISSJ\O DE

SISTEMATIZAÇJ\O

Emenda ao ProJeto de Conat.a.tiua çâo Substitutivo do Relator

..,.....-------------TEllTI)/~lJlTl,.ICAÇio ....,

EMENDA ES32075·1
[!J

cy"""'r=]PFL-PIPAES LANDIM

i lQ - Os tratados a. que se refere a parte final deste artigo se

rão levados, dentro de trinta dias, ao conhecimento do Congresso Na

ciona! ..

Art .. 21- Os tratados e compromissos internacionais dependem da apro

vaçio do Congresso NacJ.onal, excetuados os que visem simplesmente a

executar, aperfeiçoar, interpretar ou prorrogar tratados prê-existe~

te! e os de natureza meramente admin1strativa ..

VII - o intercâmbio das conquistas tecnológicas e do patrimônio

cientifico e cultural da humanidade, sem prejuízo do direi

to ã reserva de mercado sempre que o controle tecnológico

de nações e e t r ang e a r as possa implicar domit'l,ação polItica e

perigo para autodetermin;tçio naciona.l;

VIl ...- o direito universal de uso, reprodução e imitação, sem rem,!!.

ne r açjic , das descobertas cientIficas e tecnológicas relati

vas ã vida, i. s aiid e e & alimentação dos sere:: humanos;

IX - a suspensão do sigilo bancãrio, por decisão passada em jul

gado da Suprema Corte ConstJ.tucional ou de Justiça do PaIs

onde o titular da conta, encoberto ou não pela personalida

de jurídica, tenha domicíU'"

§ 2Q - O conteúdo normativo dos tratados e ecmpr cta Ls s o a J.nternacJ.!!,

nais se incorpora ã ordem interna, revoga a lei anterior e está

Jeito ã. revogação por lei nOVA ou Emenda Constitucional ..

r.T--------I'_EN.ulo/eol.l'ssÃo/~u.~O.lInio ___,

EMENDA E832073-4
[1

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR

DA COMISSJ\O DE SISTEMATIZAÇJ\O
JUSTIFICAÇJ\O:

Acrescente-se alinea "d" ao ítem 11 do Artigo 22, das

Disposições Trans~tórias:

d) A unaâc poderá estabelecer programa de deacerrtare.La.aa cão de e!!

cargos na proporção do aumento dos recursos transfer~dos aos E.!

tados, ao Distr2to Federal e aos Mun2cip~os, em cumpr~ento do

disposto na alínea "ali deste ítem.

Consoante o disposto na alínea "ali do ítem 11 do art!

go 22, a una.âc deverá transferir parcela do produto da receita

tJ::1butária aos Estados e aos Municlpios ..

Contudo, na orJ.gem do mecana.smc de er-ensreeêncx.es inteE

governamentais, fatos intrinsecos do Eedez-a.La.smo cooperativo,

está ;; elevação de capacidade dessas unidJdes federativas de ate!!.

der, maa,s xapademente , às exigências de suas comunidades ..

De regra, as lJ.berações são conceda.das ou renovadas a qual

quer tempo, bastando para tanto que, discrJ..c~onarJ.amente, o Legisla

dor as julgue incoveniente ou crontraria ao a.ntiexeaae público. Casos

exa.s tiem-, entretanto, em que elas traduzem detiezma.nado encargo ao be

nefac.iado , ou conô.í.caonam a própria vJ.gêncJ.a a ser determmado lapso
temporal. Nessas situações, dJ.z-se, tanto em doutoria, como far

tamente eeeonhecaõo por nossos Tr2bunaJ.s superiores que há direito

a.dquirido pelo contribuJ.nte, situação essa impossível de ser revista

por Lea, ordinária.

Ocorre, contudo, que determinados incentivos, por seu lon

go tempo de fruição, bem assarn porque suspensas os investimer..tos

ãn.í.e.í.aa s eX-l-9'J.dos do contrrí.buantre , merecem ser revisto sob pena

de se transformá-los em verõedea.ro privilégJ.os que, não raro, produ

zem efe~to nefastos nas mais elementares regras da livre concorrên

cia ..
Todavia, não se pode cogitar, sob pena de quebra do

equã.Lfbr-ao dimanante do., regime Eederacavo., da t~ansferência de
recursos da União para os Dstados e Municípios, sem que a estes

seJam transferidos os respectivos encargos ..

Daí a presente .Emenda que, atenta à impossibilidade de

se proceder, r-aoaonaâmenbe , aos estudos necessâr-aos à seleção

Em tais condições, iInpõe-se a supressã.o do § 29 do art.
66 das Disposições transitórias de maneira que passem a criação, os

Estados e os Municlpios, no perlodo que se sugerir ã promUlgação daI
nova constituicão,canalisar, livremente, os incentivos concedidos,

preservando aqueles aue se revelarem úteis as Suas comun~dades..
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Além de ampliar-se a grau de andependêncaa dos estados e mu

ru.c lpí.oe na elaboração dos seus planos de governo, busca-se, atra

vés da descentralJ.zação, aumentar a part Lc i paçêo das comunidades no

processo de alocação dos recursos, fazendo com que estes se jam

ap.Lacadoa de forma maua er rcrenee •

das ata.v.idades ho je exercadas pelo governo federal para o âmba tio

dos estados e mun:l.cípl.os.

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR

DA CO!lISSAo DE SISTEMATIZAÇAo

,.,... TEXTO/JuaTlru:.-çio ---,

,..,., PL[H.bIO/COllll".io/suaco.lllssio,---------,

EMENDA ES32076·9
PJ PAESLANDIM"UTOR------------.,j EP;~:~7J

f:J ) IYU;;AJ

T't!u.(,;X,

Inclua-se. onde couber, nas Disposicões Transitórias)ro pr,!,

sente artJ.go:

"Art. Para efeito do cumprimento das dd.sposa çôes desta

conatrí.cua.cêo , que impliquem var-aecôes de despesas e receitas da União,
o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Naca.cna.L proposta de rev!

são do Orçamento Geral da UnJ.ão referente ao exercício financeJ.ro de

1988 ••

JUSTIFICAÇllo

o projeto de lei orçamentária para o exercício de 1988, já

em exame no Congresso Nacional, foi elaborado segundo os preceitos da
vigente Constituição, Já que não se pcdez-ae antecipar às aãeezacões

que se processariam na nova Carta Magna.

Com o fim de evitar que se criem dificuldades decorrentes de

mudanças Constitucionais afetando o exercIcac de 1988, é necessá

rio prever a revisão do orçamento Geral da União pãra o próximo exe.!.

cicio..

cr];tL~

tb'TI~4LiJ

Inclui artig04

Art.. Â União distribuirá aos Estados, ao Dist1:ito Federal, e aos Municí-
pios eeasecee por cento do p1:oduto da. 31:re.cadação do imposto sobre. eceegs.e elé.tri
ca , mencionado no 1tem .VII do artigo 207 ..

Par3grafo único. A distribui cão será feita nos termos da lei federal, qce
poderá d1.l>por sobre a foPIla e os fins de aplicação dos recursos, proporcl.onaltIlente.
ã supe1:f'icie, população,. produção e consumo, adicionando-se, quando l:.oube't, q,uota
cOlDpensatória de área inundada pelos reservatórios.

JUSTIFICATIVA

Esta. proposta comptementa outra emenda ao art. 207 do substitutivo, que man
tém na competencia da União o imposto sobre ener2ia elétrica4

As regras de participação estabelecidas nesta emenda guardam fJ.delidade às
do art. 26 da Constituicâo vigente.

= TUTO/~uITlrlc...ç;.o------------_ _.,

r;r-------_--:::,,::;J".w,o"";;-;:-',z-cr---T.ITll/olUlTlrleACiO--------------...

Inclui arti~esTransitórias,f9vI.ciL~:

janei~~tde 1994.° disposto no .§ 49 do art. 213 só entra.rá em vigor a partir de 19 de

p:r;J'.IIT100~
PFL-PIPAES Ll\NDIM

Inclua-se ONDE COUBER nas ntspoe a çõee Transitór1.as1 7/1U.{ O X:

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA

CO!lISSlIO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA ES32077·7
tJ
r.r-------- "LtNAlllo/cOI,UGsio/luecOJllnÃo---------.,

Art ..... :: Os ecrésoamce pe roentiue as aos Fundos de per-tacr.pa-.

ção dos Estados e do Distr1to Federale ao Fundo de Participação dos

Mun1.cípios, conforme da apoatic nas alíneas a,b e c, 1.nC1.50 r r , do S
12, art1.go 22 destas D1SpOS1.ções Transitór1.as deverão obedecer os

seguintes critérios:

- 50% distrl.buídos automaticamente a Estados e MunicíploS.

II - os demaaa 50% deverão compor o Fundo de nesoencre.Li.zeçêo a

ser cr i.ado para a.tender o custeio do processo de descentrallzação

de encargos conforme Plano a ser elaborado pelo Poder Bxecutiavo ,

S 10 - O Fundo de Descentralizaçl!o poderá incorporar outros

recursos para tal destinados pelo Poder Bxecu'tia \TO, dentro de suas

atribuições, além dos acima prevasecs ..

S 2g: - O Plano de Descentralização a ser elaborado nos três
meses seguLntes ao da promulgação desta Const~tu~ção, deverá esta-

belecer os programas e a'tIvrdedes que serão tir-anafer rdoe da Urll.ão

para estados e munacfpaos através de aco:rdos, bem ;:omo a forma de

:repasse dos .recuxscs , num prazo mãxamo de 5 anos.

JUSTIFICATIVA

• A garantia de u.ma. participação de Estados, Dl.Strito Federal e Municípios no mi
m.mc d~ um ter~o ~a tota~idade da neceata de impostos da urnjíc, so~ente se Ju~t~ficã
a partLr do atnng.ímentc Integrak dos percentuais estabelecidos no 4rt. 213.

EMENDA E832080·7
[= Q~,

(!J

,;~L VI r-: Á. "j: :;{.o (,/.ftd-o 1ZIL- I (J-k A..L
Inclui artigo. ~- - ,> -r· }

~~nião distribuirÁ aos Estados. ao Distrito Federal,. e aos Munictpios:

I _ se.ssenta por ce.ntp do produto da arre.cadaçio do imposto sobre lubrifican
tes e combustí.veis liquidas ou gasosos, eencacnadc no item VI do arcigo 207,. bem c2,
iDo dos adicíonal.s e dell1ais gravames federa1B incidentes sobre os referidos p1:oduto~

,. 11 _ sessenta por cento do produto d:a. arrecadação do imposto sobre energia. elêi:
trica, mencionado nó item VII do artigo 207; e

lI:! _ noventa por cento do produto da arrecadaçÃo do imposto scbee lDinerais do
PaLa, mencionado no item VIII do artigo 207.

I 19 A distribuição será feita nos termos da lei federal; que poderá dispor s~
bre a forma e os fins de aplicação dos 1:ecursos distribuidos, c.onforme os seguinte.s
critérios: '

a) nos casos dos itens I e II, proporcional ã superfície,. populg,câo,. produçõo e
consumo, adicionando-se, quando couber, no tocante ao item lI. quota compensatória.
d~ á~ea iuun.d.ad.a çel.es rese::vatórios;

b) no caso do item. I:tI. proporcional ã produção.

JUSTIFICAÇllo:

A emenda proposta vem complementar o fartalec~mento institu

cianal dos EstadoS e Mun1.cíp1015, ao d1spor sobre li. descentralizaçAo

i 29 As indústrias êonsumidoras de minerais do País poderão abater o imposto
a que se refere o 'item VIII do artigo 207 do imposto sobre a c~rcull1çiiô de mercado
rias e do imposto sobre produt9S l.nduscri.alizados, na proporção de novcntn por cen
to e dez por cento, respec:t:L.v;uaent-:.

S 39 . Aos Estados e ao Distrito Federal set'ão atribuídos dois cerços d:l crans
~erência prevbta no icela I; a08 Hunicipio., um. eeeee,



= TIUlTb'JI.l.Tlllt~lo_----------___,

EMENDA ES32084-0

[! DEPUTADO MAliOEL MOREIRA
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JUSTIFICATIVA

Tendo em vista a modificaçiio introduzida no artigo 2q7 do SUb5ticutivo. r~st~
bekecendc ó1 compctcncin da Un1.30 'Para inscLtU1.r impostos un1.CO$ sobre combu~t1,,~-.!lS
e lubrific;1ntc:.; I!lln~rnil. do PaLs, c ene.rgi:l elécnc:a, e prec!so lntrl,)d~~LrE:~:1l1~=!.
titutlvO um dupo:l:1.tLVO estabelecendo as regr.3.5 de d.1.5Cr:buLC;)O, pó1ra ~

Distrito Federal c Munlcípios, do pJ:oduto dos refendos l.mpOsCol.
[! PLENÁRIO

~LlM"'40/eOllIUÃO/'Il'eolllhÃO -,

~~A"T'bO--

PHD8 ,

EMENDA ES320Bl-5
tJ Suprl.me o I 52 do art. 284

JUSTIFICATIVA
rrr-------------TIItTDI..u.TIIICaç.. .....

Inclui artigo.

'Art. • A União distribuirá aos Estados, ao Distrito Federal, e aos Hunic!
pios noventa por cento do produto da arrecadação do imposto sobre minerais do PaíS
mencionado no item VIII do artigo 207. '

i 19 A distribuiçÃo será feita nos termos da lei federal, que poderá dispor
sobre a forma e os- fins de aplicação dos recursos, proporcionalmente ã produção.

I 29 As indústrias consumidoras de minerais do Pais poderio abat~r D impos
to a que se refere o item VIII do artigo 201 do imposto sobre a. circulaçÃo de mar
c..dorias e do imposto Bcbre produtos ~ndustria1i%ados,na proporçÃo de noventa por
cento e dl!z por cento, respectivamente.

JUSTIFICATIVA

Esta proposta eoupteaenta outra emenda ao art. 207 do Substitutivo, que man
tém na competência da União o imposto sobre minerais do Pais.

As regras de participação es tebefecadaa nesta emenda guardam fidelidade às
do art. 26 da Constituição vigente.

= TUTO'~U.Tl,K:.t.çia__------------.,

o amparo l cultut'a é dever Jio Estado. O dupontívo c.uja supress.o

se propl5e con.flita co. o art. 273 ao Substitutivo do Relator.

EMENDA E832085-8
[! DEPtnADO MAJlOEL MOREIRA

'LIII,I..tOfC;DI/IISifJf~l.lleOIIl"lo---------.,

,.". TUT"/.wsrl'ICIrfÃO -,

Emenda ao proJe~o de Constituição substitutivo do Relator

Eliminação do parágrafo 29, do artigo 30.

JUSTIFICAÇAo

Da forma como está redigido o dispositivo cuja revogação

se recomenda, praticamentQ tudo poderá ser projeto de indenização

ou tributação sob~e AS empresas públicas ou privadas, até mesmo o

ar que respiramos.

Os direitos dos Estados, Distrito Federal e Municipios P.2
deriam mais adequadazuente ser estabelecidos na leg'islação ordiná

ria prevista no parágrafo primeiro desse meemo a.rtigo.

Acrescenta um artigo na Seção I do Capítulo 11 do Título VII.

Art. Do montante de cecuescs a ser entregue de acordo com o da spearc nos
artigos 212, at ens II e. lII, e 213,' itens I e II, os Estados e a União poderão dedu
zir, previamente, o valor das despesas necessárias para o custeio dos respect1.vos
.servaccs de lançamento e arrecadação.

EMENDA ES320B6-6
[! DEPUTADO MAliOEL MOREIRA

PLIIl"IllO/COIlII • .ie/lue~e*..lo .,

JUSTIFICATIVA

A emenda objetiva que a Unl.ão e os Estados possam ressarcir-se das despesas
efetuadas com. o lançamento e arrecadação dos impostos. que, por mandamento constitu
cional, devem ser partilhados com outros entes pol!tJ.cos.,

r=T" TCill:Ttl(JIlITI'~io-------------_,

El\18nda ao Proje~o di> Constituição Substitutivo do Relator

PISfo,slljÔES jlt~tJ51

seguJ.n e

EMENDA ES32083·1
l!J DEPUTADO' I MANOEL MOREIRA

t: PLENÁRIO

1'UJI,I.'UO/eOlllssÃo/slJeeO.llIIlÃo----------,

redação:

"§ 29 - Os incen~ivos fiscais ora existentes para o desell

volvimento regional terão su~ eficácia avaliada e serão canalisa

'Sds para o Fundo Nacional a que se refere este artigo. "

,.,.. TUTO/JI.lSTllleA
ç
l o _,

Emenda ao Projeto de Constituição Substitutivo do Relatar

Eliminar o parágrafo 29 do artigo 231.

JUSTIFICAÇ1l0

A medida visa complEmentar a proposta constituciopal, no

sentido de integrar 0& esforços voltados para o deeenvoãvdmerrco das

d~versas r"giõea do "ais e, principalmente, evitar desperdicio de

recursos, extremamente escassos frente às nossas necessidades.

,.,.. ~--_--TCIr-/oHllTl'ICAÇio_- __,

Como estabelecido no atual código de minas, e mantido no

caput do artigo cujo parágrafo 29 se propõe eliminar, lias jazidas,

minas e demais recursos minerais e os potiencLaas de energia hidrá.!:!,

j.aoa constJ.tuem propriedade distinta da do solo, para efeJ.to de c,!.

ploração ou aproveitamento industrial e pertencem à unaão , n

EMENDA ES320B7-4 ,
t:J DEPUTAI)(; MANO§!, MOREI;: auma

PLlllloIUO/eOllIJ.b'IIJoICQMIIIÃO---------,

LPAIITI'.~
PMPB

Por isso, entendemos inadequado o pagamento ao propriet!

rio do solo, principalmente porque se estará pagando valor igual ao

que é :reC'ol~ido ã união, proprietár~a da jazida.

Emenda ao projeto de Constituição Substitutivo 00 Rela)X>r

suprillla_ ,o inciso XIXI do art. 11.5.



2721

JUSTIFICAçl!iO

Pelo dispositivo que se propõe suprimir I atribui-se com

petência ao presidente da República para firmar acordos, emprésti

mos e obrigações externas I com autorJ.zação pr-êva.a do Senado da Re

pública.

EMENDA ES32090-4
tJ SSENADOR PDMPEU DE SCXJSA

í) ~=-------- tuTo/olunlfIC.lç:io.--- --,

Tal como estabE!Iecldo, na celebracão de qualquer opera

ção de crédito de interesse do Governo Federal, inclusJ.ve das ope

rações de garantia outorgadas pelo Tesouro Nacional, far-se-J.a roi,!

ter a presença fisica do Presidente da República que, além disso,.d~

veria, também em cada caec , pedir autorJ.zac;:ão prévia do Senado Fe

deral.

Acrescentar, como item VI do §42 do Art .. 92:

"A liberdade de imprensa e de informação pública em
qualquer veículo de ccmurncação s cc LaLv,

.JUSTIFICAÇIlD

Trata-se de adotar, afinal, na nossa Cnns t Lt ui.ção , o //

espí.rito da famosa First Amendment da Constituiçã.E-cms--cst!!
dos Unidos da América, e que constitui proposta nossa desde/ a ,"
subcomissão VIII-C desta Constituinte. Incorporada às vãrraa fases

do Projeto, não recebeu, entretanto, formulação satisfatória no
texto atual do mesmo, de vez que o propósito nosso não é apenas
declarar constitucionalmente a liberdade de imprensa; porém, mui
to mais, impedir que qualquer diploma legal - mesmo em nível de

emenda constitucional - venha acaso, em qualquer tempo ,criar qua!.
quer restrição àquela simples, e um tanto platônica, declaração I

de princípio.

EMENDA ES32091·2
tJ SENADOR POMPEU DE SOUSA

Ora, esse encargo não se ajusta ã natureza das relevantes

atribuições do presidente da República, tampouco do primeJ.ro-Mini~

tro a que o par~grafo único admite, com exc.Iusaví.dede , a delegação

de competência. '

Esse encargo, a exemplo do que é feito atualmente, deve

rá ser disciplinado em legislação ordinária que atribui tal compe

tência ao Ministro da Fazenda, que pode delegá-la, na forma pres

crita em lei.

EMENDA E832088-2
t: SENADDR PDMPEU DE SDUSA

"L~IUI"IO/eOlll".iO/$UZ1f)~t:.c.o~tI55JljQ ElE gIM EIIAIIZAÇAD f:rA.&..pe~
=-----------__ tlno/olutTlfICf.CliO --,

= TlI:x1lJ/~USTI'IC"".io --,

substituir, no parágrafo 31 do Art. 6", a expressão "a ela inere!!.
t es" por lia eles inerentes 11 •

Suprimir, no item XIX do Art. 31,. os adjetivos "urbano 11 e "urba

nos" .
JUSTIFICAÇIlD

JUSTIFICAÇIlD

Não apenas na "ampla defesa", mas igualmente em todo
o pr6prio lIcontradit6rioll, devem-se assegurar os respectivos "meios
e recursos II Ilaos litigantes, em qualquer processo, e aos acusados
em geral 11 , como se diz no texto do parágrafo.

Não parece razoável que a competência da uní ão para

"1nstitu!r o SIstema nacional de saneamento, incluindo habi t ação ,

saneamento básico e transportes 11 deva l1ml tar-se aos perímetros I

~, porém estender-se a todo o território naciomal.

r.r-----------__ TIXTONUnlP1C,lç10- --,

~i
'LINAIlJo/cOIllUlIo/.UICOlilIPia .,

?Jk'ná'uA?

rr}:"AIlT100~
• PMDB

rnejua-eee . no "caput," do Art. 19 das disposições transitó

rias, 1.ogo apósllJ.nstitucionais ou complementares", a expressão "IN 

CLUSIVE POR DECLARAÇÃO DE INCAPACIDADE F!SICA OU HENTAL".

Substitua o'período final do parágrafo 90 do Art. 60 por, apenas,
o seguinte:

"Não será tolerada a propaganda de guerra ou contra

a ordem democrática",
JUSTIFICAÇKo

JUSTIFICAÇIlD

A r e ee r ênc í.a a IIpublicação e exibições contrárias à
moral e aos bons constumes" cons t i tu í porta-aberta a um contraba.!:!,

do anti-democrábco na Condituição~ o retorno ao obscurantismo di
Censura, que tanto envergonhou e amesquinhou a criação artística I

e o trabalho intelectual dos brasileiros durante os 21 anos da di
tadura extinta.

vários ex-militares, envolvidos em atos políticos no pas

sado e Julgadas par AuditorJ.as Militares, foram daclarados incapazes

fIsica ou mentalmente para o serviço nu.litar, com a observação "pode

prover os meios de subsistência", o que caracteriza a injustiça do

ato i tais ex-maí.í.earea possuíam e possuem condições de saúde satisf!.
tórias, que podem ser comprovadas ..

Como medida de Justiça que se possa f"azer a ex-militares de

caráter íntegro que defenderam, muaeas vezes com o secr í Hcao da pr~

prJ..a Li.ber-daôe , a Ordem conetaeucaonaã vigente até então, e que pe 

las razões acama estão até os dias presentes sofrendo a.nj uatiaa dJ.scr!.

mí.naçôes , deve a Assembãêc.a xaoaonaj, consta,tu~nte proceder à repara

ção merecida, após tão longos e sofridos anos de jejum democrático.
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= TIEX,.t'/~UITI'IC...Q;,O---------------,

EMENDA ES32093-9
P SENADOR P!ll-f'EU DE SOOSA

PUU"lll/CO""Ulo/~n'l"Io

CJCO!H56A6 BC 3I3'rE~IA'llAÇAO If'/f&~

c - classistas, indicadas em listas tríplices pelas diretorias das
federações com base territorial na região.

JUSTIFICAÇllo

substituir o Parágrafo 22 do Art. 291 pelo seguinte:

§20 _ "A liberdade de naní.f'estaçãn do pensamento e de crãação e

expressão pela arte, sob qualquer forma, processo ou veículaçãa.não sofrerá n.!:,.

nhuma restrição do Po(iPI Público, a qualquer título. Lei Complementar regulará
as diversões e espetáculos públicos, limitando-se a ação do Estado, em articul!,
ção com os autores, produtores e exíbrdores de tais di versões e espetáculos f a
informar o público sobre d natureza dos mesmos e os níveis de faixas etárias e
faixas horárias nos quais sua apresentação se mostr.e inadequada.ti

.JJST1FlCAÇM

o projeto estabelece a indicação dos classistas para
os Tribunais Regionais do Trabalho pelas rír r-et or.í as das f eder ações

e dos sindIcatos respectivos .. Carece de qualquer sunort e jurídico
a dupla representatividade (Sindicatos e federações) para as indi
cações , Já que as ssqundas->- federações - são cons t i tu ídas dos primei
ros - sindicatos.. Da mesma forma que aos sindicatos compete a indl
cação dos candidatos para as Juntas de Conciliação e Julgamento (~
do art .. 160) e às confederações cabe a in'dicação para o Tribunal t

Superior do Trabalho (§ 20 do art. 157), somente às federaçiles de
ve caber a Indicação para os tribunais regionais ..

r.T-------------TIU.TD/JllSTIFIUÇi.D'---------- ~

Substituir a redação do Parágrafo Onieo do Art. 159 pela seguinte:

JUSTIF"ICAÇllo

Parágrafo CnIco: Os magistrados membros dos Tribunais
Regionais do Trabalho serão r

a) Os juizes de carreira, escolhidos por promoção de
Juízes do Trabalho, por antaquí.dade e merecimento, alternadamente;

b ) Os advogados, eleitos pelo Conselho Seccional da
Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva região;

c) Os membros de Ministério Público, eleitos dentre
os procuradores do trabalho c:fa respectiva região;

d) Os classistas, e Le i t os por um colégio eleitoral'

cons t atuído pelas diretorias das federações respectivas, com base
territorial na região.

EMENDA ES32096-3
l:J SENADOR POMPEU DE SOUSA

A necessidade de assegurar, l1l..ITla Constituição democrática, a t!
gorosa intocabilidade do pnneípio d. liberdade de manifest.ç~o 00 pensamento e

de czíação e expressão pela arte, parece-me de tal forma por si mesma evidente

que dispensa qualquer justificação, por ociosa.
No que tange à area de diversões e espetáculns públicos, cun

ore, afinal, pôr paradeiro à velha prática, anti-democrática e anti-cu!tural, de
exercer a censura de Estado sobre as criações culturais (no mais lato sentido
da palavra) destinadas ao amplo COnsumo popular. Negar a existência da censura,

pura e simplesmente, chega a ser un disparate e una heresia, anti-científica ,

psico-sócio-antropo16gica. O que, entretanto, não maJ.s se pode, nesse terreno,
admitir, numa sociedade democrática moderna, é a 'transf'erêncâa da instância in

di vidual, ou f!\<lliliar, ou eoowitária, para a alçada do Estado. O Estado não d~

ve, e não pode mais, continuar pretendendo exercer una tutoria, ou -euratela,s,Q
bre seus cidadãos, pelo menos os dotados dos direitos da maioridade. Sua função,
no terreno das diversões e espetáculos)deve carconscrever-se a manter un canal

de informação entre os prociJtares e 05 coasemâores da bem cultural ofereci

do ao público, de forma que este saíba, antecipadamente, do tipo, gênero ;

natureza do conteúdo da díversão que lhe é oferecida; assim como esteja aler
tado sobre o grau de adequação do mesmo à faixa etária dos segmentas de~
tadores de menoridade, em função dos níveis médios de sua matUr1

dade fisiológica e psicológica.

substa tuir o texto do item XII do Art. 76 pelo seguinte:

r.T TtXTC1J"STIFICAÇiD --.

"'~loI,I.lIIO/<:DIIUISÃD/IU'C.C"'llsll)~_~ ~

p CBHIBSl1ü DE SISlEEGII&r:tÇÃo- p~

Magistrados devem ser todos os integrantes dos Tribu

nais Regionais da r r ebejhc . O projeto, certamente por equivoco Ln
voluntário, dá essa denomí.naçãn apenas aos Juízes do Trabalho es:
colhidos por proracção ,

IEMENDA ES32097-1
P SENADOR POMPEU DE SOUSA

Tt:XTO/~IlST1'1C."'ç.i.C1 ~

"'''.-~------------"
SENADOR POMPEU DE SOUSA

"Sistema nacional de telecomunicação e radi2
difusão de som e imagenslt.

EMENDA ES32094-7
f!J

JUSTIfICAÇllo

Alterar, no parágrafo 29, elo Art. 90, o tempo do verbo dispensar':
substituindo 11 dispensando 11 !=lar ", d í.spenaedo'".

Cumpre evitar, nesse caso, a expressão "co_
municaçí!io de mas sav , por excessivamente abrangente, envolvendo'
em seu teor a própria imprensa, para a qual, na defesa da sua
liberdade, propõe-se a total incompetência do Estado de legis 
lar t até mesno em nível de emenda const í tucacnal . Proposta que

estamos apresentando sob a forma de emenda ao parágrafo 42 do

Art. 92.

IEMENDA ES32095·5
l!J SENADOR POMPEU DE SOUSA

Substituir a r edação da alínea "c" do Parágrafo üní.co do Art. 159

pela seguf'nte:

JUSTIPICAÇlio

o particíp~o presente do verbo dispensar, nesse caso, não

atende ao prõpósJ.to do d~spo~itivo, que parece pretende atribuir
às conussões, li em razão de rnatérJ.a de sua competiênca.a", atrIbuiçãJ
para discutir e votar determinados proJetos, que ficam assim
da.epenaados do pronunciamento do plenário. Mantida a redação do
proJeto, do que se d~spõe é da compatiênoa.a da comissão de dJ.spea.

sar, caso a caso, na pz'e.Lz.mfrraz- , a da.ecuseãc e voto do plenário.

Para que a competência da Comissão possa atingir o mérito da ma

téria, e em caráter geral, cumpre con'j uqax o verbo no particípio
passado, precedendo-o, devidamente, de Urna virgula, como se pro
põe na presente emenda.
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EMENDA ES32098-0"
tJ SENAOOR POMPEU DE SOUSA

n~Il'''lo/t:OI..ssio/*u.e~j? /:

(:J C.QHI5SA8 ElE srs i EMA I IZAÇAu rx'ltuaz,ç;o
r;-r-------------TllITO/~UJT1'I(:"çio, __, ,.".-------------nXTO/JUSTlrIColeio --,

Alterar o par~grafo 14 do Art. 60 para o seguinte: SubstItuir o Art. 281, seus InC1Sos e parágrafo pelo
seguinte:

ItA publicidade dos atos processuais somente poderá ser
restrita pela Lei quando a defesa da inhm!dade da pessoa ou da fa
mília ou o interesse social o eXigi rem " ..

lp;RT. 281 - E assegurada a exclusividade da deataoe 
ção , aplicação e utilização das verbas públicas para o ensino pú
blico u.

JUSTIFICACIlO JUSTIFICACIlO

SENADOR PqMPEU DE SOUSA

A defesa ae uma "~ntimidadell genérica e indefinida

pode, por um lado, proteger de menos a legítima intimidade da pes
~ e da 'famIl!a e, por out ro lado, prestar-se de escudo à públi-
ca apuração ue supostas intimidades, essas ilegítimas, contra o
interesse pública.

EMENDA ES32099-8

P
"_"N."ltl'CONISSio/Sll.C~~~~ ..

:GOfl!SSÃ;º srSTttmllzACAO ~-<d2
r;-r u.lI.1'O/Ju.,."«:Io.Çi..G -,

Acrescentar f na abertura do i tem VI do Art. 31, o verbo - "prodl!

7.~r" ..

o artigo básico desse capítulo r r r do Projeto I cansa
gra a educação como "direito de cada um" e "dever do Es t adcv ç aLém
de assegurar, através do inciso III do Art. 272, a "gratuidade do

ensino público". A nação tem, portanto, assumrdo , como ccnquí st a '

social, o compromisso com o ensino público, universal e gratuito,
preservado, por outro lado, o princípio do "pluralismo de idéias
e de instItuições de ensino, públicas e privadas".

Entretanto, a coexistência, profícua e necessária,de
escolas públicas e privadas, inclusive as confessionais, fllantr,2,
picas ou comun! tárias, não sign! fica que estas - que mui tas vezes
cobram taxas elevadas pela prestação de seus serviços - devam r~

ceber aporte de verbas públicas.

O compromisso com o ensino público t como instrumento
de superação do atraso social que avassale a Nação, exige todo o
nosso esforço e não pode prescindir de tratamento prioritário no

orçamento da união e, coerentemente, da exclusividade na destin,!!,
çãn das verbas -púb Lí ca s ,

JUSTIFICAÇl'.Q

EMENDA ES32102-1
fJ SENADOR PONPEU DE SOUSA

~---_-------_-TIEXTOIJUSTI~le.e;;:o----------------,

Acrescentar, no caput do Art. 13, o adyeta.vc - "eleitoral 11 - apo~

to ao substantivo - "alistamento".

Parece razoável que, no próprio texto constitucional, não

se exclua o Estado - ao lado de sua atribuição de "autorizar e

fiscalizar a produção de material bél~co" - da pceaajaí.Lí.dade de

acaso vir ~ e.Le mesmo, a produ~i:r tal material, se e quando con

veniente ao interesse nacional.

JUSTIFICAÇÃO

Cumpre expta cí.cax que espécie de alistamento é exigível

para obtenção dos direl.tos poli.tl.COS da ca.dadanã a ,

Acrescentar, no final do Parágrafo 8, letra Ç, , do Art. 13:

" ••• , ou de empresas estatais ou de econcrru a mista".

EMENDA ES32103-0
fJ SENADOR POMPEU DE SOUSA

= TUTO/~USTI~lel.Çio,------__--_-_--__,

FY~~;'~

~9JS7J

Substitu1r a redação do § 29 do Art. 160 pela segu1nte:

§ 29 - Os Juízes cã aaaas eas , em todas as Lnatiânca.aa ,

terão suplentes e mandatos de três anos, permi.t.a.das as recondu 
çõee ,

EMENDA ES32100-5_'"". ~

~DOR POMPEU DE SOUSA

r;-r-------------TUTO/~UIT'Flê ...e.;:o ~

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

A Constituição Federal atual pernute duas reconduções.

O proJeto reduz para apenas uma recondução , sem que ha'j a qualquer

fundamento de ordem Jurídica ou soco.ar. para o retrocesso. Entende

mos que o número de reconduções não pode sofrer linutações lega.J.s:.
As entidades que indicam os representantes classistas é que devem

mantê-los ou não nos cargos, em função da avaliação que fuçam de
sua atuação.

O uso do poder de empresas aseaeais ou de econonu.at mí.s tia

como fator de "anormalidade e ilegitim~dade das e t.e i.çôes " const~

tui vicio não menor, senão maior, do que o de "cargo ou emprego

públicos da administração direta ou Lnda.zeba '",
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rr;~~~"-]

M~9?J

EMENDA ES32107-2
t= SENAOOR POMPEU DE SOUSA r=~~'~'~=:J

fIYi';;zã7j

SENADOR POMPEU DE SOUSA

EMENDA ES32109-9
l!J SENADOR POMPEU DE SOUSA

U>lTO/'l.lnlfl~...ç"'O 1
Substitul.r I no parágrafo 19 do Art. 27, a expressão - "membros da

Câmara Federal 'I - por : 11 Membros do Congresso "

JUSTIFICAÇÃO

Niio parece Justo que o campo de escolha e Le a tioz-aL do

Defensor do Povo f~que c Lr-currscz-a to aos deputados reder-ea.s , e.:5

cluidos os senadores. Ainda mais porque, no s i seema de çcvexnc

proposto - par-Lan-errtar i.srno - o Senador adquar e uma condaçâo de

isenção perante o Executivo muito maa.or- do que a do Deputado.

EMENDA ES32105·6 _"". _

t=

TtXTOf.unlf,e...çÃo I
- "Ja- exe.rcem"Alterar, no parágrafo 109 do Art. 13, a expressão

por: "j â exerçam".

JUSTIFICAÇÃO

Claro que o da.spcs í.t.Lvo vr.aa a sa tueçôes futuras, e não

oondaçôes presentes. Caso, portanto, em que se impõe o verbo
no futuro do aub j tm t Lvc ,

EMENDA ES32106·4
t= SENAOOR POMPEU DE SOUSA

,.,,- TUTO/~USTIFlCAÇÃO-------------~

substituir, no caput do art. 12, o verbo "cnns t rua r " por "desenval
verll.

.lUSTIFICAÇJlO

Olzer que o 8rasil "visa a construIr uma sociedade II
vre , justa e ao Lddé r a a" dá uma imagem bastante negativa, senão pej~

r a t lva , da sociedade brasileira nos 487 anos de ex i s t ênc i a que ant~

cedem o presente Projeto de Cons t a t uLção •

m-------------TUTO/JUllf'fICAÇÃO ,

Substituir, no §2!2 do art.ll e em inúmeros d í spos Lt avo s sobsequeg
tes, a expressão "esta Constituição" ou "nes t a Constituição" por
apenas lia Ctms t r t u í çãu'' ou Una cons t t tuãçãoo ,

JUSTIFICAÇIlO

A expressão "e s t a Constituição" dá ao texto a falsa
e estrar.ha conotação de que o País tenha, acaso, ma.ís de uma Con.!

t atu í çao , Só se j us t a r Ic a nas poucas vezes, sobretudo nas Dispas!
çõe s t rans i t ér l as , em que a referência é distintiva em r s Laç ão a

outra Constituição.

EMENDA ES32108-1
l:J SENADOR POMPEU DE SOUSA

".tN...lIlF<l'~c ...lnÃO/SlJle:lllls5io ;r_-__c_---___,tJ eOHX5:'3Ae SE AS l;ç; lO tSl\ÇÃO -f't. é ~I'd Q.. t D

,.,,- H.:.l:fOJJU.5T'F'C,lC
i O

i

Acrescentar, no fecho do parágrafo 22 do Art. 69,. a expressão "e do

delitos de imprensa".

JUSTIFICAÇÃO

Trata-Sê de restaurar urna boa t r adr.çâc da antiga Lei de rrrcreo
sa,. aupr-anu.da pela da tiadur-a 64/85: os chamados "delitos de a.rnpxerrs a"

serem julgados por um ti.po e speca.aã de Júri popular. Com e Ee i.tio

bem melhor do que o cra.térl.o pessoal., eatrr-a, tamente técnico, do JUl.Z

c.rumí neL slngular - !?ar~ julgamento dos pos~íveis excessos da ~t~V1.1

dade Jornalístl.ca - sera seguramente o cz-a tie r a.o coletivo da p ropz aa

ocmuna dade , de vez que ~esta deve ter aerrroz-e a úl trama palavra em tud
quanto para ela signl.fJ.que bene f I ca.o ou rnaLe f Lcu c r do que é exemplo

típl..CO a atuação da l.i'1=Jrensa.

sucstutU:Lr o atual texto do Parágrafo 35 do Art. 6 pelo sequa.nt.e e

'1 g garantido o d í.z-er.tio de herança, nos termos da Lat ",

JUSTIFICAÇÃO

o acrêscamo - "nos termos da Le L li - va aa a desabsolutizar o

dire~to de herança; o qual, nos termos va.qerrtee entre nós 'Present~

mente, constitui o grande agente etei:'nizador do enorme e ~n1ustIs_

sirno desnível sôcao-eccnônuco da sociedade bxes í Je.íz-a ,
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't"[X't"O/JUSTlftCAq"O-----------i

Substitu.l.r o parágrafo 39 do Art. 291 pelo segUJ.nte:

"Parágrafo 39 - Leg~slação complementar da.s c Lp La na.r â o uso da pro

paganda comercial de produtos ou terapias que possam determinar

e ãea.tioe da r-etioa ou a.ndã.r-eboa na saúde pfib La ca ou Lnddva.dua.l , ti

EMENDA ES32113-7
tJ SENADOR POMPEU DE SOUSA J L;~~~~~

- '~[N•• 1l eC\llni.o/suBC~"IlSS"O -;-___ ~U~P COMISSAQ 9E GIS'fEIMIZAÇÃO ~/d'~....:;t.~~-=, ~ fITõ47 0979

Supr~mir o período f~nal do parágrafo 48 do Art. 69.

EMENDA ES32110-2
tJ SENADOR POMPEU DE SOUSA J er3~;~;J=:J

"I.E".l~'~/eo<llu.i:"/s~.eowrn,l:o_______ ~,t= OO.lISSÃu=DE=SISTEMATIZAÇÃO PL... Gij../IrJ"'e iD ~ rro-i;09J!7J
r;r-------------TII;XTOlJUST1'teAçio--------- -,

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

O atual parágrafo 39 do Art. 291 apresenta doas pontos, pelo

menos, dí.scut.Iveae e

l-Parece maeêeo.a menos adequada ao texto oons tia tiuca.one.L que

de Leca s teção complementar ou o rda.nâri.e r

2 - A especificação anaLf tia ce nonu.neL dos ob j etioa da restr.l. 

ção pub.La ca,tiêz-a.a mostra-se Lnconvena.errtie , de vez que os freqüen 

tes avanços ca.entrf Edcoa e t.eonoLôça.coa na área são ausceptIveas I

de J.ncluir ou exclw.r um número ampreva.s Ive l, de a-cena nessa rela

ção.

Por tudo isso, a maior flexl.bJ.lidade da j.eça s Laçâo comp Lemen-'

tar, prevista consta t.ucaoneâment.e , sJ.gnJ.ficará, ao mesmo tempo

melhor ope.recaonet í.deôe dos dã eposLt.avos ç sern perda da força de

sua compulsoriedade legal.

Além de extrapolante da condição de daapos a t~ vo ccns ca t.ucaonaj,

atznbutzt'exokusavarrerrte ao Estado a arrecadação das xmpo r câncaas refe

rentes a d Lr-ea tioa autioxan.a e de interpretação" cons tn.tiua uma dema 

s a a de estatização gratuita; sobretudo quando se leva em conta que,

entre nós, exa s tie uma das poucas boas exeea.çôes de entn.dade púb La, 

ca - não estatal, mas comuna.tiâxa.a - que sempre cuadou da matiêr-a a oom

exemplar competência e correção: a SBAT - Sooa.edade Bz as a.Lea r'a de A.!:!,

tores Teatral.s.

EMENDA ES32111-1
f:J SENADOR pmIPEU DE SOUSA

r;r-------------TUTG/JlISTí,lc"Ç.i.o----- --,

aubs t í.eu.r r , no parágrafo 34 do Art. 69, a expressão "renovável pe-'

xa.odd.camentie " por 11 de validade obra.çacom.emence renovável".

EMENDA ES32114-5
f:J SENADOR POMPEU DE SOUSA

Pl.[NAjII'o/cc"tnio/:ruICOlltnio ---, ,

l: C<l11I55A8 BE SI5TEIIATHAÇ~O -::=fO::<z,/n'<..l <)

tç~~"O~

tl?V097S7J
r;r-------------TEXTO/JtJST'fICACio----- -,

JUSTIFICAÇÃO

Trata-se de expã.i.ca.t.a.r que tal declaração tem validade con-'

da cz.onada à sua renovação per-aõda.ca r o que não se eva.dencda com a

s amp Lea determinação de sua r'enovabo.Ladade periôdica.

Inverter, no item XX do Art. 31, a expressão - "t r anspor t es e
viação" - para: "viação e transportes"

EMENDA ES32112·9
~ SENADOR POMPEU DE SOUSA Q~~'~'=:J

crõV'~9[ã7l

JUSTIFICAÇAD

Por uma simples razão de ordem Léq i ca e o geral an
teceder o particular.

,;,.-------------TUTO!JUSTI'ICAÇiO -,

$
Acrescente-se ao Art. 300, Títulos ;.(1', Capítulo VII - Da Famí

Lía, do Menor e do Idoso, Projeto de Constituição, o seguante parágrafo:

1lArt. 300 ..

EMENDA ES32115-3
~ SEMADOR POMPEU DE SDUSA

§ 3" : E assegurado aos avós o direJ.to de visita aos netos,nos
termos da 1e1."

JUSTIFICAÇIlO

Embora existam antecedentes legais, vinculados à ética moral e
aos aspectos consuetudinár.ios desenvolvidos pelas raízes de parentesco e afeti
vadade, não há no Código Civil qualquer referência ao direito dos avós à vâaa-.
ta e convivência com os netos.

Nãn raro, por motivo de morte de filho, conhecem-se casos de
restrições familiares aos avós J no trato aos seus netos, sendo estes impedidos
da aproximação Justa e tranquila com aqueles. E, ao buscar-se o ceminho judie!
al , ficam os avós sem marcres recursos de defesa, face à omissão referida.

A emenda, portanto,visa a assegurar as relações familiares, da,!!

do-lhes a necessária abrangência, e garantindo aos avós a custódia da Lei M3ior

para o convívio pacíflco com os fllhos dos seus filhos.
Sabe-se que os avós têm posição de precedêncra na guarda de

netos menores em caso de orfandade e os netos têm, com relação aos avós, linha
de herança. Não é. salutar nem justo que, por questões de cspr.ictms nas relações
familiares, estas gerações, de raízes tão afetavas e sentamentaís , se vejam af~

tadas.

~iO

~r~r DispOSIções Transitórias o sequ i nt e r

IIArt. - A primeira eleição para Governador e P3I'i3 o L~

qf s j a t a.vo do Distrito Federal realizar-se-á em 15 de novembro de
1988, com a posse dos eleitos em 12 de janeiro subseqOente.

"Parágrafo 1Q - Competirá ao Legislativo previsto ~
te artigo elaborar a Lei Orgânica do Distrito Federal.

«Pe r-é qr-a f'o- 212 - Os mandatos previstos neste artigo t

ext í.nqüem-s e co IncLdent ement e com os dos atuais Governadores

Deputados EstaduaIS, assegurada, daí por diante, a simultaneIda

de ,eleItoral e de instalação de poderes Executivos e Lep i s Lat avo
nas Unidades r eoe ratavas do Pa Lsu

JUSTIFICAÇ~O

o objetivo da emenda é atender, s rmuí.t aneament e ,
aspiração popular de institucionalização democrática do GDF e de
sua futura coIncidência eLe í t orp I com as vé r i as Unidades da Fed~

ração.
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EMENDA ES32116-1
[!J SENADOR POMPEU DE SOUSA

r;-r TE1TO/.H1SflfICAÇ;,O ---, =_~ T[XTQlJlJSTIFlé...O;..CI-_------------

Suprimir, do ítem XIII do Art. 31, a expressão - tia polícia civil".

JUSTIFICAÇIlO

Substituir o Art. 20 das Disposições Transitórlas

pelo seguinte:
.'Art. 20. A eleição para o próximo mandato p r e s Lden

eial realizar-se-á em 15 de novembro de 1988.
"Parágrafo nní co : O mandato do atual Presidente da

República terminará em quinze de março de 1989 11
,

Considerando embora uma excessiva interferê:ncia fed~

ral na autonomia do D1str1 to Federal, pode-se ter como admissível

que a União detenha a competência de "organizar e manter a polIcia
militar e o corpo de bombeiros militar" da Capital da República.
Tal competência, porém, não parece razoável seja estendida à polí

cia civil.

r.T Tl:tTONIl~T'FIC...Qi.lt-----------

Acrescentar, ao parágrafo 42 do Art. 291, o seguinte:

"lei complementar definirá 0$ limites Imped i t Ivos
poj Lzação e o Lãqupo Lí z açãov ,

da mono-

1

JUSTlFICAÇIlO

Trata-se de dar cumprimento a um cbmpromlss0 polIt!

eo dos homens públicos desse País com a p r épr í a Nação, no proce.!

so de superação do regime autoritário que a Ln re j ac r t ou e enver
gonhou de 1964 a 1985. Compromlsso que recebeu a adesão e aval ~

pressas e exp j.Lc r t os do pr õpr t o PJ;.esidente da República, Dr.José

Sarney J no dia 07 de maio de 1985, em dois documentos rnso r i smâ

veis: o texto mesmo da mensagem que encaminhou ao Congresso Na

cional a "Proposta de Emenda à Constituição n9 11, de 1985 11
, e a

declaração com que anunciou tal ato, no Palácio do Planalto, dian
te dos Presidentes da Câmara e do Senado, dos Ministros de Esta

do, dos veículos jornalísticos em geral e de convidados espec I 

ais. No primeiro documento está escrito:

"De conformidade com entendimento -consagrado em ac~

do político nacional, a Assembléia Nacional Consti ..uinte, a ser

eleita em 1986, haverá de, no exercício do seu poder constituin

te originário, fixar data da eleição do meu sucessor".

No segundo documento, a afirmação pre s Ldenc i.a I acre.ê. I
centa:

"n"""",,,," ~

69 do Art. 84. o pronome simples - "lheS"l

,.Ltlj""IO/Cc~I~Sio/SlJ.eoMlssÃO -r _

!fu>.çÃO eG~ t.b

Substituir, no parágrafo

pelo composto: "Lh t aa"

"Como acabo de dizer perante o ministério, embora con

siderando que a duração do atual mandato, e a data a ser marcada -;

para a eleição do sucessor do atual presidente, seja uma a t r Ibu i ção
da Assembléia Nacional Constituinte, que iremos convocar desde lo

go manifesto o meu ponto de vista de que o mandato deve ~er d; I
quatro anos. 11

Os compromissos dos homens públicos com a Nação, qual!

do não cumpridos,levam à desmoralização e o descrédito, não apenas
de quem individualmente deixa de fazê-:l0, mas, igual e co Le t z va _

mente, dos homens Públicos em geral e da pr6pria vida pública como

um todo. Dessa forma, é iniludível que O cumprimento daquele com

promisso deve ser de vr t a I interesse, não somente de todos os ho

mens públicos da Brasil, mas, muito especialmente, do honrado Se

nhor Presidente José Sarney.

Substituir, no eaput do Art. 47, a expressão - "Câmara Leglslat,,!

vali - por: "Assembléia Leq í.s La t a vav, ou "Câmara Das t r Lt a L'",

JUSTIFICAÇIlO

JUSTIFICAÇIlD

Se a ccns t Ltua çãc não for prontamente regulamentada, nesse te.!.
rena, por Lei Complementar que defina, com nitidez e especificida
de, os conceitos genéricos de monopólio e oligopólio, jamais terá

efetividade o dispositivo previsto nesse parágrafo.

EMENDA ES32118·8
tJ SENADOR POMPEU DE SOUSA

i
r;-r-------------'l'rXr(l/JlJaTIFIC"Ç;O' ~

Não parece que haja razões lógicas, de natureza

léxica ou jurídica, para essa s í.nqu l ar í z aç ão semântica na deno

minação do 6rgão legislativo do Distrito Federal. Admissível se

ria (e até razoável) se - a bem de uma certa uniformização 9-;
nomenclatura do Poder Legislativo e tendo em vista que, no Pro

jeto, o Senado Federal passou a dencmmar c s e Senado da Repúbli-'

.E.! e a Câmara dos Deputados ganhou o nome de Câmara Federal - as

atuais Assembléias legislatlvas recebessem a denominação de Câ

maras Estaduais e as Câmaras de Vereadores a de Câmaras Munici

pais. Nessa hipótese, caberia, s i.m, uma s r nçu Lar Lzação do nome

do Legislativo do Distrito Federal: "Câmara Distrital".

JUSTIFICAÇÃO

o verbo~ tem aí uma função bitrans~t~va: cumpre

dizer o que fo~ ccn f aado , por alguém, aos Deputados ou Senador~

no caso, as "informações recebidas ou prestadas em razão do exeE.
cIcio do mandato".
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SENADOR PO~IPEU DE SOUSA

T~XTOOllST'f'C"Ç;:O ~

Substituir, no parágrafo 49 do Art. 90 , a exoressão - 11 quando I
possível 11 - por: " quanto possível". Subs t Lt.u r r , no parágrafo Onico do Art. 94, a expressão - "dele

decorrentes 11- por: "delas decorrentes"

JUSTIFICAÇÃO

~USTIFICAÇllD

Evidentemente, não poderia dlspos1t1vD ecns e.i euctonat estab~

lecer que detieznu.nado pcecea.t;o a.ns ta.truca.oneL (no caso, a proporci~1
nall..dade partJ.dâria na composição de uma importante ccnu s sâc parl~

rnentar) deverá funcionar "quando possível", mas aam "quanto possr-j
vel~ isto é, com o máximo de pr-opoz-caonaLã dade mat ematia camentie po~

s Iveã ,

Parece evidente que o pronome, no caso, ref-'=.

re-se às "medidas provisórias", e não ao "Congresso Nac Lona L''

EMENDA ES32125·1
I? SENADOR POMPEU DE SOUSA

27. a frase flO~Sup r Lm i r , no Parágrafo 29 do Art

IIproibida a reeleição".

..,- TtlCTO/JUSTl'ICAÇio _

pios' -""]
Eif;'ó'9jã7J

EMENDA ES32122·6P SENADOR POMPEU DE SOUSA

r;-r-------------nXTO/~UITI'IC ...ÇÃO _

Transferir para o Art. 77 o disposto na frase final do a.tiem v--:::-l

Art. 82. ~USTIFICAÇ1l0

JUSTIFICAÇAo

Trat.a-se de compatibilJ.zar o disposto nesse artigo com a

emenda proposta ao parágrafo 19 do Art .. 27, que oropõe ae j a

Defensor do Povo eleito pela maa.cxa a absoluta do Congresso NaCJ.~

nal, e não apenas pela da Câmara Federal.

Não parece haver qualquer Lnconveru ente na reeleg1bl

lidade do Defensor do Povo. Ao contrário: suas funções são de tal
natureza que - em certas situações e com- certas personalidades

talvez se possa até recomendar a continuidade de ação do titular.
De qualquer forma, a proIb i.çãn constitucional de r ee Leq Ib Ll i dade

numa função pública de alta r e Ievânca a , ainda não testada em nos

sa expe r í ênc i a político-administrativa, soa como uma demasia pelo

menos prematura.

SENADOR PONPEU DE SOUSA

EMENDA ES32123·4
l: SENADOR POMPEU DE SOUSA cr;~~'~"'~

crc;~~7a7]

r;-r-------------TII:nO/JUSTI'lcAqio--------- -,

Suprimir o parágrafo 39 do Art. 1J..

".,. ru:rO/JIJSTI'ICAÇio -,

JUSTIFICAÇÃO

substituir, no item VI do Art. 120, a expressão - lias Min~stros

das Pastas Militares" - por: "o Ministro da Defesa".

JUSTIFICAÇIlO

Esta proposição tem por objetivo racionalizar
a atuação governamental na ér e e da Segurança Nacional, ape r re í.çp

ando e agilizando, pela urn f i cação de comando, a Alta Admimstr3-
çãn do País nos assuntos mill tares; à semelhança do que se faz

praticamente, em todo o mundo,à exceção apenas, até hoje, do

Brasil e do Peru.

Não me parece correto que um bz-aad Lea ro , ao adqua r-ar ,

voluntariamente, uma nacionalidade escz-ençeare , mantenha sua

rraod.onaLa.dade br-as Lfea.xa , êa.nda mais quando chegou à "expressa

manifestação de r-erriinoa.a" da nac.LonaLadade de origem, como o

dispositivo chega a admitir, expLa.ca tiamerrce , Nesse andar, ama

nhã poderíamos ter um Deputado, ou Senador, ou até Pr~me~ro-M!

nistro e President~ da República , ':bras~le~r<>" com dupla na -
cionaJ.idade e, portanto, dupla 11lealdade", ou melhor, dup La
deslealdade nacional.
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~----_- ---_T[lI,'~O/JUn'flSAçiO -_- -_--

EMENDA ES32127-7
P SENADOR POMPEU DE SOUSA p;;~~"" -o=J

tç;jo;zã7J

EMENDA ES32130-7
l: DllPu'rADD SAJLO QUeIROZ

PLENl\RIO DA ASSEflBLeIA NACIONAL CONSTITUINTE

r;T ~-~_--_--TtltTO/~u.TlP)C.l.~i.o---_---------____,

Suprimir o Art. 67 das Disposições Transitórias.
EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se a seguinte modã.ãa.cacâc ao parágrafo único do artigo 177.
:JUSrrF"ICAç1\O

Art. 177 •.•.••..•

Trata-se de compatibilizar o texto das D1Sposições

Transi t6rias com o do corpo da própria Cons t i t.u í.ç ão , desde que

se adote a emenda que propusemos pela supressão do Art.281 do

Projeto. Os argumentos são os mesmos da .ju s t.Lr í caç ão apresenta

da na mencionada emenda.

parágrafo Único; - Lei complementar or-çanaaaz-á a Defensorl.a Pú 

blica da União, do DistrJ.to Federal e a dos. Territó:r;:l.os e estabele
cerá normas geraJ.s para sua organ~zação nos as ceõcs , aaseç urendc-ese

ã neeeneori.a PúblJ.ca o mesmo regJ.me JurídJ.co do l.Jl.nl.stérJ.o Púb La.co,

JUS T F I C A ~ I V A,
O tx:atamento a.acnômr.co cem o Minl.stér~'o PúblJ.co é necessário por

justJ.ça e consequentemente para que a neeensoeac PúbLa.ca cumpra me

lhor as ata-abu i-cões que lhes serão confiez-a.daa pela lei cornp.Lemen-.

tar ..

cr-;;~':~~~

fJ7i'iEPLEN}\RIO 'DA ASSEMBLtIA NACIONAL CONSTITUINTE

EMENDA ES32131·5
tJ DEPUTADO SAULO QUEIROZ

[Çm''''~PFL-MS

;e:;.-,..------- .U""''''O/COlol'"io/$UIGtlI,lIU.lo, -,

• PLENfiRIO DA ASSEHBr.eIA NACIONAL CONSTIrUIHTE

= TUTO/~UST"IC.I.~i.O __,

EMENDA MODIFICATIVA

"Titulo VIII

cepatuLo !

Art. 233 - A pesquisa e a lavra dos recursos nu.nez-aas , bem como o

aproveitamento dos pct.enc re i s de enez-qa.a h a.dz-âuLdca e dos recursos
haô r.í.cos , dependem de eueceaaacâc ou concessão do poder púbLa.co

contratadas sempre por prazo detier-rru.nedo , no antier-es ae naci.onal, e

não poderão ser tiz'ana Eez-a.doa sem p.cêva.a enuênca.a do poder concedeq

te na forma da Le a 11 •

Dê-se a aequant.e redação ao artigo 42.

Artigo 42 - O número de Vereadores será vaxa.ãvel , conforme dJ.sp.!::.

ser a conata.t.uação do Estado, r espeacadas as condições Locea.s , pr~

porcionalmente ao eleitorado do rrunãcIpao , não podendo exceder de

vinte e um nos xunãc Ip.í.ca de até um mi.lhão de habitant...es e de tr~!!

ta e tres nos Municípios com popuLa câo aupe r-a.or- a um rru.Lhâo de hi!,

bitantes •

JUSTIPICATIVA

DEPUTADO SAULO QUEIROZ

J li S T I F I C A T i V A

A expressão acrescentada "na forma da Lea v , va.aa ôeaxax claro que

o prazo e as condi.ções inerentes a aucoxc.aaçâo e a concessão prevl.~

tas no dâ.epos a t.avo serão reguladas em Lea ordJ.nária ..

EMENDA ES32129-3
{B ~':r'J~"'JO ",",'JI a QU"-~O:

~-----_--_----TExroIJu$TlrK:.I.~io--------------l

Et~ENOA ADITIVA

Dispositivo Emendado: Artigo 194.

Ao capítulo 111, da Segurança pública, Artigo 194,
inclua-se logo após o inciso I, renumerando-se os demais, o Inciso

11, com a seguinte redação:

II - po~ícia Rodoviária Federal:

o teto de trinta e três Vereadores ?art:.·ce-no~ mais apropriado.

EMENDA ES32132·3

tJ
= l'Ll:d~IO/COIIIUio/IU.COIIIII;;O, _,

PLENl\RIO DA ASSEMBLeIA NACI0I1AL CDNSTITUINTE

r;T-------------Tl:ltTo/~UITI',C.l.~ilt------- __,

EMENDA SUPRESSIVA

~I\
P.xcluJ. do Título JI1:"'; CapitUlo III, Seção IV, do axt.açc 209,

e inciso II do § 59;

JUSTIFICATIVA

A exc.Luaão se torna nece aaâj-a.a tendo va.s tia a emenda adã.tia.va

que acrescenta ao proj eto, na ccmpecênca,a da União os impostas
únicos (art.207, ane.rsos VI e VII).

:J U 5 T I F I C A T I V A EMENDA ES32133-1tJ DEPUTADO SAULO QUEIROZ tJ"E.....,,:=J
PFL-l~S

A presente emenda tem por escopo compatibilizar o

texto do dispositivo emendado com o do a~~Jgo 31, Inciso XIII do pro
jeto, que determina que compete à Uniãoorgan}zar e manter a polícia
Federal e a polícia Rodoviária Federal bem como a polícia 'Civil. a
Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar da Distrito Federal e

das 'reer-Lt.ôrí.cs ,

=-_-----------TI:XTO/~USTlr~CAcio, ____,

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o parágrafo 49 do artl.go 18.

Incluida pois, na competência da União a organiz~

çãn e manutenção da Polícia Rodoviária Federal, necessário se faz a
inclusão desta corporação no cap~~ulo da Segurança pública, posto que
ela garante a uniformidade de procedimento com continuidade do poder

de polida.

JUS T I F I C A T I V A

Da forma Como redigido o parágrafo 49 do artJ.go 18 pratl.came,!!

te os partidos políticos ficam limJ.taçlos aos que hOJe possuem re 
presentação no Congresso Nacional.
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EMENDA ES32134-0
tJ DEPUTADO SAULO QUEIROZ

~__-,,..- PLINl~lo/eelllu;io/s",.eoll!luio'----------,

PLENJiRIO DA ~.SSEMBL~IA NACIONAL CONSTITUINTE

El~ENDA MODIFICATIVA

tJê:'se a suçuLnt.e xedaceo ao CAPUT do art. 74 - e ao seu parág. 29

mantendo-se inalterado os dema.a s parágrafos.

Art. 74 - A Câmara Fede-ral compõe-se de quatrocentos e oaeenee e s~

te representantes do povo eaea.eos por voto igual, da.xe tio e secreto

em. cada Estado, 'rer.r í.côrc.o e no Distrito Federal, dentre cidadãos

.r.aac.ree. de deaoa tio anos e no exê.rcIcao dos dJ.reitos políticos, atr~

vês de sistemas rru.atio , rnejor-aeâr-ao e proporcional, ccnzccne dispos

to em Lea complementar.

19 -

No que concerne aos rn.í.nez-aas , a poa s r.ba Ladada de .í.nca-,
dêrica.a de da.ve r aoa ampos trca , em va.z-t.ude de extinção do rUM, fará

com que esse ônus l.nvl.abilJ.ze as exportações de davez-soa nuneraas ,

entre eles o mi~rio de ferro, e aumente o preço dos produtos an _

dustrializados, que têm nos rru.nêz-Loa sua matiêza a pz-ama ,

Em oonaequêncr a , devem ser aupr mu.dos do art. 209, os

itens II, do § 59; II, .e" do § 89 e o aequ i.ntie período do § 69.

"Não compreendidas no i tem II do parágrafo antiez-a.oz-v ,

EMENDA ES32136-6
P DEPUTADO SAULO QUEIROZ

~__--,------PL[.. <l..'o/CD\nn~D;~Jge~YIU ..!l--_=_------_,
PLENiíRIO ;:lA ASSEMBL~IA NACIONAL CONSTITUINTi:

§ 29 - O número de Deputados-, por Estado ou pelo DJ.stri 

to Federal, será e s tiabeLeo xdo pela Just1.l;la z Le a.t.or-e t , proporcional

mente à população, com os aj usuea nec-eseãcãcs para que nenhum Esta

do ou o Distr~to l'ederal tenha menos de oito ou mais de sessenta D!.

putados.

=-------------f[XTD/~JJTfl.::A~;;:O---------- __,

EMENDA ADITIVA.

Fica aoxeacea.da ao a tem XI, do art. 31, Capitulo f r , Título

IV, a alínea "E'", com a seguinte redação:

§ 39 •.••••••••••••••••••

JUS T I F I C A T I V A

"Titulo IV

Capitulo II

JUS T I F I C A T I V A

=-------------lUlDNutTl'ICtçio-- ---,

,..,-"" "----,r PMDA _J

O Art. 169 passa a v~gorar com a aequa.ntie redação:
Art. 169 li·i~ ..: .

a) - ã~~;· ;~i.~;~:~~d~t~;;;:···· g •••

b) - ôoas , em escolha par~tárJ.a, dentre
Advogados de notióxa.o saber Juríd~

co e conduta a.La.beda , com maa s de
16 anos de eretava atiz.va.dade pro 
fissJ.onal e membros da caz-r-e.a.z-a do
MinJ.stér~o PúblJ.co da Just~9a M~l~
tar.

JUSTIFICATIVA

DOS TRIBUNAIS E JUíZES MILITARES

Art. -

Com o notável surto das pesquisas de gãs natural e a J.nstal.§!.

ção de gasodutos em extensas .reçaôes , visando ao fornecimento do

produto a usuéz-a.cs anduat.ri.e i.s , comez-c aaas , Lns t.Ltruc a.ona as c dom2=.

ciliares, faz-se Lnd i.aperraâve L assegurar à ünafio a condição de P,e,

der concedente dos eexvacos de distribul.ção do gás COMbustível c~

nalizado de qualquer oza.qem , cujo tratamento exige or-r.ent.acão té~

naca uniforme e compe tn.ba.La.dade com os arrtiez-esaaea qer-aas do Pa'::s,

conforme a redação sugerida para a letra f do art~go 31.

Nas atuaa.s condacôea de desenvolvimento econômacc e popula _

cional, a da.atrra buacâo de gás combustível caneLa zado perdeu sua

prLmacava característica~~r-at.o aneer-easc mun.i c a.pa L ou reg~!2.",
nal, para s a.t.ua rc-ae na Ó ata de pro~ema nac i.ona.L,

Art.31- ---------------------- _

XI- -----------------------------_

f- os serva çoe de da.at.r-abu í.câo de gás combustível cenaLi.aado

de qualquer natureza.

A presente Proposta visa unaâozrru.aax os crJ.tér~os do z-ecz-utia
mento de membros para comporem os Tr~buna~s aupexc.or-ea obeoz-vadoa ..
neste Projeto.

Com eâeat.o , ver-rrxca-ee no pzôpr-ao ProJeto de conet i turçâc ,
que a maaorxe das vagas de Tonos 'I'zu.bunei.a Supe r a.oz ea é reservado I

aos Juízes de Caz-r-ea.xa da z-eepectn.va JustJ.ça, o que ocorre, J.gual _
mente, em relação à ccmpoaa.çâo dos TrJ..buna~s de .ruatiaçe dos Estados
e do DJ.strito Feàeral ~

Adema~s, a Ltiezmatrz.va.dade no pr-eencharnanno de vagas- nos Tr~b.!:!

nais Superiores é, a.nvaza.áveImentie , observada entre Advogados e me!!!
bros do M~n~stér~o Públ~co e não entre estes e MagJ..strados.

A J.ógJ..ca JurídJ.ca e o bom senso não nos Levez-a.a a compreen _
der que,. num órgão do Poder Jud~c~árJ.o, o número de Advogados fos
se maior do que os. de Juízes Togados.

~--------PL[N""lo/cDNI"i.D/su.CDNltt..O ___,

tJ Emenda de Plenário

EMENDA ES32137-4
tJ Deputado NE! SON JOBIM

Assim sendo, deve permanecer, sob a competência da Un!

ão os Impostos úm.cos , a fim de permitir a uniformidade de tais

tributos, excluídas distinções ou preferências em relação a qual _

quer Estado.

A medida visa, ainda, assegurar a geração de recursos
para a garantia da prestação dos servicos púb1.icos de energia e1.é
trica~

Art. 207 - Compete à União ~tituir Irnposcos sobre:
I - ------- _

II - --------- _

DISPOSITIVOS A SEREM ACRESCENTADOS: Incisos VI e VII ao art. 207.

VI - Produção, importação, circulação, distribuição ou con

sumo de Lubzu.fa.can t.ea líquidos ou gilsosos e de ener-qa.a

elétrica, que ~ncidirá urna só vez sobre qualquer des 

sas operações, excluídas a incidência de outro tributo
sobre elas;

VII - a extração, a ca.r-cuj.açâo ou o consumo dos minerais do

pais enumerados em lei, imposto que incidirá urna só

vez sobre qualquer dessas operações I observado o das 

posto no final do ítem anterior.

J JSUFICATIVA:

conata.cuã , pelo proJeto, competência privativa da Uni 

ão, legi.31ar sobre enerça.a , jazidas, minas e outros recursos m1ne

rais(art, 32, Ve XI), além de ser, aa.nda , de competência da Uni _

ão, a, exploração direta, 9U'~nte concessão ou permissão,os se!,

viços e instalações de ener-qa.a elé-e:fica (art. 31 ,XI, ~ e XXII,e art

232) •

Acrescentem-se ao art. 207 do sUbstituto os itens VI e

VII, com a seguinte redação, e aupzama-eae , em consequência, no aE,

tigo 209 os ítens 11 do § 59, lI, do § 89 e o último período do
§ 69.

Entendemos anda.spenaáveL que se fixe numericamente a composição da

Câmara Federal.

por' outro lado parece-nos que, sob qucLquez- pretexto, não se :teve

por ccea i.ão da elaboração da nova constl.tuição alterar-se a composi

câo da Câmara, no global e por Estado, por isso a sugestão de moda,-,

ficação do paraf. 29.

Por outro Ledo , define O Projeto como monopólio da UJl!

a pesquisa, a lavra, a .re âanecâo , e o transporte de petróleo e de

rivados.

EMENDA ES32135·8
f? DEP. SAULO QUEIROZ

= TUTD�JLlSTlflcAÇi.D ---,



r.r-------------TEXTO/JUSTI~le"çio-------------_,
sua
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EMENDA ES32138-2
!:J 1'ELSON JOBn·!

l:J Emenda de PlenárlD~LEN"'~'o'eo...n~e/"u.eOMISllio

pmDB""~

MPsJâ7]

Sua as cençâo é um prêmio ao mêrJ. ta e ã arrt a gu adade
e cons t Lt ua uma Justa promoção em SUa car-r-e r ra , valorizando e d,!
gnificando a função píib Laca,

O § 4 9 se j us t í Fa ca po as ao magistrado do 1 q grau
também, devem ser atribuídas as garantias para que exerçam
judicatura com independêncJ.a.

E1E~'DA MODIFICATIVA do art. 62, § M

De-se ao § 49 do art. 6'1 a seguinte redação

§ M - A lei assegurará aos autores de inventos industriais _
privilégio temporário para. a sua utilização, bec CCf'l,D

proteção às criações industriais, a propriedade das marcas, aos
nomes de empresas e outros signos distintivos tendo eri vista o
interesse. social do país e o seu desenvolvil1ento tecnológl.co e
econômico.

Justificativa - A emenda suprime do texto as expreesões
"patentes de industria e comércio" e "none c oraercâaj.u , LrcLtd.r-do _

as expressões "criar;ões industriais", "nones de e-npreaas e outr-os
signos distintivos". A inclusão da palavra patente se torna desn§.
cessária 1J.,1la Vez que a proteção dos inventos industriais já está _
cobtemplada quarxlo a lei assegura aos sesu autores privilégio tem
porário para a sua utilização. A expressão "nome de el!1presa l1 é f9,ais
adequada dos: qua "nome comercial", o qual, a rigor deaa.br-Lg a os 1':\Q

mas das prórpias pessoas jurídicas de direi to civil'. Por f'im, a e
menda assegura, al&m da proteção das marcas de indústria e comércio
a das marcas de serviços, os sinais e expre ssfies de propaganda,
ao designar estes Últimos de signos distintivos.

EMENDA ES32139-1
tJ DEPUTADO ~ELSO'l 30BI'1

tJ Plenário

=-----------__ TUTO/JIISTI';e,tcÃo• -,

EMENDA SUPRESSIVA

Art. 106 - .

§ 1 q - Os Ministros do Tribunal de Contas da Umâo

serão es co Ihado s dentre b r-as i Lea r os maiores p.e trinta e cinco anos,

de idoneidade moral, reputação a Lab ada e ncnõra cs conhe c r merrt os j.!:!
rídicos, econômicos, financeiros ou de admtm s t r-açâc pública,obed~

ca das as segumtas ccnd i çôes :
I - um terço indicado pelo Presidente da Reptib Laca ,

com aprovação do Senado da Repíib Lt ca ,

11 - um terço dentre Auda t o res , â nd r cados pelo Tri

bunaL, em lista tríplice, alternadamente, segundo os c r-r't é'ra cs de

arrt Lgu r dade e merecimento;
lI! - um terço escolhidos pelo Congresso xacaonaa , I

com mandato de s e i s anos, renovável.

29 -

S 4 9 - Os Auditores, quando no exe r-cf ca o das d!:,

mais at rãbui ções da j uda cat.ura têm os mesmos impedimentos I venca

mentos e ga r arrt a as dos Juízes dos Tribunais Regiona.is Federais.

JUSTI FI CATIVA

A participação dos Audítores, que são os Juízes

substitutos dos Ministros, na composição da Corte é um ato de

justiça, a exemplo do que já ocorre com os Aud a t or es da Justiça

1011.1 i 't a'r ,

Os projetos ant erao res da Comissão Temâ't a c a e da

Comissão de Sã s t enat a z açâo consagraram essa conquista e lhes deram

1/3 da compcs t çâo , juntamente com o ~1.P.

Agora o que sé pretende é que apenas 2 (dois dos

9 lo1inistros da C~rte sej'am escolhidos dentre os Auda tores para a

campos ição do TCU.
Os Auditores são bacharéls que se submeteram a

concurso de provas e títulos e contribuem com a sua expe r i êncâ a e

tirocínio para manter a coerência e o prestígio do Tribunal.

EMENDA ES32140-4
l:J JIElLSO,l .rOBI}!

'UNUIO/Cr.lNISSio/sll.eONlssÃO----------,

r;-r------------- TUTO/JlIlITlrlc,tçÃO -,

EMENDA SN':tESSrVA

Suprima-se os arts. 61, 62, 63, e 64 das Disposições Transit.,2

rias'.

Justificativa: Os dispositivos oferecera uma série de restrições

à concepção de Federação, inclusive criama pos

sibilidade das Assembléias Legislativas Impoarem compromissos orçã

ment ára os à União (IV do Art. 61).

Por outro lado, o tema está dLccã.p'Lf.nado no cor

poz do projeto, arts. 49 a 51.

m-------------TlI:ltTOIJIJSTI"e..çÃO------- -,

E!>lENDA NJITT:VA

DISPOSITIVO EMENDADO : Art. 274

Acrescente-se o item V só artigo 274.

Artigo 274 - .

I ..............•........................................

n .
In

T:V •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

V - Aos profissionais de educaÇão será assegurada aposen

tadoria cem proventos integrais. apÓs cca:pletarem. vinte e cinco aI"'.os de

exercicio em :função de magistério.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de ~tiga reivindicação do magistério, já parci~
te atendida na Carta em vigor, de conf'otmidade cem a Fmenda Constitucio

nal na 18, de 30 de junho de 1981.

Espera-se que a Assembléia Nacional Constituinte _lie~

la conquista, nos tenros agora propostos.

DEfUrAtO GER!\LlXl CA'I:'-oS

Plenário

r;-r-------------TUTO/JUSTlrH:AÇÃO----- -,

Substitua-se pela seguinte a redação do art.7~ das Disposições

Transitórias do Projeto de Constituição 11 Substitutivo do Relatorll de Agos

to de 1987-Ganissão de Sistematização.
Art.,ll É criada a "Gcmissão de Divisão Territorial da .Amazôniall ,

sob esta denaninaçâo abrangendo os atuais Estados do Pará,Amazonas, Mato Gros

so e Goiás, cujas áreas serão alteradas para darem origem a novos Terri tários

Federais.
§ 12 - Esta Canissão será ccopoeta pelas Titulares de cada im dos

órgãos da Terra, das atuais Estados do Pará, .Amazonas, Mato Grosso e Goiás, re

presentando seus respectivos Governadores, bem ccno pelos Titulares de cada un

õce órgãos federais responsáveis pelas áreas de Geografia e Estat:í.stica, de

PatrimÔnio da União, de Controle Fundiário, de Desenvolvimento Regicna1, de

Consultoria Juridlca,de Orçamento da União, e do Departanento das .Américas (

Min1stério das Relações Exteriores), SOb a presidência de representante do

Ó<'fffiD de n1vel ministerial respoosável pelo Planej!llllOnto.
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r.T n:xrO"'ulll"r'(()"'~.ia--------------

EMENDA ES32143·9
f!J CONSTITUINTE GERALOO CAMPOS

HAROLDO SABOIA

Dar ao Art. 74 e seu § 29 a seguinte radação:

Art. 74 - A Câmara Federal compõe-se, de até qui

nhentos e quarenta e dcc.s representantes do povo, eleitos, dentre c!,.

dadãos menores de 18 anos e no exerclcio dos direitos pollticos, pe

lo voto d~reto, seçreto e proporcional, em cada Estado, TerritórJ.o e

no Distrito Federal.

§ 19 - A lei regulará a armação, a propriedade e a
tri;ymlação das embarcações de pesca, espor

tes, t.uri.sno , recreio e apoio rnarltiI11o.

PLENARIO

rr-------------,.[Xro/~u~TFrlcA~Ji.o---- ,

§ 29 - 1'.13 navegações de cabotagem e interior são

~rivativas de embarcações necu.cnea s , salvo

o caso da necessidade púb l aca , somente po

dendo explorá-las as empresas nac.í.onaas p~

ra este fim corratia.tiuf.daa ,
JUSTIFICACÃO

A expressão "atividade pesqueJ..ra ll é abrangente, envolvendo

trabalhos relacionados à captura, conservação, benefa c i.emen to ,

transformação ou ~ndustria1ização de z-ecuz-aoa animais ou veqetiaaa

que tenham na água seu meio de vida ·normal ou de maior fxequênca a ,

A inclusão da referida expressão no § 29, dada a defl.nição de e,!!!

presa rrac.i.oneL constante no Art. 226 do presente Projeto de Cons

tituição, Lmpeda.r-a.a que, como ocorre atualmente, empresas estran

geiras ou nacu.onaf.a de capital eatrrenqea.ro , com capacidade tecno

lógica mais avançada, pudessem continuar transferindo conhecill"en,

tos e eêeru.cas à atividade pesqueira rraoa.onaL, Por tal razão, é
prefe:rlvel que tais ativJ..dades ou, particularmente, as embarca
ções de pesca, ae j em regulamentadas pela lei o rô í.nâr-ia , conforme

proposto no § 19, de modo que a regulamentação pertinente possa

ser flexionada conforme a evoIuçâo dos interesses necaone.i e neste

importante setor da economia brasileira.

EMENDA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

Ao ProJeto de Constituição, dê-se aos §§ 19 e 29 do Art. 242,

a seguinte redação:

EMENDA ES32144·7
fl CONSTlTUINTE GERALDO CAMPOS

fl PLENARIO

Suprima-se o artigo 52 das Disposições Transit6rias
do Substitutivo do Relator •

.JUSTIFICAÇAO
Não é razoável revogar-se um Decreto por Dispasiti vo

Constitucional. Por outro lado tais áreas devem ser cautelosame!l
te estudadas pelas partes interessadas.

EMENDA ES32146-3
tJ

r.r-------------TlI;XlO/~USTII'IC ...ÇJi.o- ,

PLENARIO

JUSTIFICATIVA

§ 62 - A ccmissão terá novo prazo de seis meses para ccepjetar- seus estudos

[omular e encaminhar o projeto definitivo, a Presidênciada aepúbtica. Esta

dentro de mais dez dias o submeterá ao Congresso Nacional.

3) Noutra emenda de hoje prompomos substituiç~o do
artigo 72, das Disposições Transit6rias por outra redação que

trata apenas de completar a Divisão' Territorial da Amazônia) cu!!!.

prindo assim uma aspiração secular do que vem sendo procrastin.!!
da por cerca de 200 anos. Teremos a final completado o mapa do

Brasil com os novos territórios amazônicos.

§ 89. - A ccm1ssão dará assessoria ao Congresso necacoaj. até a data da pro

rrulgaçâo da lei acima que c~letará a Dl.visão Territorial da Arnazônia,ex

tinguindo-se nesta data.

Suprima-se o art. 62 das Disposições Transit6rias, do
Projeto de Constituição, Substitutivo do Relator, de Agosto 1987.
COlllissão de Sistematização.

§ 2$1 -Os trabalhos da ccm1ssão terão caráter ele serviço relevante

e prioridade sobre os encargos de rotina dos órgãos representados.

§ 32 -A Presidência da RepÚblica deverá dentro do prazo de t!'~!lta

dias da promulgação desta ccoatí.cuíçàc, nomear os Integrantes da Comissão, a

qual se instalará até dez da.as apÓs a nomea.ção dos respectivos membros.

§ 42 A ccmissão terá o prazo de tm ano, a par-tar- de sua instalação para

coordenar os planos de divisão e demais subsídios drepcniveí.a do Poder PÚ

blico. que remontam as eras Colonial, do Irrpério e da RepÚbl1ca,f'azer es

tudos, apreciar propostas, elaborar e epreserrter-.o seu anteprojeto da Divi

são Territorial da Amazonia, à. Presidência da RepÚblica. Esta terá dez

dias para encaminhar o anteprojeto ao Congresso Nacional.

§ 5!i! - O Congresso Nacaonaf deverá apreciar no prazo de seis meses o an

teprojeto acima. debatê-Io,e inová-lo e promover sua ampla di'JUlgaçâo, a

través de Entndades pÚblicas e pravedas, no Brasil, no Exteraor-, e com prao

rddade nos Países da Amazonia Continental. Deverá aanda encaminhar este an

teprojeto dentro de mais 10 dias, cem suas inovações á comissão.

§ 79. - O Congresso Nacional, ao receber o projeto definitivo, terá a prazo

de seis meses para sua tramitação :final e devolução a Presidência.Esta terá

mais dez dias para prcmulgação da Lei de Divisão Territoria! da AmazÔnia.

1) Este art. n2 6 das Disposições Transitórias esta
plena, permanentemente e melhor suprido pelo artigo 28, do Pr..!!
jeto de Constituição, justificando assim. a sua eupreasão ,

2) De uma maneira geral fados nós brasileiros, am!.
mos nossos Estados, as cidades nas quais nascemos, e resistimos
prontamente a qualquer propostas de tirarem um pedação de nossos
torrões natais, que alegram nossas existências.

li]

Nl10 haverá inconveniente para os atuais Estados e
Territórios que poderão aguardar solidariamente ao em vez de

200 anos apenas uns dois ou três, para promoverem alterações de
suas divisas, sob a égide do referido artigo 28 do Sobstitutivo.",
do Relator.

§ 29 - O número de Depu~ados, por Estado OU pelo

Distrito Federal, será estabelecido pela Justiça Eleitoral, proporci!!

nalmente ã. população, com os ajustes necese âmos para que nenhum Es

tado ou Distrito Federal tenha menos de oito ou mais de setenta e

o artigo 28 não tolhe a liberdade de qualquer cida-
dão, em tempo hábil propor a Lt.e.raçõea dos atuais Estados, sem
exaltaçl10 de ânimos ..

.cinco Deputados.
JUSTIFICATIVA

çueremcs nos limitar, na presente emenda, ti pre

por um novo teto de representantes na Câmara de Deputados - quanhen-.

A ccmpcsí.ção casual de um verdadeiro pacote de in2

vações territoJ:iais abrangendo nada menos de seis dos atuais E~

tados e dos Territorios - pode gerar uma cadeia de descontent,!!
erentos capazes de afetar, a estabilidade destes e possivelmente

de outors Estados e Territórios.

tos e quarenta e dois (542)- e também um novo limite máximo de sete!:,

ta e cinco (75) Deputados. Adeptos do voto proporcional, deâ.xatnos 'p~

ra fazer em outra emenda a Justificação da reJeição do sistema di!,

tri tal misto.
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MU:Lto provavelmente, a coneeaeuí.nee ratificará o

sistema bicarneral, o Senado Federal e a Câmara Federal como o Poder

Legislativo. Nesse sistema, como ele vem sendo praticado no Brasil,

os poderes da Câmara são também os do Senado,- sendo que este teM ~

tribuJ.ções especIficas não auje.í.nas ã aprovação da Câmara. Por :lSSO,

na prática, os poderes e atribuições do Senado englobam e superam os

da Câmara.
A representação do Senado expressa Eaej.merrtie o

equl.lí.brio Eedez-atri.vo com a eleição de três senadores, independente

da população ou do e Lea.Eozado de cada uru.dade da federação. O Sen!!,

do Federal tem uma representação estadual, é o próprJ.o cerne da Fe

deração.
Já a câmara Federal, expressão por exceã ênci.a da

ca.ôedaní.e , deveria ter em cada deputado a representação do mesmo nª"

mero de cidadãos ou do mesmo número de habitantes. Ora, isso não a-

conecce e em média, no Brasil cada deputado (dos atruaa.a 487) represe!!,

3. Rio de JaneJ.ro

Bahia

B. Rl.o Grande do Sul

6. Paraná

Pernambuco

8. Cearâ

9. Maranhão

lO .•soa.âs

ll.Pará

12.Santa caeer-ana

13.Paraíba

14.P.iauí

15 •Espírito Santo

16.Alagoas

17. ní,c Grande do Norte

13.267.100

11.086.600

8.749.400

8.530.000

6.990.300

6.122.500

4.864.600

4.638.800

4.587.200

4.235.800

3.104.500

2.517 .900

2.382.000

2.302.800

2.194.500

46

39

31

30

25

22

18

17

17

16

12

lO

lO

53

44

35

34

28

25

20

19

18

17

12

10

10

7

2

1

1

ta na câmara de Deputados 284 mil habitantes, enquanto que cada 18.AInazonas

deputado pelo Estado desâo Paulo representa 503 mil nebieanees (es

timativa de 1/7/86). Nas demais unidades da federação os deputados

19.Mato Grosso do Sul

20.Mato Grosso

1.673.500

1.580.900

acesso ã câmara de Deputados de um maior número de representantes das

do per-Iodo dJ.tatorJ.a1. Graças a essa representação não orooorcãonei.,

r-epz-ee entiam menos que a média naca.oriaL, Isso é conseqüêncí.a direta

do Ldrm tie mâxamo de 60 deputados, estabelecido na constJ.tuição, pa

ra representar um Es"tãé1o na Câmara de Deputados, o que atinge de fOE

ma injusta e Violenta o eleitor, o habJ.tante, errfam a própria cJ.dad~

nia do Estado de são Paulo.
TJ.vasae a Câmara de Deputados uma representação

rigorosamente proporcional o Estado de são Paulo rerne h oj e 119 re

presentantes. O lJ.JnJ.te mâxamc nunca exí.aeau em nossas cartas polít:!:,.

cae , tendo sido o resultado de emendas ccns ta.truca.onaí.s caeufser.ces
Os critérJ.os utn.La.aadoa para a obtenção do resultado final

acama são, em La.nha geral, os mesmos u't.a.Laaadoa pelo TrJ.bunal suçerao.r

Eleitoral. Vale a pena também observar que o peso das da.vezaaa regJ.ões

do paIs na câmara Federal permanece inalterável.

55

8

8

542487

232.400

109.500

1.683.700

1.345.100

981.800

386.200

141.452.200TO T A L

21.Serg~pe

22. noneôme

26. Distrito Federal

23.Acre

24.Arnampá

25 -Rozaama

oacarretando uma subrepresentação de são Paulo, vem se ampedando

Não é mais admissí.ve1 que ultrapassemos.o momento constituJ.!!.

te que vr.ve o Brasil sem ao menos corrigir pnxcaa Imerrbe a deforrnaç:ão

da representação popular. A aprovação da presente emenda signif~cará ,

sem dâvada, um avanço demooz-âtn.oo para o nosso país.

l.~~~~~~ _

Subscrevem esta emenda os seguintes constiwuintes:

Assinatur2.

Dê-se nova redação ao lIcaputll do art. 74:
Art. 74 - A Câmara Federal compõe-se de representantes do povo ele,!
tos por voto igual, direto e secreto, dentre ci-dad~os no exercício
dos direitos po Lf t i co s , pelo sistema proocr-c i.cnat , em cada Estado,

Teritória e no uí str i t o Federal.
JUSTIFICATIVA

Trata-se de consagrar constitucionalmente o sistema eleit1,

ral proporcacna.l , mais adequado à realidade política brasileira, su

pr rmfndc-cae os dispositivos do Projeto de ConstitulÇi§o da Comissão
de Sistematização que ãmpõen o sistema distrital mi s t o ,

Dê-se nova redação ao "oaput;" do Art. 74:

HAROLDO 5ABOIA E OUTROS CONSTITUINTES

EMENDA ES32147-1

= ~LIN...~IGICGllllttl;o/.U.CO .. llt;;O _,

= TlEltTO/~Unl~IC ...ç.O-------------__.,

A presente emenda tem par ob jata.vc corrJ.gir paf.

cialmente a s ub'repr-esentiaçâo' politaca marrta.da no Projeto ora em dJ.~

cueeãc na ComJ.ssâo de sistemat1.zação.

aumento de 11,47%. Se o número de deputados crescesse na mesma propoE,

Em 1982, o número de deputados era de 479. A

opu1ação brasileJ..ra esj:)-mada em 1°/-07/82 era de ~lliCL.lJ.au"-=---r

tantes e em 19/07/87 de 141.452.200. ?ortanto, houve nesse perIodo um

presentação ma~s Justa para a cidadania, com um aumento do nú~ero de 2 ~~~~~~~~~~__-- --------------------------

classes mêdi as urbanas e dos trabalhadores. A Li.s te dos prJ.meiros s~

plentes ã câmara de Deputados, por são Paulo, dos par-ta.dos comprom~

tJ.dos com a luta democrática e popular, é a prova maJ.S e1oq~ente de~

sa firtnação. Quanto mais Justa no aa s tierna re dez-atavo a representação

proporciona~ dos Estados na Câmara de Deputados, ma~s aperfeJ.çoada

estará a democracJ.a.

ção teriamos: 479 x 11,47% = 533,94;; 534. COIl}O, pela Emenda Constit.!:!,

cional n9 25, o Distrito Federal passou a te}=' uma representação de

deputados, hoja o número total de deputados deverJ.a ser de 534 mais

8 igual 542, aumento pretendido pela presente emenda.

Tendo em vista a manutenção de um minimo de B de

putados para os; Estados e 4 para os Terrieôrc.cs e ainda um rnáxamo de

75 deputados, C) aumento para 542 deputados poderá cxopc roaonax urna r~

deputados, para urna maa.oz-La de Estados, em torno de 12%, conforme o

quadro abaaxo e
ESTADO OU TERRITÓRIO POP. ESTIMADA ATUAL cf APROV. err .

___-'1,,9Lf"-0.!.J7fffl.. ~E",ME=N",D",A~ _

1. são Paulo

...2. Minas Gerais

30.942.600

15.099.700

60

53

7S

60

15

3.~~~~~+:--~----------------------------- _
4'__.-J-f!i.f1;t\~~;;_/_.:,-----------------

5·--M-J~~~__;o__:rk-:.+-----------
6·-----:,L;ifJ.'i.&..f.-~~Z4;,.......<4~C4_-----------
7. ..JL. ...:...... _
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JUSTIFICATIVA

o Brasil participou, perdendo vár i os de seus filhos, na 11

Guerra Mundial, para livrar o mundo do r eq.í.me t ot aj a t ár ao do lI! Reic

cujo governo julgava-se no da r e ã to de mandar e xt e rrm na r , com incrí

veis requintes de perversidade, outras raças, por cons rderar pura

superior à raça ariana a que pertencia. Destarte, e xt.e rnu.nou seis mi
lhões de judeus, entre outros atos de extrema perversidade.

Dessas cinzas, com a mesma legislação adotada pelo nacional
socialismo da Alemanha de Hitler e, cometendo os mesmos crimes contra

a humaru dade , surgiu o regllile do t/apartheId" do governo da Afrlcs do

Sul, ainda gozando de uma impunidade inconcebível e violando todas as

regras Internacionais de ccovtvênc i e pací fica entre os povos, pelas

violências que comete.

A disposição em apreço já foi objeto de extensos debates na

vsubccmas são dos Negro"s, populações Indígenas, Pessoas Deficientes e

Minorias" e na Comissão de Ordem soc i aí, nas qua.í s recebeu a indispe.!J,

sáve1 acolhida.

JUSTIFICATIVA

EMENDA ADITIVA

Inclua-se, onde couber, no "l?:'âJeto de üons t í ttn ç ão , a dl~

posição abaixo, que flgurava como art. 68 do Substitutivo da Comis
são de Ordem Social) ""'-O T(.(~I- 1>05 fh/rv..c.fpf.t.? :;:~j~À-fn"-7
"Art. - O Brasil não manterá relações d i pLornét Lca s nem r i rme-

rá tratados, acordos ou pactos com países que adotem política ofIcial

de da scr Imí.nação 'de cor, bem como não perm í t i r é at av i dade s de empre

sas desses países em seu território"

tituem m.inc r aa , como demostraram as últimas e j e rçõe s em que

bande a r a de todos os c antí i de t os reclamava instituições modernas

e de mai or aut cnonu a rnt e rnac i ona l .

3 - O ant ep r o j e t o da Comissão Afonso Ar mos , elaborado com a

presença e par t ac rpação de representantes de todos os matizes 1

ideológicos, chegou a um consenso que não deve ser desprezado.

A emenda propõe a retomada das conceituações ali aceitas por

conservadores e progressistas.

4 - Afora a art. 300, o art. 303 e seus parágrafos têm redação

parecida com o texto da Comissão Afonso Arinos. ere rer iu...se

todavia, a formulação da Comissão Afonso nr mos para facl1ltar

o consenso em torno desses pr i nc Ip Los que são fundamentals aos ru
mos po l I t i co s da sober-am a nac i ona I e do de s envo l vimen t o econ~

mico, isento de c o LonaaLasmo que a i nda subsiste no r erce i r o !-lI..!:!
do e responsável pelos padrões de rm s é r La que existem e cunt inuam se

agravando

5 - Neste quadro é oportuno recordar às conclusões da Declaração Fi
nal da ccnrer ênc i a das Organizações Nãu-Bnver namerrt a i s das Naçõe e U

ni.c:las, realizada em Estocolmo, no Parlamento Sueco, de 15 a 17 de

maio deste ano:
liMais de três bilhões de pessoas no mundo, mesmo após as três déca

das de desenvolvimento das Nações, não dispõem de meios au f i c aen t es

para uma v ada digna. Hoje, há mai s pobres no mundo do que há trinta

anos. A distância entre pobres e rlCOS não oreunu i , amplia-se O

fardo da dívida dos países em desenvolvimento também atinge a marca

dos TR!lHDES DE DOlARES Este é o maior sintoma do fluxo neqa t avo de

r aquez a dos pobres para os rlCOS. Enquanto .i s t o , milhões morrem

cada ano de fome, de snut r i ção e falta de a s s i s t ênc aa médi ca'".

Neste quadro, o B~asil ocupa lugar, desgraçadamente, s aLi.ent e , Os

cons t í tua.nt es de 1987-terlam amansa r e spon s aba I Ldade ru.s t ô r i ca se

mostrassem ignorância, ou Lnda t'er enç a a esta realidade que oor i-ne a

maioria absoluta do mesmo povo.
6 - Por tudo as t o é necessér i c consignar em nossa Carta Política

princípios de ordem econõmaca que revelem nossa s ans i bLl.Ldade a es

s a realidade nac.i ona I e ant e rnacLcna l e um posicionamento definido

em favor de mudanças estruturais, como contraído nas campanhas ele.,!

torâis que propiciaram a honra de estarmos aqui representando es

te anqus t i ado e so r r i do povo.

r.r I'Lf:r;...~lo/COlll'!.iol!U.COIol15ll.io --.,

r.r------------_ttlltD/JUUlrlclç.io------ --,

EMENDA ES32149·8
tJHARDLDD SABOIA

SABOIAHAROLOO

EMENDA MODIFICATIVA DESTINADA A REFDRMULAR OS PRIN-

C!PIDS GERAIS DA ORDEM ECONOMICA E FINANCEIRA.

Substitua-se a redação do art. 225 do Projeto, pela seguinte:

Art. 225 - A ordem econômica tunuement.e -se" na Justiça soe i a I e
no de senvo l v i ment o , devendo assegurar a todos uma ex.i s t ênc i e

digna.
§ 12 - A ordem da at iv í dade ecunôru ca terá como p r Lnc Ip i oa

I - a valorização do trabalho;
11 - a liberdade de i nrc Ia t i va ;

111 - a função social da propriedade e da empresa I

IV - a harmonia entre as categorias sociais de produção;

V - o pleno emprega.

VI - a redução das de s rçua Ldede SOCIaIS e r eq aoria r s ;

VIr - o t'o r t a Lecament o da empresa nac a ona L,

VIII - o estímulo às tecnologias inovadoras e ader.u.sda ao de sem

volvimento nacional.

§ 22 - O exe rc Ic i o da a t Lvi dade econômica, seja qual for o seu

agente, está subordinado ao interesse geral, devendo r e a I i z e r c ae

em consonância com os pr i.nc Ip i os e objetivos de t i n í do e nestes Ti

tulo.
§ 3º - A a t í v i dade econômica será r ea Laz ada pela iniciativa pri

vada, resguardada a ação sup Le t í.va e reguladora do Estado, bem

como a função soc i at da empresa.
§ 412 _ cons Ic'er-e-ee a t Iv i dade econômica a t Jp ac a aquela r e a l r z a-.

da no recesso do lar.

§ 512 - A Intervenção do Estado no domIn ao econôm ac ao poderá ser

media ta ou imediata, r eve s t i da a forma de controle, de e s t fmu _

lo, de gestão direta, de ação supletiva e de par t rc ipação no c,!
pi tal das empresas.

§ 62 - Poder Público i nt erv i r é , sob a forma normativa, no ccnt rp
1e e f i sca Lí z açãn da a t i v i dade pravada , nos Ldmi t e s de competê!:!.
eia fixados nesta Ccns t i t uf ç ão ,

§ 72 - Como estímulo, o Estado mcent ivar ã aquelas at í v i oaoe s
que interessem ao desenvolvimento geral do Pais.

f$ 82 - A ação supletiva do Estado será r e s t r a t a , ocorrendo somen

te quando comprovadamente necessária, conforme rliretrizes do Pl;

nejamento econômico. O monopé.l i o será criado en 1e1 espec i a l • 

§ 92 - O ccope r-at i vLsmo e o a s s nc Lat Lvi smo serão e s t amuLado s
Lncent i vado pelo Estado.

§ 109 - Na exploração da atividade econonuca , as empresas púb Li

cas e as sociedades de econômia mista reger-se-ão pelas normas

ap Lf câve i s à empresa privada, incluindo o d i r e í t o ao trabalho e
das obrigações.

§ IH! - A empresa pública qUE: explorar a t i vLdade não monopoliza

da ficará suje i t a ao mesmo tratamento, as s im como ao regime tr.!.
butário, aplicado às empresas privadas que com ela compete no

mercado.

1 - A conceituação de princípios gerais constantes do Projeto

provocou desde logo, violenta e çene r a Lr z aua repulsa pública,

pois comparada com os textos das Constituições de 1967 e 1969,
redigidas durante o r eq ame militar, mostrava um flagrante r e _

trocesso e comparada ainda com as üuns t i tu í.çõe s dos dema i s pai

ses, inclusive com a do Paraguai, o retrocesso aparecia meaor .

Ora, isto não pode permanecer e, certamente r não era intenção I

dos autores daquele texto mantê-lo naquele termos.

2 - Nosso estágio de progresso e as tradiçlles de lutas pela i n
dependência nacional per7lrite eXIg7"r um texto, se não tão mode~
no quanto a das üons t i tu Ições européias, pelo menos represen

tativo da realidade nac i ona l , em que os setores retr6grados d;

sociedade br e s i Le i r.a , posto que poderosos e influentes, Já con~

r.r n~H.... lo/eOI,lluÃo/:u.eOUlll!lio _,

r.r TtXlO/vIJSnr'o;/içio --,

P PLENARIO

EMENDA ES32148-0
[J
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§ 10 - ••••••••.••••••..•••..••••••.•••••••••..••••••

§ 22 - •••••••..•••••••••.••••••••••••••••.•••••.••••

r,r-------------TUfO/JUtTlfl=I.Ç.iD--- ~

EMENDA. MOOIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

~'.'UlllO~

. B/MA

.UTOR------------~

SABOIA

PI EN8RID

HAROLDO

Mas a nossa terceira razão não deixa dúvida sobre

justeza da proposta aqui acresentadavü limite único de 65 anos, pro

posta pelo PrO [e t o do relator Bernardo Cabral, na prática, seria usu
fruido por um reduzidíssimo nümer o de trabalhadores rurais. Vivendo

em condições de vi da ainda piores que nas cidades, e com jornadas ari
tensi vas de trabalho I o nosso trabalhador rural di ficilmente Chegará'
aos 65 anos de idade, conforme demonstram as es t at f s t i cas o r.i c í a í s

pelas quais a expectativa de vrca gira em torno dos 50 anos.

A emenda visa tornar explícito o conteúdo do pla-no
de governo e a submí s são dos Minlstros aos planos e progra _

mas de governos aprovados pela Câmara dos Deputados. Tem sua
inspiração nos artigos 191 e 192 da Cuns t a t uLçãu de Portu
gual •

JUSTIF"!CATIVA

Nossa proposta baseia-se em três razões fundamentais.

Primeiro o fato dos trabalhadores rurais começarem a

trabalhar muito mais cedo do que a maioria dos trabalhadores urbanos

Na verdade, Já na In rânc r a , desenvolvem várias tarefas e não raro en
frentam trabalhos pesados e exaustivos -

Em segundo lugar, a jornada de trabalho inigualavl';!.!
mente superior, devido às ca rac t e r f s t i.ca s das tarefas) não oe ren t.m-,
da nem mesmo o goso de feriados, Dias Santos, férias e etc.

A situação da mulher, trabalhadora rural, é pior na

medida em que sofre a conseqüência da dubla jornada de trabalho: na
roça e nas tarefas domésticas.

Estas duas razões já bas t ar i am para jus t í f i car nossa

emenda, pois seria uma incoerência aposentar-se, com a mesma idade,

as duas categorias (urbana e rural) com tempo efetivo de trabalho
tão distinto.

EMENOA ADITIVA

- incluir no projeto de cons t í tuação , no capitulo 111, do Ti
tulo V, o seguinte df spcs i t Ivo ;

Art. - Do programa do Governo constarão as p r j nc Ipa.i s orien
tações políticas e as ações ou medidas a serem executadas nos
diversos domínio da atividade da governo.

Parágrafo único - Os membros do Governo es t ão vinculados ao
programa e aos planas de governo e às deliberações do Conse
lho de Ministros e da Câmara dos Deputados.

",-------------_TtllTO/JUlflF1C.lçio ___,

EMENDA ES32153·6

tJ HARULOO SABOIA

ConstituiÇão deve ter a seguinte reda-

a)

b)

c)

d)

- A UnHi.o e os Estados reconhecem a importância do cre
dito rural, da pesquisa, da assistência técnica agro

pecuária e do seguro agrícola, como formas de garantir
o bem estar da população e o desenvolvimento social

econômico do País. 05 órgãos da União, da r Lqent es da

s};fjf oxecuçêo, serão integrados por um representante da

Confederaçlio Naci.cnaI dos Trabalhadores na Agricultu

ra e um representante das empresários agrícolas.
- A pãlftica agrícola da um so será estabelecida em Pla

no Quinquenal de Desenvolvimento Agrário, aprovada p~

lo Congresso Nacional e compreenderá:
preços mínimos justos e garantia prévia de comerclal,i
zação dos produtos agropecuários;

crédito rural, através de rede bancária oficial e de
cooperativas para CI custeio e investimento, devendo

ser integral aos pequenos produtores rurais;

seguro agrícola para a cobertura dos prejuízos advin
dos de fatores anormais;

ass i s t ênc.ía técnica * extensão rural e crédi to orient~

dos de preferência no sentido da melhoria da renda e

bem estar dos pequenos e médios agricultores,para a

diversificação de atividades produtoras e melhoria

tecnológi.ca;
t'Lscaj Lzação e controle de qualidade e dos preços dos insu

mos agropecuários;

armazenamento para os produtos agropecuários;
q incentivo, o apoio e a Lsenção tributária às a t Lvi dade s

ceoparat.ívfstas , fundadas na gestão democrática e na ausên

cia de fins lucrativos, na forma da lei;
Toda importação de produtos agropecuários in natura exigi-
rá prévia autorização legislativa. - o

e)

f)

g)

§ lo

- O artigo 251 do Projeto de
ção:

Art.

JUSTIFICATIVA

EMENOA SUBSTITUTIVA

o djspos r t.Lvn sugerido visa estabelecer os parãmetros para a
fixaçã.o de uma politica agrária de médio e longo prazos, e ao mesmo

tempo contribuir para fornecer algumas garantias ao trabalhador e

produtor rural, que têm sido vítimas das desastrosas po1ít~cas agr!
colas implantadas pelo Governo. As disposições tornam urgente e -;;

brigatprias ao governb a cr í açãc de diversos mecanismos, e tem como
vantagem a de abrigar a el abor ação de um pl ano quinquenal para o se
tor agrícoia. -

t: PLENARIO

r.r-------------Tl:XTo/JulTltlC.çio-------------~

..,-- ..LEIt.llllO/cOlll!'sio/sUICllNIISio------ ~

EMENDA ES32151·0
t: OEPUTADO HAROLOO SABOIA

r.r TEXTD/~ulTlrIC.lçiD ___,

Substitutivo Emendado: Artigo 265, item IlCII do Proje
to de Constituição.

f:J PI ENAR TO

'L[...llllll/Cll"'l'lsill/suleollJlJIio ~

Dê-se ao ítem "C" do art. 265 a seguinte redàção:

Art. 265

a - ••••••••.••.••••.•.•.•..•••...•.•.••.•......•..••

b -
c - Por velhice aos 50 e 55 anos de idade, resoecti v.!

mente ~ às trabalhadoras e trabalhadores rurais

65 anos aos demais.

EMENI:jA ADITIVA

Ac:zn,rre-se onde coubei o seguinte dispositivo) M-O C"1J -0 do Z<CfuA.
ART ••• Satisfeitas as condições estabelecidas em lei. entre as

quais a de possuírem os necessárias serviços técnicos e adminis_

trativos, os Estados passarão a exercer, dentro dos respectivos

territórips, a atrI.buição de fiscalização das ahvidades min" -
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rais, em caráter supletivo e complementar àquela r ea Li z ada pe

la União.

sariado, p01S, na verdade, cabe à comunidade seu pagamento, na medi

da em que é repassada aos preços finais dos bens e se rv i ços

4. Do total da arrecadação dessas Entidades, percentuais

vários institutos legais da OH.

panha e da Grécia.

Os dados econônucus e sócio-políticos da realidade bra-

entre 3 e 6% são destinados à manutenção dos sindicatos patronais (Co

federações nac i one í s e Federações e s t aduaa s ) .

instituições mencionadas é precisamente o t r apar t í.srau , conqui s t a de

mocrática de mundo do trabalho em escala Lnter nac i ona l , expressa em

No presente, o princípio que deve orientar a da r eção da

A Convenção 142 da aIT, da qual o BraSIl é signatária, é6.

o drp l oma legal que de forma mais e xpLf c a t a consagra o pr í.nc íp i o do

tripartismo, e, recentemente, fOI elevado ao patamar da ordem cons tj,

tucional em países redemoc rat i aadcs como é o caso de Portugal, da E~

5.

A realização nacional da f í sca l í z açãc às at í v i dade s mln~

r ãr i as é hoje marcada pela total Lndependênc i a e f r aqa Li dade .

Não existe de fato nenhum órgão no País que efetue essa

fiscalização, apesar de legalmente o DNPM (Departamento Nec aone I

de Produção tünera!) ter esta at r rbu Içâo .

Dentre os fatares que, ao nosso ver, maas cont r i buem para'
essa r ea Lidade , é, sem dúvida, a extensão territorial do País e

a falta de material humano e físico par-a a e r i c i ente r í sce j i za

Ção~. Tanto no que se diz respe i tc às at av i dades de pe squa s as j La

vra, saneamento ambiental e impostos como na r mpLemantação das

metas governamentais para o setor, a de f'Lca ênc â a é grave.
Esta medida, além de ressaltar o esp Lr a t o federativo da

uní ão , dá cond i ções de, rapidamente, melhorarmos o contole sobre
as atividades minerári~s em t err í t é.ro ~aciona-l-.--

JUSTIFICATIVA

sd Le i r a , diferentes do impedimento, recomendam que o Estado, os tra-

JUSTIFICATIVA

A ausência de representação dos trabalhadores e do Est.ê,

Sem a necessária audiência dos trabalhadores, e de suas

O volume da ar,recadação, tanto mais cons i der éve I obser-

lJ império do empresariado sobre SESC. SENAI, SESI e SI

12.

11.

9.

10.

NAC, manifesta-se, consubstancia1mente, no modo de nomeação e utill-

vada a situação econômica do Brasil, está a ex rç i r um nível de pre..§.

tação de serviços, quantitativa e qúa.l I t at i vamente, mui t o superIor!

queles colocados em função dos trabalhadores na momento.

zação dos seus servidores, transformados em novos asse Iar i ados do

patronato, quando, pelo já exposto, são, imperativamente, agentes de

um serviço mantido e voltado para o desenvolvimento social.

do, de conf'ormi dade com a rmpcs rção estadonovista, cr i a dúvidas quan

to à justeza da de s t rnação do d í nhear o arrecadado por essas Entida-

balhadores e os empresários concorram, par í t arraaente , para um me

lhor direcionamento das Entidades voltadas ao atendimento da or í enta

ção e t'armaç ãn profissional, õa assistência social e cultural-recre.§!.

ti va dos trabalhadores.

O tripartismo significa, portanto, ao contr âr ru da ex-

t mção ,' o fortalecimento dos organismos dedicados a responder às de

mandas )/..\;; forças de trabalho e do desenvolvimento SOCIal t econômico

e político do país.

des, privilegiando, em decorrência, apenas uma das partes integran

tes do 'processo produtivo nas economias de mercado.

crF'''''''MA]PMOB-MA

ADITIVAEMENDArr;
Incluir no TITULO;:, CAP!TULO II~ os artigos eequí ntess c-c- <k~~

92 - E assegurada a pa r t LcIpaç ão dos trabalhadores, em Igualdade de

repre'5:entação com os empregadores, em todos os órgãos da admi

nistração pública, da r e t a e Indireta, bem como em empresas con

cessionárias de serv i ços pübã i ccs , onde seus interesses pro r.i a

s í.ona í s , SOCIaIS e prev.í.denc í ãr í os s e j am ob je t o de d i scussão

deliberação.

A escolha da representação será feita diretamente pelos traba

lhadores e empregadores.

102- Nas Entidades de orientação, de formação profissional, cultural,

recreativa e de as s r s t ênc i a social dirigidas aos trabalhadores,

assegurada a par t ã c i pação TRIPARTITE de çoverno., trabalhadores

e empregadores.

OBSERVAÇAO: os ar t aqos que no subs t í tuti vo as tavam ordenados como 92

e 10º, passam, automaticamente, para 112 e 122.

El'!1ENDA E532154-4
tJHAROLOO SABOIA

r.r-------- I'Lr:NAIIlO/ÇO"'ISSÃo/SURÇPMI~~ÃO- --.

r;r------------- TEl(T"/~tlnIF'~Açio_---_-__-----____,

1. As Entidades SESC, SENAI. SESI e SENAC, nrLqí.né r-aa s do autoritaris

mos do Estado Novo, manifestam, em sua concepção e f'unc mnamento , a s~

bestimação dos d i r e i t os de c í dadaru a dos trabalhadores. QueTer, no

estágio atual do desenvolvimento histórico da sociedade brasileira

preservá-rãs conforme modelo .inac í e I é repr oouz i r a "política scc i a l ''

da legislação fascista

dicações subs t ant avas do objeto de sua ação - o povo trabalhador

organizações classistas essas entidades continuarão, assim como hoje,

atendendo às exigênCIas ccnjuntura í s do mercado de trabalho, na Lr-,

nha dos interesses patronais, e relegando a segundo plano as reivin-

prPi"'''''-PMOB-MA )

EMENDA ES32155-2
I!J HAROLDO 5ABOIAI-\S entidades menc ionadas arrecadam um volume de recursos2.

financeiros maas que 51gníficati'v,o, supérando mui tas das unIdades da

Federação, renursos estes gerenciados, tão somente, por representa

ções s Indics í s do empr-es ar rado , Em 1986, para exemplificar, SESC, SE

SI, 5ENAI e SENAC arrecadaram em torno de 14 (quatorze bilhões de crg

zados) .

3. A contr íbuação compuls6ria emanada de decreto do poder

público, não representa nenhum es forço de "justiça social" do empre-

'LEHAl\lO/cOllIUÃo/sUICOlllUÃO'----------

PLENARIO
r;-r TEXTOIJUSTIFICAÇiO --,

EMENTA: Cria o Conselho Comunitário de Controle do Poder Judiciá

rio e Ministério Público, assegurando-lhes real indepen-

dência e autonomia. _
f.f.J..<, ar T~(.f,.,.eo JL-

rncrua- , onde couber, o seguinte
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DO PODER JUDICIARID

/I
Art. 12 - Na caso de promoção por merecimentos de Juízes J dispará
a Lei sobre a adoção de cr t t ér i os objetivos para a Sua aferição t

.inc íuãncc a participação popular obrigat6ria nessa aferição, leva

do em conta o seu desempenho funcional, a f r eqüênc i a e a aprovaç-;o

em cursos de aperfeiçoamento, inclusive na Escola de Magistratura
ce cada Estado, e em. concursos públicos de qualquer natureza
Art. 2Q - Os cargos da Magistratura serão providos por ato do PIe

s~dente do Tribunal competente, que procederá também à promoção,
remoção I permuta I licença I disponlbilldade e apcserrtadm-j s dos
magistrados e demais serventuár ios.

Art. 3Q - E assegurada aos maqi s t r adns a garantia de Lr r edut í b i Lr
dade real dos venc imentos , -

ArL 42 - A lei criará Juizados EspecIaIs, com participação popu
lar obr-Iqat ôr i a , na fase de conc aLf aç ão e competência civil e cr.!.
minaI t na forma definida em legislação estadual.

Art. 52 - A prestação da Justiça será gratuita, salvo se, no de

correr do processo, ficar demonstrada a suf í c í ênc ra eccnõma ca do

venc í do , que será, então, também condenado nas custas recolhidas
aos cofres púb Li cus ,

Art. 62 - Os Cart6rios e Tabelionatos são ofí.ca.ars , remunerados
Seus titulares e servidores exclusivamente pe Lns cofres públicos,
dispondo as Leas de organização .judí.caãr-í e sobre as respectivas
carreiras e dependendo o provimento inicial de aprovação em con
Curso púb l i.co de provas e títulos.

Art. 72 - O Poder audí c i ér í c é andepencent.e financeIra e admí ru a

trativamente, elaborando sua proposta orçament ãr i a pr ép r i a , O nu
merário correspondente a sua dotação cr-çement ér i a será repassado
aos Tribunais em ouocécamcs , até o cu a dez de cada mês, sob pena

de crime de responsabil1dade,prestando estes contas, semestralmen
te, aos P~aderes Executivo e Leglslativo e ao Ministério Público ;
fazendo pub I ac ar 1 na mesma periodicidade para conheClm~nto públi
co, demons t r at avo da aplicação de seus recursos. /1

I....<I,/<, -f<., "~iz """h, "''' J.':"".:lI d9 (J,..p _~ ,;k íi4"k 1l::
" DO MINISTERIO PÚBLICO-_

Art. 12 - O chefe do Ministério Público, a nível federal e est~

dual' será e Ie i to, na forma da lei, dentre os integrantes da car

r e i ra , para mandato de dois anos, perní t roa a recondução por i
gual período.

Art. 22 - As f'unçõe s de Ministério Público só podem ser exercidas
por Integrantes da carreira.

Art. 32 O Colégio Superior é a instância recursal das at í vadades
do Conselho Superior do Ministério Público.

Art. 42 - Qualquer cidadão poderá interpor recurso, independente

mente de advogado, ao Colégio Superior da Decisão do Promotor Ge
ral que determinar o arquivamento de inquérito policial ou peça
informativa, em caso de crrme imputado à autor i dade pública.
Art. 512 - Ao Ministério Púb Laco fica assegurada autonomia funcio
nal, administrativa e financeira, com dotação crçamentér í a própria

competindo-lhe dispor sobre ~a' orgamzação e funcionamento, criar

extinguir e prover seus cargos t funções e serviços auxa Lí ar es ,
Art. 62 - O Mlnistério Público proporá seu orçamento ao Poder Le

gislativo , bem como a fixação dos vencimentos e vantagens da seus

membros e dos serv i ços aux i Lí.ar es .
Art. 72 - O numerário correspondente a sua dotação orçamentária
lhe será repassada, em duodéc í.mos , até o dia dez de cada mês, sob
pena de crime de responsabl.lidade. O Ministério Público prestará
contas, semestralmente, aos Poderes Executl vo , Judiciário e Legl~

lativo e fará publicar, na mesma per í.cdí caoade , para conhecimento
público, demonstrativo da aplicação de seus recursos.

Art. 89 - Os membros do Ministério P~bllCO aos quais se assegura

..independência administrativa e funcional, gozarão das mesmas ga
rantias conferidas aos magistrados, bem como paridade de vencime!l
tose demais vantagens e de regimes e critérios de pr cmoç ão , remo
ção, dLspon í bã Ladede..-t permuta e aposentadoria, como os dos órg~os

judiciárlos correspondentes.
Art. 92 - No caso de promoção por merecimento de membros do Minis
t.ér í.c Público, disporá a lei sobre a adoção de critériosobjetivos
para a sua a f'er Lção , incluindo a participação popular obrigatória

nessa aferição, levado em conta o desempenho funcional, a freqOê!l

cia e a aprovação em cursos de aperfeiçoamento e em concursos pú

blICOS de qualquer natureza.
Art. 10 - as cargos do Ministério Público serão providos por ato
do Chefe da Instituição que procederá também à promoção , remoção,
permuta, licença, d í sporu bLl.í.dade e aposentadoria de seus membros.
§ ünã co - A remoção, a disponibilidade, a aposentadoria e o afas-

tamento das funções por interesse público dependerãô d.Q.
voto de dois terços do Colégio Superior, assegurada am

pla defesa ao interessado. I(

/"dve. _p.,()-vc<b. OOV!.<., .....o ~!,,-Ivt.]:i[ dn í,-t",/r; 'Jt:: •
"DO CONSELHO COMUNITARIO DE CONTROLE

DOS MECANI,~MOS DE JUSTIÇA E

SEGURANÇA

Art. 12 - Para assegurar o controle dos mecanismos de Justiça e Se
gurança Pública, fica criado o Conselho Comuní t âr ao formado por um
magistrado, um membro do Ministér~o Público, um representante da

ardem dos Advogados do aras i j , dOIS representantes do movimento
s rndí cai , um membro da Segurança Publlc;a e um representante de

entidades de direitos humanos, e l ez t cs por um mandato de dois a
nos, entre seus pares, com seus re-spectivos suplentes.
Art. 2º - A investidura nas funções de membro do Conselho nomum,

t ãr ão far-se-á em sessão pública, pr-e s a.dí da pelo Presidente da Re

pública, a nível federal, e nus Estados, pelo r espec t avo Governa:
dor.

§ nní co - Caberá ao Conselho comurutãr í o , logo após a sua investi
durai eleger seu Presidente ,e Secretário, com mandato
de um ano, vedada a recondução.

Art. 32 - Ao Conselho Comunitário de Controle dos Mecanismos de
aus t aça e Segurança compete a d.í scap Lãna dos integrantes do Poder
Judiciár~o e Ministério Público - em sua forma individual e cole

giada - e da Segurança Pública, apurando-lhes a responsabilidade
pelos atos e omissões abusivos poreles praticados no exercício de

suas respectivas funções quando não adotadas, de imediato, as pr,e.

vidências previstas na legislação o2'dinária.
Art. 4Q - Sempre que prevista a participação ob r i qa t ár í a junto ao
Poder .runí c i ãr í c e ao Ministério Publico, esta se processará atra
vés do Conselho Comunitário. 
§ üní co - O Conselho conuru t ãr í o , no exerc íc í o de suas atr abuãções

poderá atuar de ofício ou medl.ante representação de qual
quer cãoadão • lt

JUSTIFICATIVA

"Todo o poder não submetido a controle degenera em abuso e o

pressão. E deixar-se que um poder se autocontrole é o mesmo que
descartar-se a posa Ib í.Li dade de cont ro l e" (J. J. Calmon de Passos,
agosto de 1985).

A .just.aça brasileira é de di fíCll acesso, aos setores de bal
xa renda e, para as camadas das classes mécu es , é lenta e extremo!
mente decepcionante. Não raro, além dessa decepção pela demora no

julgamento dos processos, muitas pessoas sofrem ainda, O peso da
injustiça das sentenças pela impossibilidade de assumirem as des
pesas com advogados, escrivães e of i c í aí s de justiça, passando

merecerem uma" Justiça gratuita", profundamente d í scr ímfnat.dr í a p!

ra enfrentar a parte contrária, sobretudo se poderosa soeaa I e e.,
concmí.ceraeot.e •

Muitos crimes ficam impunes, principalmente quando os crImi
nosos são ricos. Enquanto as so QS xadrezes das grandes cidades e
pení tencí.ãr i as estão superlotados de pobres, cujo crime maior é o
de não poderem ser defendidos por um bom advogado.

Ü'S órgãos de segurança. Pública são insuficientes, pe s s Lmamag

te remunerados, mal aparelhados à prátIca de métodos violentos p~

ra a apuração de crimes, além' de atingidos também pela cocrucção ,
incapazes, portanto, de proporcionar aos Juízes Criminais e mem_
bros do Ministério Públlco indícios suficientes para a apuração de
muitos delitos. Outras vezes, noLccados , porém, a -serviço dos po
derosos, esses mesmos órgãos de segurança ;f'úbll.ca ostentam eficiê.!2
cia e capacitação, numa profunda contradição.

Por outro lado, Magistratura e Ministério Público, sem auto.,
nomia e sem Independênc i a real, ficam à mercê do Poder Executivo,
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Plenár1.o

Deputado MANOEL MOREIRA

no que di z respei to ao orçamento, nomeações, promoções, remoções
_ e o que é pior - até para a escolha do chefe do Ministétlo Pú-
blico Que, em muitos Estados, é alheio à instituição, nomeado e

demissível de acordo com as convení ênc res do Executl '10.
Agrava-se a questão da Justiça, no aras i l , com a situação i

legal e imoral do prov rmentc e funclonamento dos Cartórios sob

controle direto de magistrados t que criaram um ve r dade r r o s i s t ema

de "nepo t i smc" nas s ervent i as judiciaIs I di flcul tando a adoção de
providências quanto às exorbitantes cobranças de custas processu

ais, tanto no crime quanto no nível cível.

EMENDA ES32157·9

tJ

~ Tl:lTO/JUUIFeaçAO'-------------,

Emenda ao Pxo j e t.o de consta.tureão Subst~tutivo do Relator

"E11m1nar o inciso XIV do art1go 77 11

Deputado MANOEL MOREIRA

Um Estado democrático exige Justiça e Segurança '101tadas pa

ra o povo, seu únãco de s t i nat ã r ia, o qual deverá também par t ac í>

par do controle desses mecanismos í ns t r tucã one i s •
Assim é que, na futura Consti tua ção t nenhuma conquista popu

lar e -democr át í ca se efetivará sem um sa t Ls ra t dr zo funCIonamento
dos 6rg~os de Segurança Públ~ca, do Poder Judic~árlo e do Minist,!

rio Públ~co, estes autônomos e independentes com relação aos de

mais Pcderas - e todos sob o controle da sociedade, lndividualmeI!.

te e/ou via Conselho Comunitário, formado por representantes da
Magistratura, Ministério pÚbYico., Ordem dos Advogados do BraSll 1

Sindicatos, Segurança Públlca e entidades de d í r e a tos humanos.
A presente proposta é fruto do esforço da Comissão de JustI

ça e Paz da g r-qul da.cceae de São Luís, Ordem dos Advogados do Br,ê.

sil _ seção Maranhão e Sociedade Maranhense de Defesa dos Direitos
Humanos que, por da f Icu l dades vãr i as , não lograram alcançar, em

tempo hábil o número de assinaturas ex i qrdas à sua apresentação.

JUSTIFICATIVA:

o daspoartavo que estamos propondo e Larru.nar; atrra.bu a, à COlTlp~

eênca,e exctueave do Congresso Nac a.onaL o poder de "d i spo.r sobre

a superva.sêo , 'pelo t.aç a sj.acrvo , dos s r.s t.ema s de processamento aut~

mático de dados rnantn.do s ou trta.La.aado a pela União, a.nc Lua rve a a.9,

min~stração mdr.ceee _11

Trata-se, eva.dentiemerrt.e , de arrt.ezfer ênca.a Lndeva.da do Co!!,

gresso na competiénca.a do poder axecut.avo , e que se estende, inclu

sxve , ã admaní.at.ração .i.nda.retia ,

EMENDA ES32158-7
PJ

= TEltTO/JUUlrleAçÃO-----------__......,

Emenda ao Projeto de Conatn tu.í çâo subsea tucavo do Relator

~_----_-------TO'To/JUSTlrleAçi.o'--------------l

PLENARIO

El.i.rninação do artigo 69 das Daapo aa çôes 'I'ransitórJ.as.

A poes i.ba.La.dade de criação de rnaas eeae estados é con

trária aos interesses de z-eduzaz' as despesas com a máquina adrru,c

m.sta-ae.íva do setor piib Laco , tão reclamada pela soc redade ,

r:;:m"":-J
P De/MAHAROLOO !WfJ.Qr8.A ~

EMENDA ES32156-1

l:
l:

EMENOA ADITIVA

- acrescenta ao capitulo IV. :0 título Ir do projeto da Co-
missão de Sistematização o seguinte dispositivo:
Art. - O candidato a qualquer cargo eletivo terá direlto a p~

lo menos sessenta dias de férias no per fcco Imedra t ament e ant~

rior à data das eleições, não podendo ser demitido em razão de
sua filiação politico-partidária, e gozará de estabilidade no

emprego enquanto durar o seu mandato,

E: noeôr-ae a s i.tiuacão de penúria f ananceaz-a V1VGnClac1l p~

la União e pelos estados, que será agravada com a cr-a.açâo de novas
unidades federatJ.vas, que acarretará aumento de doapeaas de adma-,

na.eta-acêo , maaoz- número de funcJ.onárJ.os púb La.co s , sem que haja uma

contir-apaz-ta.da de aumento de xcoe i ee .

er-='A~TlllD-'
, PMDB J

JUSTIFICATIVA

A suqes t ãc destina-se a garantir aos trabalhadores e a to

dos aqueles que mantém vínculo empreçat Ic ro , a liberdade de
par t í capar livremente dos planos eleitorais, bem como, de igual
dade de cond i ções de preparar a sua campanha ele! toral.

Visa-se com isso ampLi e r o quadro da representação poLf t i ca

para que a representação aproxime-se da pluralidade que mar
ca a diversidade da' organização acc Lal , chamando à vida polí
tica um enorme contigente social que não possui representação
organica em falta não s6 de or qana zação , mas principalmente de

condições e liberdade de expressão política.
O ônus que todos os empregadores passam a arcar, tanto na

Infc í e t ava privada quanto no setor público, converte-se em de

ver cívico a ser suportado como obrigação social. As férias
coocedadas ao trabalhador perml tirá organizar a campanha, sem
prejuízo da sua subsistência.

De outro lado, a estabilidade no emprego, no caso de elei -
çãn destina-se a preservar o trabalhadar das pressões de seu

empregador e de pcas Ive i s perseguições em razão da candidatura (

o que poderia inibir o exercício da cidadania e da representação)
bem como de eleição e do livI:e exercício do mandato em favor da

queles que representa.

'L[~...IlIQ/ÇOl.lI"...Q/IUall"IlI.!l~ÀQ--------_.,

Plenário

_-------------TEXT"/JUSTI'ICA~i.Q--------------,

Emenda ao ProJeto de conata.cua.câo Substitutivo do Relator

EIJ.minar o artnço 54 das ni.epoaa.cões TransitórJ.as.

JUSTIFICAÇJ\O

o art. 54 encontra-~e Lndevr.damerrte colocado nas dis!,osi

cões transitórias, porquanto mantém, por prazo andeternu.nado , a z~

na Franca de naneus , Além da.aao , mantém, em todos os seus t.arnos ,

os ancent.i.vos f1SCa1.5 conceda.doa pelo necre to-Le r nç 288/67, o que
sJ.gn1fJ.ca a xenünca.a , pela União, do dJ.re1to de revê-lOS, med i.antie
norma infra-constJ.euc í.onat , Por outro lado, obraqa a Laberação a~

tiomâba.ca das quotas de ampor-taçâo , em valores sempre crescentes, sem

que seJa detiezmz.nado um Larm tie , Tal como colocado, o dr.sposacavc ,.!
carretará r-enúncae de r-ecei.t.e s da üm.ão e do estado do Amazonas, por

prazo Lndebe.rrru.nado e sem perspectivas de um re-dJ.recJ.onamento das

atividades a.nduatiz-aaa.s desenvo'lxrldas na Looa La.dade , além do fato de

gerar feuda Lí.z açâo dos detentores de quotas de ampo r t acão ,
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~STIFICAÇI\O

"III - serão estabelecidos os processos de cálculo das

quotas dos Estados, Df.atrra tio Federal e Huna c-Ip i.oa , nos rateios dos
fundos pz-evast.os nesta const a.t.uc.cão "

n[N...~loICOM1$'Ão/IIJICl)lIlls,l;o ,

,---=~""-"""""",,,,,--,,,,~,,,,- J L~;;~~
'--- -- J rrwJ'~07J
r.r---- -- Tt:l:10/JUSTlfICAÇ,i.O ___,

EMENDA ES32160·9
1.:J DEPUTADO MANOEL MOREIRA

tJ PLENÁRIO

Emenda ao Pxo j ebo de conscâ tuaçâo subst.a tuto.vo do Relator

Cancelar o parágrafo segundo do artJ.go 233~

Em sua redação ornçanaj, , esse da.spos t avo , ao atribulr a

Lea, complementar o e atiabe Lecamerrt.e dos processos de cálculo, Já aE!,

ma.t.e coma pres'i;;upQsto a ccrrcero.êncaa de aotar o mecanismo da ne
ceesér i e flexl.bJ.lJ.dade.

Essa intenção é anulada quando se a.nc Luem no texto const~

tucional os parâmetros para a dlstt"lbu:r.ção dos recursos.

JUSTIFICAÇÃO

o disposJ..tivo cUJa elimJ..nação estamos pzropondo prevê a CO!!!

pensação aos Estados e MunJ.cíplos que mantiverem âr-eas de proteção

e mananca.aas , em decor rênca a da pesquisa e lavra dos recursos mme

rais, bem corno do apxovea.t.ament.o dos pocenca.aa s de enez-qa a hidrául,!,

ca e dos recursos hidrl.cos.

Não se da.acutie o mêra.ec dos ccacêraos propostos t mas

sua t a.xaçâo deve ser compatível com a d rnânu.ca dos fatos.
a

P'l.ené'r ao

Deputado MANOEL MOREIRA

Corno se sabe, a União é propraet âr-í a dos recursos do subs.e.

10 e dos po t.encLaa s de ener-qa a h í.dz-âu La.ca , sua expjor-açâo obedecerá

ao arrtereese nacional e bene f í.ca.ar-â , par-tacuLerment.e , aos estados e

mun í.cfpaos onde se localizarem as explorações ou o apxovea t.amerrtio

da energia ha.dz'êuLa.oe ,

Por isso, entendemos desnecessária qualquer compensação

adicional aos estados e muna.c.Epa.oe , tendo em vista, inclusive, que

o fato connrí.buí ra a para agravar o preço da enerqa e ej.êtr i.ce ou o

custo da lavra.

EMENDA ES32163·3

fI
r;;--------- rl.rHA~lofco".I'I.io/slla~Olollss.io -i

m--------------lEUO/JUSTlfICAQ.;:O----- -,

Emenda ao p.ro je t;o de cons t.a.t.ua.câo subatn.cut avc do Relator

Bupr-amir o art.açc 60 das na.sposi.côes TransJ. t8rJ..as.

rLlu;.uI"/~o.. IU.;:o/sulaO.. ln.;:o ,

de funções, de f a.na.de s como necessé ea.aa à ãa.sceLa.aacão e ao controle
sobre o ocmér-c a.o ex't.ez-a.or-,

Algumas das funções listadas, contudo, e scapa-n a essa de

Eanacâc e e atra'ra.am melhor colocadas sob a supe.rvi.sâo de outras Pa~

tas, traa.a como as conta.das nos aeens III e na segunda parte do item

VI.

EMENDA ES32161·7
l? DEPUTADO MANOEL MOREIRA

(l PLENÁRIO
r.r TEJ:Tof~IlSTlfICAÇ.i.O - ___,

Emenda. ao p ro jeto de Const.ituJ.ção Sulas t Ltiutn.vo do Relator

JUSTIFICAÇl\o

Pretende-se atribulr ao xanastêrao da Fazenda urna sêr i.e

Suprimir o parágrafo segundo do artigo 265_

JUSTIFICAC'M

A aprovação da proposta v;1.1':J.a agravar a reconhecida supe,;:

posa.câo de funções ora exa.seence na admanLsexaçâd federal, reduzin

do a sua ef1Cl.ênc1a.

r;r------- T[XTOI~"~TlrleAe,i.o------ ___,

Quanto às funções prôpra.as daquele M1nl.stérl.o, deveriam

ser ob jet;o de exame no contexto global da adnu.m.at.z-açâe púbLaca, que

o ProJeto reserva ao Pr:r.rne:r.ro MinJ.stro, em seu artlgo 130.

r.T rL[M_~IOfcOUIS'~OISUlcOMIU.i.o ,

consní.tumee ALUIZIO CAMPOS F;~;~'~

fITÇ4!;Bfl±l

T.ransJ.tórlas

Emenda Ad1 t1va r:
-..1f0:3.

~I
:Inclua-se, onde couber, as ruspos i côas

do SubstJ.tutivo do Relator, o seguinte artJ.go;

Plenárlo

EMENDA ES32164·1
tJ

Por outro lado, a ampliação da pensão vl.talícl.a, devida

quem nunca eom.r-abuãu para a pr-avadênoa a , de 0,5 para 1 aat ârao mi
nimo, é encargo que poderá ser agravado pela queda na contr abua.çâo

prevãdencaâri.a nos setores de menores xendamencos , deva.do à desJ.!!

tência de contribuição pela garant.1-a de berief'Lo.í.o gratulto.

g inegável o mêxaeo da matéria def'Lna.da no ô i.spos a.t.avo que

ora propomos aaj a suprimido da projeto de const a t ua.çâo ,

f'; uma questão de justiça social "estabelecer Irenef.Lca.o min.!

mo de prestação contia.nuada equa.veLentie ao piso ae.Laz-a e L,

Entretanto, entendemos que o as! mto aer i a maas adequada

mente tratado na legislação o.rdanâr-La , tendo em vista que é necess-ª.

mo considerar as conseqüências da medida no orçamento da previdê!!.

eia soci.ai , A meda.da é justa, mas terla que ser examanede a necess~

dade de redução de outras despesas para vJ.abill.zá-la f'Lnencea.ramep,

te.

Plenário

Deputado MANOEL MOREIRA

EMENDA ES32162·5

tJ
~ rLlNAIlIOICOUlsdofsIlICOMISS.;:O_--------1

"Art. - Lel complementar de anãct.acava do poder

nxecut.avo estabelecerá o Plano de pescentrral.azacâo de Encargos P.f!

blicos, def a.na.ndc o prazo da sua implantação. li

Jus t J. f i c a ç ã o

r.r U.Ho/JUS't\fICA~io----------------,

Emenda ao proJeto de ConstituJ.ção substitutivo do Relator

O atual Sub s tia.tnrtn.vo ao ProJeto de Constituição au
mentou sJ.gnlficat:r.vamente o volume de recursos a eerem repassado;

pela União para os Estados e Municípios, z'eduz z.ndo , em contrapar

tida, os recursos dr.sponfve i.a da unaâo , -

Dar a seguinte redação ao art. 61, a.nca so III: (Da sposaçôes

Transitórias)

Ha um amplo consenso no sentido que esta z eor-denaeâo

das finanças públicas lastreia-se na necessJ.dade de descentral.!

zar funções hOJe concentradas no covêeno Federal.
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Entretanto, não faz sentido prever-se UITla ampla de~

cencre.Lt.aacâc da r-ece a.tia pública, através de uma pxoqueae a.va e~

pansão dos repasses de recursos I sem que I de outra parte, se di~

cipline a des centrraLa aaçjio de encargos e funções que deve acomp~

nhá-la

Tal disciplJ.naJ'llento trará maior grau de racionalid~

de e eãacaêncae ao setor pjibLf.cc , supramí.ndo áreas conflitantes e

superposições hoje exa.eeerrtes , no que tange às ações govername,!!

tais.

nanc a.amentic de anves t í.merrtoa nas RegJ.ões Norte e Nordeste.

Parece-nos melhor a.nd i.cedc a conatn.cu r.câc Lama tiax-.

se a fJ.xar o percentual destJ.nado às duas neqaões , de a.xando p~

ra a Le i, oz-danâxaa a forma de sua ap Li.cacâo ,

Considerando a maçnacude da tarefa de aesenvoãvj,

mento das RegJ.óes Norte e Nordeste, propomos que o percentual a

elas de s t.a.nadas se j a elevado de doas para seis por cento, fJ.ca~

do z-eduza.da aos dos Fundos de par-ti.ca.pacâc para va.ntie por cento.

Cona't.atuinte ALU! ZIO CAMPOS

m TUTC/Jl,,~,.'~cAci.'-------------_,

PlenárJ.o

coneeaeuanee ALUíZIO CAMPOS

EMENDA ES32167·6C---

Plenário

EMENDA ES32165·0
l:J

r.T 'fU.l(l/JU'Tlflt.~io ,

Emenda SupressJ.va

Emenda suoressJ.va

Suprima-se o artigo 48 das Disposições 'rr-anet eôr-aes

do SubstitutJ.vo do Relator.

J li S t i f J. C a ç ã o

Suprima-se da alínea' "c" do art. 265 do scbseaeueavo

do Relator, a seguinte expressão:

11 aos sessenta e c mco anos de Ldade",
Jus t i f ~ c a ç ã o

o artigo 48 das Disposições Trans;LtórJ.as dr.spenae a

exigência de canco anos de exercício efet~vo na j ud r.ca'tiur-a para

que o magistrado faça jus à aposentadoria facultativa aos t r ant.a

anos de serviço, como consta do inciso V do artigo 135 do Subst~

tutivo.

Trata-se de um privilégio injustificado no ãmbJ.to

de um Poder que pr-eca.aa dar o exemplo da Justa distribuição de

dire~tos entre os seus próprios membros.

A d Lspos a.câo feore o pr-dnc Ipno da isonomia.

A cons tn.tu.iceo sempre se limitou, no que tange à ap~

sentadoria, a fJ.xar o tempo mfnamo de trabalho para a anatnvadaôe
por tempo de servxco .

Não há razão para que matérJ.a)~ sempre m.t. cbje to
de Le a, o rdanãm.e ç paeae a fJ.gurar no texto constitucional.

Por outro lado, vale lembrar que o expressivo aumen

to da expeccatn.va méda.a de vada para o brasileiro, ooo'rza.da nos

últJ.mos anos, torna Lnda.aperraâve L a convenaênca.a de e Ldnu.naz- o

afastamento oompuLsôrao aos sessenta e canco anos, pranc apeLment.e

no que tange a tarefas de natureza arrt.e LeccuaL,

ConstituJ.nte ALU!ZIO CAMPOS

EMENDA ES32166·8
t:

PlenárJ.o

cr;;;o~

M'~;;P]

Nesta Constituinte aí estão os Senadores Afonso P-.ri

nos e Nelson Carneiro, as s rm como os Deputados MOJ.sés Pamentia , o

sr-es i.ôenee Ulysses cuimexâes e o prrôpr-ao aaçnaeãra.o dando demon~

trações de eãac.i.êncaa no desempenho dos mandatos cons c i.trua.nties ,
Melhor será, portanto, cometel!')a~ a dJ.scJ.plJ.

namento legal maas compatível com a real capac~dade de trabalho
dos brasJ.leJ..ros.

r.T-------------TEX1'O/J(JSTlfl~...ÇÃO ,

CONSTITUINTE JOAO CALMON

Emenda ModJ.ficatJ.va

Dê-se, ao artigo 213'do Substitutivo do Relator, a
seguJ.nte redar;ão:

llArt. 213 - A União entregará:

I - do valor da arrecadação dos impostos sobre a
renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos J.ndu!.

trializados, quarenta e seis por cento, na forma seguinte:

a) vinte por cento (20%) aos Estados e ao DJ.strJ.to

Federal;

EMENDA ES32168·4

tJ
PLENARIO

r,r-------------,.tli'TO/J(Jnlfl~~ç.;;O------ ,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO - Art. 193

[lê-se ao artigo 193 do Suustitutivo do Relator da Comissão de

SLs t ema t Lz aç ão a s equ i nt e redação:

b] vinte por cento (20%) aos MunJ.cípJ.os;

c) seas por cento (6%) às Regiões Norte e Norde,!

te, para financiamentos da execução das planos, programas e pr~

jetos relativos ao seu deeenvo'tvament.o , observando o daapoat;o no

art. 216, ítem II.

Jus t í f i c a ã o

Art. 193 - Todos os brasileiros são co r a qado s ao s e r v i ç o 1l1.!
litar ou a outros encargos de anteres se nacional, nos termas e sob

as penas da lei.

Parágrafo ünã cc - Os i s entos do serviço militar, cem como os

que forem dispensados, ficarão siij e atc s a outros encargos que a

Le i lhes atribuir.

o parágrafo 39 do artigo 50 do Substitutivo prevê

a criação de fundos z-eçaoneds de d~envolvJ.mento, enquanto a

alínea "c" do anca.so I do artigo 213 ôeeermí.na à União a entr~

9ft de dois por cento do produto da arrecadação dos ampoet.os 52
bre renda e proventos e sobre produtos industt'"ializados para fi

JUSTIFICAÇAQ

Todas as nações modernas utilizam-se da serviço mil~tar com
puls6rio. Ocorre porém que nem todos os nac Iunaã s estão" uapac Lta
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oo s para a prestação desse s e r v lÇO. A atual Carta refere-se espec1..

ricamente às mulheres e ec l e s Lâs t aco s , conee i to que consta do sub.§.

t í tut ívo do relator da Comissão de SLs t ema t i z aç ãc , mas que, data

ven.í a , não mais corresponde às ne ces s i dade s atuais AfInal, não são

apenas as mulheres e os ec j es í é s t i cos que se tornam isentos do seI.

viço mrLi t ar • As prép r i as forças armadas encontram Lrrní tações, até

de equipamentos e Instalações I para apr ove i t ar todos os c i dadãcs em

condições de prestar esse s e r v a ço , que cons t Ltu r direito e dever

de todos os CIdadãos, sem d i ec r rmãnação De resto, optou a nobre r~

lator pelo conceito de segurança nacional como pr i nc Ipa I vetor de~

se se r vi ço Julgo que o conce i t o deve ser maas amplo, suqer rndo as

sim que o serviço atenda a encargos de i.nt e r e s s e nacIonal, na form;
que a lei determinar

IV - A vinculação de r ece i t a de impostos a órgão, fundo ou
despesa, ressalvadas a r epa r t i çãc do produto de arrecadação dos í..!!!
postos a que se referem os ar t i ços 212, 213 e 214 e a de s t i naç ão

de recursos à manutenção e desenvolvimento do ensino, como determ!
nado pelo artigo 280.

11 - Inclua-se ainda o seguinte ar t i qo , sou o n9 280, renumerando
se o atual a r t i qo 280 e os que vierem a s epu i r e

Art. 280 - A União aplicará, anualmente, nunca menos de de

z o i t o por cento e os Estados, o DLs t r a t o Federal e os MunIcípios

vinte e cinco por cento, no mfn uno , da r ece i t a r esuI t ant e de imp0.ê.
tos, Inclusive os p r oven i entes de transferências, na manutenção e
de senvo lv i nent o do ensino

___________ lUTO/JUSTlfIÇAQAO-----------__--,

EMENDA ES32169-i
f: CONSTITUINTE JOÃO CALMON

rLI"l<."�O/ÇOI,lI"Áa/lu.çal��'.io---- ---,

rr;~~~"~

tSJ0VJ

lI! - Suprima-se, em conaequênc i a , o art 57 das ü í spo s i çõe s Tra!!
51 t é r a as ,

JUSTIFICATIVA

PLENARIO

CONSTITUINTE JOAO CALMON E OIJT~OS

EMENOA ADIT I VA 02'1 q
DISPOSITIVO EMENDADO - ART. Jdá

.211.
Acrescente-se ao Art. P<do Suhs t r t u t Lvo do Relator da Comissão
de Si s t emat r zação os seguinte parágrafos.

§ 5º - Os mum.c íp i os com mais de 50 mil hab i t ant e s deve

rão organizar Conselhos Hun Lcr pa í s de Educação, aos quaa s caberá

f i sca l Lzar o ensino de 1º, 22 e 3º graus nu ru s t r ado e no t er-r i t.ô
rio do munLc Ip r o e exercer as dema a s a t r abu í çõe s que a lei va e r a

estabel ecer.

§ 6º - Os Conselhos MunIclpals de Educação serão compostos

de três a nove conselheiros, conforme as necessidades Loca i s , sen
do todos eles eleitos por vo.t o direto e secreto, por ocasião das

eleições para a Câmara Municlpal

JUSTIFICATIVA

o d i s t anc í ament o entre o ensino e a sociedade tem cre sc i-.

do na medida em que se so r i s t í cem os sistemas de educação. É mua t c

comum encontrarmos na comuru dade as mais sér i a s que i xas a r e spe i t o
da falta de controle sobre a escola que a serve. Os estudantes e

seus pais não oi spüem de mecanismos que lhes garantam a mer ec i oe

influência sobre currículos, programas, qua l rf í cação de professo

res, escolha de livros, aquisição de material d í dé t i co e assim por
diante. Na melhor das h i pé t eae , tais questões obedecem a regulame!!.

tações genéricas, partidas de órgãos f'eder a i s ou estaduais que po~

co conhec rment o têm da r ea l i dade local e nenhuma relação mantêm
com a ccmumôeoe .

Por essa razão julgamos converu.ente não apenas a c r i aç ão

de Conselhos Municlpais de Educação, eleitos por voto direto e s~

ereto I como at r i bua ção , a esses novos órgãos de compe t êno i a para

fiscalizar o ensino dado em sua base t e r r i t or í al . Essa competência
que qarant i r é ao ensino e às instituições que o ministram a trans
parência necessár i a tanto em termos d i dé t i cos quanto financeiros,

poderá ainda ser ampliada pela Leqr s Laç ão ordmãr í a

A aprovação dessa proposta garantirá às comunidades um en

sino menos d i s t arit e de suas realidades e, além disso, proporc i ona

rá um controle mais e re t ivo da aplicação de seus recursos.

EMENDA ES32170-6
fl
r.T I'Lt'U."'O'ÇOMIUÁO/su'~Olll.nio---------_,

r.T f[XTO'JUnlfl~AçÁO_------------_,

EMENDA MODIFICATIVA

QISPOSITIVOS MODIFICADOS, NOS TERMOS DO ART 23, § 2Q DO REGIMENTO

INTERNO DA CONSTITUINTE: ARTIGOS 222 E 280 DO SUBSTITUTIVO DO RE

LATOR DA CDMISSAO DE SISTEMATlZAÇAO

I - Oê-se ..ao.artigo 222, inciso IV, a seguinte redação:

A-emenda trata de muda ficações correlatas De um lado, tr~

ta-se de restabelecer, como princípio perene da õons t i tu rç ão ,

vinculação de recursos à educação , de Dutra, trata-se de retirar do
artigo 222 qualquer õo í ce que pudesse suqe r i r com relação essa

vinculação .

A aspiração pró educação cons t i tu í hoje uma das p r mc í pa i s

r e Iv f nd i cações populares Esse fato f 01 reconhecido pelos Canst2:.
t.u ant e s de 34 e de 46, que Incluíram nessas duas Cartas Magnas
VInculação de recursos à manutenção e de s envo Iv rmen t o do ans i no De,!

sa forma, há mai s de 53 anos o princípio da VInculação de verbas à

educação consta de todas as Cons t Lt u i ções democ r é t i c as bra s r Lei r as ,
tendo s í oo sup r í mjce apenas das Cartas de 37 e de 67. Em 1983, pelo

voto unânime dos parlamentares presentes à sessão do Congresso N2.

c i ona I que exanunou emenda nesse sentioo, a vinculação fOI r estabg
j.ec rda ,

O anteprojeto do relator remete a questão a orçamentos plur,!

anuais Acreai tamos que a educação merece um tratamento espec i a l ,
Afinal, sempre que a vinculação ro i cortada da Cuns t i t u í ç ãu , as ver

bas para o ensino sofreram violentos declínios nos orçamentos públ2:.

co s •

EMENDA ES32171-4
f: Consti tuinte szro FERREIRA

r.T ~_TtnotJ!JHlfICl<.ÇÁO-------------____,

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se inciso r r r ao ar-t.a.go 55, do Substi t~

tivo do Relator, com a seguinte redação:

Artigo 55 - •.•••••..••••••••••......••••••••...••

IIr - condições para que as informações e documen
tos governamentais sejam dev a dament e geridos, desde a sua produção,
com garantia de sua preservação, uso e acesso pelo cidadão.

JUSTIFICATIVA

A emenda proposta objetiva garantir a pubLf.c adade

e transparência dos atos da Administração Pública através do acesso

da sociedade aos documentos como :fontes primárias e autênticas.
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EMENDA ES32172-2
tJ Consti tuinte EZrO FERREIRA

= Tn:TO/~LlSTI1IeAçÃCl-------------

EMENDA ADITIVA

Artigo 285 - cone t i tuem pat r-amênâc histórico-cultu
ral brasileiro os bens de natureza mat e r-aa I e Imaterial, tomados 1n=
dividualmente ou em con junt;o , portadores de referência às identida _
de s , à ação e à memor-r a dos dlferentes grupos e classes formadoras d
aoc í.edade br-ae i Ler r-a , ai incluídas as f'o rmac de expressão, os modos
de fazer e de viver; as c r-i açSe s c t en t i r rcas , ar-t i e tn c as e t ecno l óg r
cas; as obras, ob je toe , documerrtoo , eda r i c açêe s , conjuntos urbanos e
sitias de valor h3.et~rJ.co, p~1sagi~t1cO. ~rtlst2cO. eco16gico e cien
t i r rco . -

JUSTIrrCATIVA

CAPíTULO IV
DO PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. São órgãos do Poder Judicl.ário:

I - Supremo rz-rbune I Federal;

11 - Superior Tribunal de Justiça;

111 - r r ibunai s Regíona1.s r eder a rs e Juízes FederaIS;

IV - t r âbuna i s e Juízos do Trabalho;

V - Tribunais e Juízos Eleitora1.5,

VI ~ t r ibuna l e Juízes ~lill t ar e s I

VII - r r rbuna i s e Juízes dos Estados, do nt s tr i t o Federal

e dos rer r i t ó r i os .

Art. • O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais de

Justlça dos Estados elaborarão propostas or-çament á r a as p r dp r i as

sendo-lhes repassado em duodécimos, até o dia dez de cada mês , o

numer ár i o correspondente à sua dotação, sob pena de sequestro e

de crime de responsabilidade.
Art . Leis complementares da uru ão e dos Estados, de

r nLc í.a t Lva , r aspec t avamen t e , do Supremo Tribunal Federal dos

r r í buna i s de Jus t i ça , as qua i s não poderão sofrer emendas estra

nhas ao seu ob je t o , disporão sobre.
_ cons t i t.uí.ção , estrutura, atribuições e competência

dos órgãos do Poder JudlClárl.o, observando em especlal o seguin
te:

EMENDA AO SUBSTITUTIvO DO RELATOR DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Dê-se aos Capítulos IV e V do Título V (artigos 134

181), a seguinte redação.

o uso do termo "pat r-rmêní.o histórico-cuI tural br-a-

e i Le i r-o" dará maior ao r-angénc r a aos bens do Pais representados não,

50 nas suas da.ve r-aaa formas de ment reecaçôes cu Lt ur-a r s , como também

no registro dos fatos ni e tó r-rcoc documentados.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se 1nc150 VI ao Ar-t i go 275 do Substit~

tivo do Relator, com a seguinte redação:

Artigo 275 - •••••••.••..•........••••••••••••.•. _

Acr-e scente-cse ao artigo 285 a aegu i nt e Locucâo lido

Ee t ado!", ficando o ar-t a.go aSSIm r-eda g í.do ,

Artigo 285 - Conet a truem patrimônio cultural b r-as.í-.
le1ro os bens de natureza mater-ial e r eete r-r a l , tomados mo rvrcue i-.
mente ou em con j unbo , portadores de referência às a den t a dade a , à
ação e à memór-a a do Estado e dr;s dlfe~entes grupos e classes f::rmad.,e,.
r-as da sociedade br-ae a t e t r-a , ai a.ncLu í daa as formas de expr-e s s ao , os
modos de fazer e de v i.ve r-, as criações c r entLr rc as , artísticas e TeE.
no Log í cas ; as obras, ob je t os , documentos, edr r t c açóe s , conjunto s ur
banos e sítios de valor tu s té r-ãco , paa eag i s t í.co , ar-t i s t i co , arqu'?ol~

gico, ecológico e c i errt I r rcc-.

JUSTIFICATIVA

Nos termos em que está r-ed i g i do o ar-t ago 285 do f'a-.

ne patrimôniO cultural como os bens que cons t i tuem termo de re re r-ên

cia à ação de grupos e classes eoc i e í s , no sentido de atuação popu-

lar", i nd i vã duu). e coletiva. A emenda proposta v a s a assegurar que o

Estado também é fonte geradora de bens cuj tur-a i s .

VI - o r-gana z ar-, manter e apoiar o funcionamento de
'bibliotecas, arquivos, museus , centros de arte e de estudos e casas
de cultura, a.nt e g r-adoe ou abertos aos s i s temas de en s ano e às c omunj,
dade a ,

JUSTIFICATIVA

EMENDA ES32173·1
t: Consti trua n t e INOCÊNCIO OLIVeIRA

= Tl';l:TO/JUSTlfICAÇÃO ---,

Cabe ao Estado na sua Poli t i c a e duc ac ional garan

tir instrumentos capazes de levar a bom termo os bons propósitos da

educação, como um todo. Entendemos que a Consti tuição não poderia

de i xar- de contemplar em seus ut spos t tIVOS normas tncent rveoor-es

propulsoras do ensmo , Torna-se neces s ár-a o e obrigatório que o E5t~

do organize e garanta o runc a.cnamen to de b a.bLfo tiecae , arquivos, mu

seus e outras entidades integradas ou abertos aos sistemas de ensi-

no para a sociedade.

EMENDA ES32174·9
P Constl tuinte INOC~NCro QLIVERIA

'ltNAIlIO/eONI5'Ão/&OICONISSÁO----------,

PLENÁRIO

= Ttli:TO/JUUlf'ClÇÁO ---,

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao artigo 285 a seguinte locução:

"histórico" t'icando o artigo assim redigido.

a) o Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores

têm sede em Brasília e Jurisdição em todo o t e r r â t é r ao nac i onat :

b ) um quinto dos tribunais, ressalvadas as formas de

composição expressamente previstas nesta cons t í tu rção , será inte

grado, alternadamente, de membros do MinlstérlD Púb Li cn e de ad

vogados de not6rio saber Juridlco e reputação illbada I com mais

de dez anos de carreira ou de exercício profissional, nomeados

pelo Chefe do poder Executivo, dentre integrantes de lista sêxtu

pl a , encam~lnhada pelo t r ibuna I competente, que acrescerá três i n

dicações à lista tríplice oriunda do respectivo órgão de classe;

c) nos órgãos da Justiça do Trabalho, assegurar-se-á a

paridade de representação de empregadores e empregados, vedada a

recondução dos juízes classistas por mais de dol.s períodos e exi

gida a condição de bacharel em o i re í t o para os dos Tribunais;

II - estatutos de cada magistratura, federal esta-

duais, observando em especial o seguinte:

a) ingresso no cargo inicial da carreira por concurso
público de provas e títulos e promoção alternada, por antiguidade

e merecimento, apurados na entrância j

b ) o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á pe

los mesmos cr i térios da promoção, apurados na última entr ãnc i a ,

ou, onde houver, no Tribunal Regional ou de Alçada, quando se
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tratar de promoção para Tribunal Superior ou de Justiça, respei

tada a classe de origem;

c) os venc iment os dos magistrados serão fixados com di
ferença não excedente de dez por cento de uma para outra das ca
tegorias da carreira, atribuindo-se aos integrantes dos Tribunais

Superiores e dos Tribunais de Jus t rça não menos do que perceberem

os Secretários de Estado I nem menos de noventa por cento do que
perceberem, a qualquer título, os MinIstros da Supremo Tr1bunal

Federal;
d) aposentadoria

í.nva l rdez , e voluntária
cinco anos de exercício na

compul s dr r a aos setenta anos ou por

após trinta anos de serviço, dos qua i s

Judicatura, com proventos integrais em

I - a declaração de Incons t í tuc ronaj Loade das regras
jurídicas consubstanciadas naquelas espécies norma t avas ;

11 - a verificação da existência de Incons t i tuc í onar i oa
de por omissão.

§ 19. A "inconstitucionalidade, que configura vício ju
rídico Insanável, pode ocorrer:

a) por ação, quando o ato vulnerar regras de caráter

formal desta const r tuição ou os princípios nela consagrados;
b ) por omissão, quando os órgãos e Poderes do Estado

de i xar em de adotar as medi das que lhes forem ordenadas pela Cons

t i t u í çãu ,

§ 22 As normas í ncons t atucionais não se revestem de

eficácia jurídica e não operam efeitos derrogatórios do ordena

mento posi ti vo •

§ 30. A declaração incidental de Lncons t a tuc i ona l Ldade
compete aos juízes e t r rbuna i s , que deverão recusar aplicabilida
de às normas e atos Incons t r tuc í onaãs , procedendo, Lnc Lus a ve , de

ofício.

b) a revogação da legislação conflitante.
§ 11. O reconhecimento da situação a que alude o pará

grafo anterior dependerá de manifestação da Supremo Tribunal Fe

.deral , em procedimento idêntico ao da representação de inconsti

tucí.onat rdade , mas independentemente de qualquer provocação.

§ 12. DecIar-eda a inconstltucionalidade pnr omissão de
medida para tornar efetiva a norma constitucional, será assinado
prazo ao órgão da poder competente para a adoção das providências

necessárias, sob pena de responsabllidade e suprimento do Supremo

I r i bunaI Federal.
§ 13. necor r aoo o prazo aludido no parágrafo anterior

sem efetivação da medida ordenada, poderá o Supremo Tribunal Fe-

a) tem força pbrigatória geral;
b ) restaura a e r rcãc í.a das normas que o ato impugnado

tenha, eventualmente, revogado j

c) produz efeitos desde a entrada em vigor da norma

proclamada inconstl tucional, salvo deliberação em contrário do

lxi,bunal, ditada por motivos de interesse público relevante ou
razões de eqüidade.

§ 90. Ainda que Julgada improcedente a ação direta,

decisão nela proferida também terá força obrigatória geral, impe

dindo a sua renovação.
§ 10. A superveniência de reforma constitucional, que

torne o ato impugnado compatível com o novo ordenamento jurídico,

operará, a partir de sua promulgação, os sequrntes efeitos:

a) a restauração da eficácia do ato então declarado in
cons t i tuoãonaj , com a consequente desconstituição da decisão ju

dicial j e

Incons t i tu

pelo vota da
§ 42. Os Tribunais s6 poderão declarar

cionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público

maioria absoluta dos seus membros.

§ 52. A ação direta de declaração de inconsti tuciona
lidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, ou de verifi

cação da existência de inconstltuclonalidade por omissão, poderá

ser ajuizada perante o Supremo r r abunaI Federal, nos termos da

lei, pelo Procurador-Geral da República.
§ 60. A revogação supe rveruente de lei ou ato normati

vo, objeto da ação direta, não a prejudica, se deles já decorre

ram e re i t os .
§ 72. O Procurador-Geral da República deverá, nos ca

sos de representação proposta pelas Mesas da Câmara dos Deputados

~u do Senado Federal, pelos Partidos Políticos com representação

no Congresso Nacional ou pelo Conselho Federal da Ordem dos Advo

gados do Brasil, encaminhá-la ao Suprema Tribuna! Fe?eral, sen
do-lhe lícito requisitar, previamente, as In rormaçües que julgar

necessárias.
§ 82. A declaração de inconstitucionalidade em tese,

pelo Supremo Tribunal Federal, em procedimento iniciado por ação

direta:

§ 12. Le i complementar regulará as at av í dades , disci

plinará a responsabilidade CiVl1 e criminal dos nct ãr i os , regis
tradores e seus prepostos, por erros ou excessos cometidos, e de
flnirá a fiscalização de seus atos pelo Judic~ário.

§ 32. Lei federal d i spcr é sobre o valor dos emolumen

tos relativos aos atos praticados pe~Ds serviços notariais e re
gzstrais.

§ 22. O ingresso na atividade notarial e registral .de
penderá, obrigatoriamente, de concurso público de provas e títu
los.

SEÇÃO II

DD CONTRDLE DE CDNSTlTUCIONAt:IDADE

Art. O controle de constitucionalidade das leis,
tratados atos nc rmat.a.vos , de re r roc ao Poder JudiciárIo, com-

preende:

qualquer dos casos;
e} os juízes são vitalícios, em primeiro grau após do i s

anos de exe r-cIc i o , somente perdendo o cargo por decisão juo i c i aj ,

e inamovíveis, apenas podendo ser postos em dã sponí b i Lí dade ,

transferidos ou aposentados por interesse público nos casos e
formas previstos na 1e1 complementar, que estabelecerá seus impe
dimentos e assegurará sua Indepencênc i a , bem como gozarão de ir

radut Ib í Li dade de venc mentos , sujeitos aos ampns t os qe r a i s , in

clusive o de renda.
Art. . Compete, privativamente, aos Tr Ibuna i s , na es-

fera de suas atribuições, praticar os atos i.ne r ent e s à sua auto

nomia e, em espec i a l :
I - dispor, med aan t e resolução, sobre divisão e organi

zação judiciárIas, resp~ado o disposto na lei complementar;

11 - prover, par ato de seu presidente, as cargos:

a) de maqi s t r ado ;

b ) dos seus serviços aux r l.Lar e s , estes também pelos
r r í.buna i s RegIonais e de Alçada;

UI - propor ao Poder Legislativo:
a) a criação e a ex t i nção de tribunais Lnf'e r i or es e de

cargos de maçi s t r ado , bem como a f i xaç ão dos r espect ívos venc r

mentos;
b) a criação e a extinção de cargos de seus serVIços

aux í Laar es , bem como a f' i xação dos respectivos vencimentos, tam

bém pelas t r í.bune i s de Alçada;
IV - criar, nos t r abuna ã s e JUIZOS competentes, esta

duais ou federais, câmaras e varas eapec i a Lí zadas ;

V - instalar jurzadcs di s t r í t aí s de causas civeis

c r í.nu na i s , de pequena expressão, e de dissídios individuais do
trabalho, observados o valor da causa e as peculiar~dades locais;

VI - autor i zar , em caráter excepc i onal , o afastamento de

magistrado para exercer, em conu s s ão , outro cargo, de nível equl
valente ou maior, na Admd n i s t r aç ão oi re t a .

Art. • Os serviços notariais e registrais são exer-

c a dos em caráter privado, vancu Lado ao Poder Público

Parágrafo único. Os juizados dd s t r a t a í s de que trata

inCISO qui.nt o serão informais e de procedmentos simpli f i cados ,

observado o prmc Ip í o da oralidade, com a par t i c í pação de leigos
na fase de conci11ação.
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SEÇÃO rrr
00 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

deral ed i tar resolução J a qual, com força de lei, va qe r á sup l e t r

vanente .
§ 14. O juiz ou tribunal, quando tiver de aplicar 1n

cidentalmente la! es t r anqe i r a , recusar-lhe-á eficácia se ela for

incompatível com ordenamento cons t í tuc i onal do Estado de que

emanou, desde que este admita a possibilidade de seu controle ju
risdicional

§ 15. O d i spos t o nesta seção não inibe o exerc í c i o ,
pelos demais Poderes do Estado, do dever de velar pela mtançab í ,

lidade da ordem ccns t í tuc i ona I ,

e) os conflitos de jurisdição entre o Superior Tribunal
de Justiça e os r r abunaí s Superiores da União, ou entre estes

qualquer outro Tr i bunal ;
f) os conflitos de atribuições entre autondades admi

nistrati:vas e judiciárias da União, ou entre autoridades JUd1C1á
rias de um Estado e as administrativas de outro, ou do Distrito

Federal, ou entre as deste e da União;
g) o habeas corpus, quando o coator ou o paciente for

tribunal, autoridade ou servidores cujos atos estejam sujeitos

diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate
de infração penal suje i t a à mesma Jurisdição em única instância,

ainda quando houver perigo de se consumar a vLoLênc i a , antes

que outro juiz ou Tribunal possa conhecer do ped.i do ;
h) os mandados de segurança e as ações populares contra

atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado

Federal, do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Contas da

União ou de seus presidentes, do Procurador-Geral da República,
bem como os impetrados pela uru ão contra atos de governos esta

duais ou do Distrito Federal;

i) as representações por inconstituclOnalidade de lei
ou ato normativo federal ou estadual;

j) as representações para a interpretação de lei ou

ata normativo federal j

II - julgar em recurso ordinário:
a) as ações penais decidldas em única instância pelo

Superior Tribunal de Justiça e pelos r r í.buna i s Supe r aor e s ;

b) os mandados de segurança decididos em única instân
t r i buna í s Regional.s Federais ou pelos Trihunais dos Es
do üa str í t o Federal e r err Lt õr ros , quando denegatória a

cia pelos
tados e

decisão;

c) os crimes políticos e os praticados contra inte-

gridade terri t or.i a L e a sbberanla do Estado i

111 - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas
decididas em única ou última instância por outros Tribunais,

quando a dec i são recorrida:
a) contrar i ar dispositivo desta Cnns t í t.u.rç ão ;

b ) declarar a Lncon s t a t uc i cna Lddade de tratado ou lei

gência:

c) as causas em que forem partes ês t ado estrangeiro, ou
organismo i.nternac í cnaã , de um lado, e, do outro, mun í c Ip i o ou

pessoa res rdente .ou domiciliada no País i
111 .... julgar em r ecurso especial as causas dec i o í da s em

única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou
pelos Tribunais dos Estados e do tii s t r i t o Federal e Territórios,
quando a decisão recorrida:

a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vi,,;

11 - julgar, em recurso ordinário:
a) as ações penais decididas em única ou ú l t i ma instân

cia pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Es
tados e do D1str1to Federal e Territ6rios, quando denegat6ria a
decLs ão ;

SEÇÃO IV
00 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

c) julgar vé Li da lei ou ato do governo local contestado

em face da Constituição i

IV - julgar recurso extraordinário contra decisões defi

nitivas do Superior Tribunal de Justlça e dos Tribunais super ro

res, nos mesmos casos de cabimento do recurso especial, quando

considerar relevante a questão federal resolvida.

federal j

Art. . O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de
trinta e sete Ministros, indicados pelo pr õpr i o Tribunal em lista

tríplice e nomeados pelo Presidente da República dentre brasilei
ros natos maiores de t r i nt e e cinco anos, de notável saber jurí
dico e reputação Lj abada , depois de aprovada a escolha pelo Sena-

do Federal, sendo:
I - treze, dentre juízes da Justiça dos Estados do

Distrito Federal e Territórios,

II - doze, dentre juízes da Justiça Federal;

111 - doze, em partes Lqua i s , dentre advogados e membros
do Ministério Público.

Art. Compete ao Superior Tr i buna l de Justiça, sem

prejuízo do que d i spuse r a lei complementar:

I - processar e julgar ur i.ç Lnar Lamant.e r

a) nas infrações penais e nos crimes de respons ab í Li da

de, os membros dos Tribunais Reqa ona r s Federais, dos Tribunais
Regionais r te í t ora i s oriundos da classe dos advogados, dos Tribu

nais do Trabalho e os membros do Ministério Púb Laco da União que

lhes são adstritos;

b ) os mandados de segurança contra atos de Mlnistros de

Estado, do Consultor-Geral da Repúb Lr ca e do pr épr i o Tribunal j

c) os habeas corpus quando o coator ou o pac i ente for

qualquer das pessoas mencionadas na letra!. deste Lnca so ;
d) os conflitos de jurisdição entre juízes e os t r i bu

nais Reglonais Federais· entre juízes f'adar e i s e os Tr i.buna â s dos

Estados ou do Distrito Federal e Ter r i t dr i os : entre juízes fede

rais subordinados a Tribunais diferentes; entre Juízes ou Tribu
nais de Estados diversos, inclusive os do Distrito Federal e Ter
ritórios:

b ) julgar válida a lei ou ato do governo local, contes
tado em face de lei federal;

e ): der à lei tederal interpretação divergente da que
lhe haja atribuido outro Tribunal, o próprio super i cr Tribunal de

Justiça ou o Supre~a Tribunal Federai.

instân

Super io-

Art. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de de-

zessete Ministros, escoltudos dentre brasileiros natas com mais

de trInta e cinco anos e menos de sessenta e cinco anos de idade,

de notável saber Jurídico e reputação illbada, observado o provi
mento de cada vaga pelo critério de seu preench.nnerrtu inicial.

Parágra fo úru co . Ap6s audaênci a püb l i ca e aprovação pe

lo Senado Federal, por voto de dois terços de seus membros, os
M1nistros serão nomeados pelo Presidente da República.

Art. . Compete ao Supremo Tribunal Federal, sem pre-
juízo do que dispuser a lei complementar:

I - processar e julgar, originariamente:

a) nas infrações penais, o Presidente da República,
Vice-Presidente da -República e os Mlnistros de Estado, os seus

pr6prios Ministros, os Deputados Federais e os Senadores, o Pro

curador-Geral da República e o Consul tor-Geral da República j

b ) nas infrações penais e nos crimes de responsabilida

de, os membros do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Su

periores e os do Tribunal de Contas da União, os Desembargadores

dos Tribunais de Justiça dos Estados, do Oistn to Federal e Ter

ritórios, e os Chefes de Missão Diplomática de caráter permanen

te;
c) os litíglos entre os Estados estrangeiros, ou orga

nismos internacionais, e a uru ão , os Estados, o Distrito Federal

e os Territ6rios;
d) as causas e conflitos entre a União e os Estados, a

União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as
respectivas entidades da acmí ru s t ração indireta;

b ) os mandados de segurança decididos em única
eia pelo Superior Tribunal de Justl.ça e pelos r r ibunais

res quando denegat6ria a qecisãot
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Art. Das decisões dos Tribunais aeqa cna í s Ele~ to-

rais somente caberá recurso, -luando:

_ forem proferidas contra expressa disposição da Le i ;

11 - ocorrer divergência na interpretação de Le a entre
dois ou mais r r rbunaí s Eleitorais;

111 - versarem sobre inelegibilidade e expedição ou anu
lação de diplomas nas eleições federais ou estaduais;

IV - denegarem habeas corpus ou mandado de segurança
Parágrafo ún í co . Os Territórios Federais do Amapá, Ro

raima e Fernando de Noronha ficam sob a jurisdição, respecti va

mente, dos Tribunais Regionais Eleitorais do Pará, Amazonas e

Pernambuco.

I - mediante eleição pelo voto secreto:
a) de dois juízes, dentre os desembargadores do r r rbu

nal de Justlça j

b ) de d01S jUíZES, dentre juizes de direito, escolhidos
pelo Tribunal de Justiça'

11 - de um JUIZ do r r i buna I Federal Regional, com sede

na Capital do Estado, ou, náo havendo, de juiz federal, escolhI
do, em qualquer caso, pelo Tribunal Regional Federal r espec t Lvc

III - por nomeação do Presldente da República, de dois

dentre seis advogados de notário saber Jurídico e reputação il1

bada f indicados pelo Tr i bunaI de Justiça.

Parágra fo único. O Tribunal Regional Elel toral elegerá

presidente um dos dOIS desembargadores do Tribunal de Justlça,
cabendo ao outro a vjce-pres roêncj a ,

Art. Os juízes de direito exercerão as funções de
eleitorais, podendo a lei ccnf'e r ar a outros juízes ccmpe-,

para funções não õec asúr í as .
juízes
tência

Art. São órgãos da Justiça do Trabalho:

I - o Tribunal Superior do Tr aba Lho ;

11 - os r r ibunaí.s Regionais do Trabalho;

111 - as Juntas de Conciliação e Julgamento.

Parágrafo dnico A lei complementar, ao dispor sobre a
competência da Justiça do Trabalho:

SEÇÃO V
DOS TRIBUNAIS REGIONAIJ FEDERAIS

E DOS JUÍZES FEDERAIS

SEÇÃO VI
DOS TRIBUNAIS E JUÍZOS DO TRABALHO

Art. São órgãos da Justiça Federal:
I - os Tribunais Reg~OITalS Fade r a i s ;

11 - os juizes "eder-ars .

Parágrafo úru co , Lei complementar disporá sobre a com

petência da Justiça Federal, nela incluídas as causas em que a

União e suas autarquias ou empresas públicas forem lnteressadas J

cabendo ao Tr i buna I Regional Federal, em especial, processar e

julgar originar lamente os juízes federais da área de sua jurisdi

ção I inclusive os da Justiça do Trabalho e Mil! tar de p r Ime i ru
grau e os membros do Ministério Públ~co da União, que lhes são

adstri tos, nas infrações penais e nos crimes de r espnnsab í.Ladade .

a) incluirá as controvérsias oriundas das relações de

trabalho, os conflitos relativos a acidentes do trabalho e os li

tígios concernentes à representação ou às eleições s Lnd í cajs ;
b ) espec í t i car é as hipóteses em que os dissídios cole

tivos, e-sgotadas as pns s í b i.Lí dade s de sua solução por negociação,

serão submetidos à sua apreciação, podendo a decisão estabelecer

novas normas e condições de trabalho.

SEÇÃO VII
DOS TRIBUNAIS E Juízos ELEITORAIS

SEÇÃO VIII
DOS TRIBUNAIS E JUÍZOS MILITARES

Art. São órgãos da Justiça Eleitoral'
I - o Tribunal Superior Eleitoral;

11 - os Tribunais Regionais Eleitorais;
lI! - os juízes eleitorais;

IV - as juntas eleitorais.
§ 19. Os juízes dos t r íbuna i s Eleitorais, salvo motivo

justi ficado, servirão obrlgator1amente por dois anos, no mínimo,
e nunca por maa s de dois biênios consecutivos; os substitutos se

rão esoo.ltudos na mesma ocasião e pelo mesmo processo, em número

igual para cada categoria.
§ 22. Os membros dos Tribunais, os juízes os inte-

grantes das juntas e l.e r torais, no exercício de suas funções, e no

que lhes for aplicável, gozarão de plenas garantias e serão ina

moviveis.
§ 32. Lei complementar disporá sobre a organização e

competência dos t r abuna í s , dos juízes e das juntas eãe í tor a i s .

Art. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á I no

mínimo, de sete membros:

I - mediante eleição, pelo voto secreto:

a) de três juízes, dentre os ministTos do Suprema Tr i

bunal Federal;

b ) de dois juízes, dentre os membros do Superior Tr rbu

nal de Justiça;
11 - por nomeação do Presidente da República, de cc as

dentre sei~ advogados de notável saber jur Idi co e reputação ili

bada, com mais de dez anos de atividade profissional, indicados

pelo Supremo Tribunal Federal.
Parágrafo úndco , O Tribunal Superior Eleitoral elegerá

seu Presidente e Vice-Presldente dentre os ministros do Supremo

Tribunal Fe"dera1.

Art. • Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na Capi-

tal de cada Estado e no Distrito Federal. Os Tribunais Reglonais

Eleitorais compor-se-!o:

Art. São órgãos da Justlça Mil itar:
- o Superior Tr abunaI Mllitar;

II - os juizos militares;

§ 12. O Superior 'r r i bunaI Militar compor-se-á de onze
Ministros VItalícios, nomeados pelo Presidente da República, de

pois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, em aud i ênc La

pública, sendo dois dentre of'Lc í a i s-iqener-a í s da at i va da Marinha;

três dentre of'LcLa Ls-cqene r a i s da ativa do Exército; dois dentre
o f'ac Laa e-cqener-e í e da a t ava da Aeronáutica; e quatro dentre ci

vis.

§ 22. Os Ministros civ1S serão escol hrdos pelo Presi
dente da República dentre tir as i Le í r os maiores de trinta e cmco
anos, sendo:

a) três advogados de notário saber jurídico e conduta
ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional;

b ) dois em escolha par i t ãr La , dentre auditores mem-
bros do Ministério Público da Justiça Militar.

§ 312. À JustIça Militar compete processar e julgar,nos

cr imes militares de f.íru dcs em lei, os inte:lrantes das Forças Ar
madas.

§ 42. Esse foro especaaj. poderá estender-se aos C1VIS
em tempo de guerra e nos casos expressos em lei, para repressão

de crimes contra a segurança externa do País ou as .J.nstituiçães
militares.

SEÇM IX

DOS TRIBUNAIS E JUÍZES DOS ESTADOS,

DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS,
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diante
tência,

incluam

Art. São órgãos da Justiça Estadual e do üi s t r i to
Federal e rerr i t6rios:

I - os Tribunais de Justlça j

11 - os Tribunais de Alçada, onde houver;
III - os Juízes de Direito.

§ 1º. Os Estados organizarão seu Poder Judiciário me
leis complementares Lnca i s , que disporão sobre sua compe-,

cabendo-lhe processar e julgar todas as causas que não se

na competência dos órgãos do Poder Jud i c í âr í o da Uru.ão ,

§ 22. Compete aos r r ibune i s de Justiça, em especial,
processar e julgar, or i qanar í anent e s

I - a representação de âncons t r tucionalidade de lei ou
ato normativo rauru cLpaL;

11 - os juízes estaduais e os do Distrito Federal e Ter

~rit6rio$, os membros do I'ünistério Público que lhes são adstritos
e os Conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados Municí

pios, nas infrações penais e nos crimes de r e spcnsab ã Ladada ,

CAPÍTULO V
DO MINIST~RID PÚBLICO

Art. O Ministério Púb Laco , ans t r tu l ç ão permanente
e indispensável à função jur i edâc rona). do Estado, oes t í na-s e à

defesa do regime democrático, da ordem j ur Id i ca e dos rnteresaes

soc ra í.s e individuais Lndã spon í ve i s .

§ 10. O Mlnisténo Público abrange:
a) o Ministério Público da uru ão , que compreende:

1) o MinistérIo Público Federal;

2) o Ministério PúbllCO do Trabalho;

3) o Ministério Público Milltarj
4) o MinistérIO PúblJ-co do Distrito Federal e Terri-

IX exercer outras funçóes que lhe forem conf'er i das por

Le r , desde que compatíveis com sua finalidade
§ 12 Para o desempenho de suas f'unçoes , pode o Minls

tério Puh I lCO expedir intimaçóes nos procedimentos que instaurar

requa s i tar documentos e informaçoes. praticar atos investigató

rios e exercer a superv i sao da mves t í qaçâo cr Imma I
§ 22 O membro do Minlstérlo Púb l aco é Lnv i uLáve I pelas

opiniões mani festadas no desempenho do cargo J ressalvados os ca

sos de crime contra a honra, e não poderá ser preso. exceto em

flagrante de crime Lna f i ançãve I imediatamente comuru cado ao res
pec t rvo Procurador-Geral, sob pena de constrangimento ilegal

§ 32 A lei estabelecerá as funções do thnistérlO
Público Federal, dos Estados e do Distrita Federal Junto aos res
pectivos Tribunais de Contas ou órgãos equava l.ent e s

§ 40. As funções do Ministéno Público só podem ser
exercidas por integrante da carreira

CAPÍTULO V
DA DEFENSORIA PÚBLICA E DA ADVOCACIA

Art. ~ instituída a üe f'enaor i.a Pública para a. de-

fesa, em todas as instâncias, dos cidadãos sem recursos para
promovê-la por conta própria.

Parágrafo único. Lei complementar or qaruaar á a Defen

soria Pública da União e dos Territ6rios e estabelecerá normas

gerais para a organização da De f'enaoru a Pública dos Estados e do

Distrito Federal.

Art. Com a Magistratura e o Ministério Público, o

advogado presta serviços de interesse público, sendo r nd Lspens é-.

vel à admm í.s t r açãn da Justiça e Inv i ol éve I no legítimo exer-c í c i o

da profissão.

t6rios; e

Público:

b) o Ministério Públlco dos Estados.
§ 22. Ao MinIstério PúblICO r i c a assegurada autonomia

funcional, administrativa e flnanceira, com dotação orçamentária

pr6pria e global, cnmpe t rndn-The prover seus cargos e serviços

auxiliares por concurso público de provas e de provas e títulos.

Art. Lei complementar, denominada Lei Orgânica
Nacional do MinistérIO Público, estabelecerá normas relativas à

organização, ao funcionamento I à' d.í scap La.na , às vantagens, aos

direitas e deveres do Mlnistério Público e de seus membros, aos

quais se assegura Lndependênc i a funcional, bem como as vedações,
ressalvado o exercício de cargo aLe t avo , qar an t a as , vencimentos,

prerrogat1vas e vantagens conferidas aos maglstrados.
Parágrafo único. Cada Nana s t é r Lu Público da uru.ão e os

Ministérios Públicos dos Estados terão seu Procurador-Geral no

meada pelo Chefe do EXecut1VO, dentre integrantes da car re i r a ,

para mandato de dois anos, permitindo-se uma recondução,
Art. São funções Ins t í tuc í one i s do MinlstérIo

I - promover, privativamente, a ação penal pública;
11 - promover a ação civil pública, nos termos da Le a ,

para a proteção dos interesses difusos e co í et rvos , sociais e in

dividuais indisponíveis;
111 - representar por inconstitucionalidade ou para in

terpretação de lei ou ato normativo, inclusive para fins de in
tervenção da União nos Estados, ou destes, nos Municípios;

IV - conhecer de representações por violação de di r e í tos
fundamentais, coletivas ou sociais, por abusos do poder econômacc
e administrativo, apurá-las. e dar-lhes curso junta ao poder com

petente;
V - promover medidas que visem à defesa da sociedade

contra ações ou omissões lesivas aos seus interesses, praticadas
por titular de cargo ou função pública:

VI - velar pela efetiva .submds s ão dos poderes do Estado

" Constituição e às leis:
VII - intervir em qualquer processo, nos casos previstos

em Lea , ou quando entende-r exa s t Lf" interesse público ou social

relevante'

JUS T I F I C A ç AO

Art. A Advocacia da União compete:
I - representar, judicial e extrajudicialmente, a uru ão

autarquias;

11 - representar a Fazenda Nacional junto ao Tribunal de
da União;

111 - exercer as funções de consultoria e de assessora

jurídicos do poder Executivo e da administração federal em

CAPÍTULO VI
DA ADVOCACIA DA UNIÃO

Contas

e suas

menta
geral;

IV - promover a cobrança da dívida ativa da União de
suas autarquias.

§ 1Q. OS advogados da uru ão ingressarão nos cargos
mãcã aí s de carreira mediante concurso público de provas e títu

los, ressalvados os casos indicados em lei,

§ 2 Q
• Lei especial, de iniciativa do Presidente da Re

püb l i ca , estabelecerá a organização, funcionamento e estrutura da
Advocacia da União.

§ 32. Nas comarcas do interior, a defesa da União po

derá ser atribuída aos procuradores dos Estados e dos Mumcíplos
ou a advogadas devidamente credenciados,

A emenda proposta não altera a es sênc.i a do subs t atuti
vo , mas atenta melhor para a realidade moderna do Judiciário, Mi

nistério Público, Advocacia da União e, sobretudo, para os dire1
tos dos Jur1sdicionados, isto é, o povo.

Procurando consolidar a autonomia dos 6rgãos .judí c i ã

rios, a pr opua.i çãn se funda no pressuposto básico do auto-governo

da Magistratura, assegurado, notadamente, mediante a elaboração
de orçamentos e estatutos pr õpr aos ,

Na formalização de autonomia mais consistente, o proje

tado também empresta certo temperamento à origem da nomeação, ou
torgando competência privativa, aos Tribunais, para a pr é t i.ca do

provimento dos cargos de magistrados,

Atentando para o rigor de .exigencias ~écn1cas e c:Lentí
ficas 1 a proposição se. deteve r em seção apar-t arta , 'J1Q c:ontrole de

atuar como defensor do povo perante a AdministraçaoVIII
Pública'
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constitucionalldade. A sua incorporação assume, com f i xaçãn cre

~ dcs três planas das leis, tratados e atos normativos - o da

exí.s tênc i a, a da validade e a da eficácIa -, inegável relevo na

e ret iva flscalização da atuação dos Poderes Executl vo e Leglsla

tivo em face da Constituição. Convém registrar que a sua força

reside no ineditismo da Inãc i at í va , à exata medida que pr op i c i a o
reconhecimento crpãru.co e s í s t eaétaco do controle Jurisdicional
de const.Ltucaona l í.dade . Assim, se, de um lado, não have r i a de
ser diverso a tratamento que vem sendo dispensado J tradicional

mente, a tão relevante matéria, de outro, ela avança, para aco

lher os necessãr ros apr amcrament os .
Em relação ao Supremo Tr abuna l, Federal t é de esclarecer

que foi adotada compos ição diversa, da atual, ampliada para de

zessete Ministros. Da sua ccmpe t ênc i e , cabe sinalado o predomí

nio do conteúdo constitucional.
Em conseqüência, deslocou a missão da uni Fornu zaçãu do

direito f edez-aL para o Superior 'r r âbuna), de JustJ.ça, concebido, a
partir de sua composição, como Tribunal de âmbi to nacz ona L,

Nessa linha de compreensão do Judiclário, releva notar,

ainda, a criação dos Tribunais Regionais Federais, como órgãos da
õus t aça Federal, em número a ser definldo pelo Tribunal Federal

de necucsos ,
Suficientes essas lndicações para comprovar a or í.enta

ção da pr-opoa tia , no referente ao Poder JudJ.ciár1.o.

EMENDA ES32176·5
1:

r,r-------------ln,.o/~u!;l\flCAlfiD" ,

EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPITULO I DO TITULO VIII

DOS PRINCIPIOS GERAIS, DA INTERVENÇ!iO DO

ESTADO, DO REGIME DE PROPRIEDADE

DO SUBSOLO E DA ATIVIDADE ECONOMICA

SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE DO CAPITULO I DO TITULO VIII DO PRQ

JETO DE CONSTITUIÇ!iO DO RELATOR CONSTITUINTE BERNARDO CABRAL, PELA

SEGUINTE REDAÇ1io:

TITULO VIII

DA ORDEM ECONOMICA E FINANCEIRA

CApITULO I

DOS PRINCIPIOS GERAIS, DA INVERVENÇl\o DO ESTADO, DO REGIME DE

PROPRIEDADE DO SUBSOLO E DA ATIVIDADE ECONOMICA

Art. 175 _ A ordem econôma.ca , fundada na val~

rização do trabalho humano e na La.vxe Lna oa.a tu.va , tem por floro a"ê,

segurar a todos exa.atiêncaa digna, conforme os da tames da ]ustJ.ça

sOCl.a.l e 05 seçuanbea pr-ancIpaos e

I - aobez-anz.a necaoneLs
11 - pz-opz-a.edade pri·.ada

111 - função soe i a L da proprredade j

IV - lJ.vre concocrênca.a i

V - defesa do ccnsunu.do.r r

VI - defesa do meao amb a.entie s
VII - redução das deaaçuaIdadea r-eç i.ona í.s e

sociais;

VIII - pleno emprego; e
IX - tratamento favorecido para as empr~

sas nacaonaa,e de pequeno porte.

Art. 176 - Será corrs i der-aô a empresa naoaonaj,

a pessoa j urIda.ca cons't i t.ufda e com sede no país, CUJO controle

aeca.eôr í.c e de capital montante esrt.e j a , em caráter permanente, e,!

clusJ.vo e fnccndz.c.rone j , sob a t~tularl.dade ma)oritárl.a, d~reta

ou a.nda.z-e't.a de pessoas fisl.cas dorru c í.La.edas no pais, ou por ent2:,

dades de d~re~to público a.rrt exno ,

§ 19 - Será considerada empresa br-aa a Le i.r-a de

capateL estirenqea ro a pessoa j ur-Idaca cons tut.uãde , com sede e d1:
r-ecão no país .. que não preencha os requl.sl.tos deste art.1.go.

§ 29 - As atia.v a.dad ea das empresas nacaona t s ,

que a Lea ccnaadezar- estratég,1.cas para a defesa nacional ou para

o deeenvoâvarneneo tiecnoLóq a.co , poderão ter proteção tiemporâma ,

§ 39 - Na aqud s i câo de bens e eervxcos , em .!
gualdade de ccndr çôes , o Poder Públ~co dará tratamento preferenc2:.

aI à empresa necaone i .

Art. 177 - Os a.nves t Lment.oa de cap r tie L estra,!!

geiro serão adrmtia.doa no interesse nacacnaj, e d Lacr.p La.nadoa na

forma da 1e1..

Art. 178 - A ~ntervenção do Estaào no domínl.o

econômico e o mcnopôã ao só serão perrm.tn.dos quando neceeaâc i cs p~

ra atender aos amperat.avos da segurança nacional ou a relevante

z.ntie.r-e aae co Ietn.vo , conforme def a na.doa em Le a ,

§ 19 - As empresas pfibLi.cas e as soc i.edades

de economia mas tia e as fundações púbLi.cas aomerrt.e serão c'r aadaa

por Leu complementar, e fl.caráo sujeacas ao dl.re~to pz-ôpz-ao das

empresas pr.i.vadas Lnc Lus a.ve quanto às obra.qaçôas t.z aba Lhi.s tia s e

trJ.butárl.as, salvo o d i.epost;o nó artJ.go 203, parágrafo 19.

§ 29 - As empresas públl.cas, as sociedades de

economia nu.at.a não pdderào çoaax de prJ.vJ.légJ.os flSCa1.S não e?!
eene ivos às do setor pzavadc ,

§ 39 - A le1. repr1.rnJ.râ toda e qualquer forma

de abuso do poder econômaco que tenha por f am domanaz os mercados

necaonaãa , e Lama.nax a concoz-xêncn a ou aumentiax ar-ba.trraxa.amentie os

lucros.

Art. 179 - Como agente ncr-mat a.vo e regulador

da ata.vadade econônu.ca , o Estado exercerá funções de controle, f1.~

calização, mcene.ãvc e p Lane'j ataerrt.c , que será arapenat.a.vo para o

setor público e a.ndaca't.Lvo para o setor pz-avedo ,

§ 19 - A 1e1 z epramaz á a formação de monopô

lias, olJ.gopólJ.os, caceêas e toda e qualquer forma de abuso do P2

der econômico, adma t.Ldaa as exceções prevaat.as nesta conet a.tiua çâo,

§ 29 - A lel. apoi.ar-â e esmmuLar á o cooperat2;.

va smo e outras formas de aascc.ía t.rv i smo , com z.nc en c fvo s f1.nance.:!:,

ros .. fiscais e cred1.tic~os.

Art. 180 - Incumbe ao E~tado, d i.xet.amerrt.e ou

sob o z eqame de concessão ou pernu.asêo , por prazo de't.ezrru.nado e

sempre através de concocrênca.a pública, a presta.ção de serviços

púbj.rccs •

Parágrafo ünaco - A 1e1. da spor-á sobre:

I - o xeqame das empresas conceasâonâr-í.es

e pertmsaacnâr i.aa de sexv i.çoe piib La.coa , o caráter eapeci.a L e de

prot.eçâo de seu contrato, e fJ.xarâ as condições de caducl.dade,re,!
c a.aâo e reversão de concessão ou permaasão s

11 - os d~reJ.tos dos usuários:

III - o regime de fiscalização das empresas

concessucnâra.as e permí s saonâr-a.as e

IV - tarJ.fas que perm.ltam cobr i r o custo,

a remuneração do capat a L, a expansão e o melhoramento dos servacoe,

V __ a obrigator1.edade de manter o servaco

adequado.
Art. 181 - As Jazl.das, mJ.nas e demaJ.s recu~

sos míner-e i s e os pot.enc i.aas de energia hidráulica conatn.truern pr,2

priedade distl.nta da do solo, para efel.j:.o de exploração ou ap~

veitamen'to industrial e pertencem ã una âo ,
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§ 19 - A lei poderá atr).bu~r aos Estados a

concessão de uso de pot.enc.aeLs de enexqa.a e Iê'tr xca , exaat.errce no

seu t.er-r i eôrao , obedeca.da s as normas deste artJ.go.

manJ..festaçâo de, pelo menos, c a.nco por cento de seu e Lea tior'ado p~

derá ter a Lm.oaauava de pro j et.os de lei de antiexease especLf i.co

da c i.dade ou de cei.rros ,

§ 29 - Os bens piib Lacos não serão adquar adcs

por usucapaâo ,

§ 19 - O d i.r-e a.t.o de usucapa.êc urbano não será

r-econhecadc ao mesmo poasuado.r por maa e de uma vez

Art. 188 - A um.ão , med r.arrt.e Lo a complementar,

defJ..n~rá os crxeêcacs bés i.cos para o e s t abe Lec i.rnent.o de reqiôes mE:

tnropo Lat anaa , cabendo ao Estado daspo.r sogre a autonouu a , organ..;,

aaçâo e á, -competiêno.i a da r-eqajio met.r-opoLa t ana corrs t.a tiu Eda para a

execução de fucões e servacos de interesse comum.

amôve J,

utl.l..;,

dom!,

ou r];!

Art. 187 - Aquele que pos su.i r corno seu

urbano, por C1.TICO anos, aru.nt.er-rupt.emcnce e sem opos i.çâo ,

zando-o para sua mor-ad i a ou de sua EamfLi.a , adqu i.r--dhe-fi o

nio, desde que não ae j a pr-opx.re t â r ro de outro amôve L urbano

ralo

Art. 189 - O transporte coLe t r.vo urbano é um

servaço púoj.i.co essencc.eü , de r-eaponaaba.La.dade do Estado, podendo

ser operado aube i.d.i azi.amentie através de concessão ou perra i s são ,

parágrafo ünacc - A Le a. d i.aporé sobre a cr1.~

ção de um fundo de transportes urbanos, adm rn a s t.xado pela umêc e

jdun i.cLp.í.oa , para subexdae.r a d i Ee rence entre o custo do transpo.r

te e o valor da tia'r a.f a paga pelo usuâmo .

§ 39 - As desepropc i e cões de rmôve.is urbanos

serão pagas, prevaemence , em danhe í.xo sendo que o Poder PúbLi.cc ,

com base em plano u rban Ls t aco , pode e:ngJ.r do pz-opr-a.e t.á r i.o do s~

lo urbano não eda.fi.cedo , não utn.Li.aado ou aub-cutia Laaado que prom2,

va seu adequado apr-ovea tamento sob pena de e s tiabeLeoamentio de l.!!!
pqsto progressivo no tempo.

Art. 183 - A pesqua-se e a lavra dos recursos

manexaa.s , bem como o apzrcvea.temencc dos poüencâea s de energia hl:

drâuLxce e dos recursos h Idra.cos , dependem de aucoz-a aaçâo ou co!!,

cessão do Poder púbLa.co contratadas sempre por prazo detie.rmarrado ,

no anbez-eeae nacaone L, e não poderão ser tranferJ.das sem prêvre !:.
nuência do poder concedente.

§ 19 - Não dependerá de aucor-a.aaçâo ou conce,!

são o aproveitamento do potiencaeL de enez-qaa renovável de cepecj

dade redú;J.da.

§ 29 - A Le a disporá sobre a compensação aos

Estados e xunac Ipí.os obraçedos a manter parcela de seu terrJ.tório

gravada por medi.daa de proteção, t.a a.a como áreas de proteção e

mananc i.aLa e outras def a.na.da a por Le a ,

Art. 184 - consta tuem monopólio da um.âo s

I - a peaqu ase e a lavra das Jazidas de

petróleo e outros ha.dz-ocazrbonet.oa f l.uaôoa , gases raros e gás nat~

ral, exa.at.ent.ee no territórl.o nacional;

Art. 182 - O aprove i.cernenco dos potienc Laa s de

ene.rqaa hJ.dráulJ.ca e a pe aqua.aa e a lavra de recursos e jaaadas m!

nerais somente poderão ser efetuadas por empresas nacaona í s , roed;,

ante aucor-a aação ou concessão da um.âo , na forma da Le i., que reg1:!

lará as cond acôea especLf i.cas quando essas a t.Lva.dadea se õesenvoj,

verem em f a.i.xa de fronteJ.ra ou em terras J.ndígenas e não poderão

ser .tranferidas sem pr-êvaa anuência do poder concedente.

§ 29 - t assegurada ao propr-aet ár-ac do solo a

partJ.clpacão .nos resultados das lavras em valor não a.nf er-Lox ao

imposto sobre manez-aas r a Lea regulará a forma de Lndem.aacâo ,

cleares.

v - a peaqua-sa . a lavra, o enza.quecamentio,

o reprocessamento, a andus tz-xaj.a aaçâc e o comé reao de nu.nexaa s n~

IV - o transporte marítimo do petróleo br~

to de origem nacr.ona L ou de deravados de petróleo produzados no

PaIs, e bem assim o transporte, por mei.c de condutos, de petróleo

bruto e aeus dara.vados , a s aam como de gases raros e gás natural,

de qualquer orlgem; e

§ 19 - O monopô La.o p.revaatio neeee" artl.go i,!l

c Lua, os riscos e resultados decorrentes das acavaôades a La mencl.2.
nadas, vedado à unJ.ão ceder ou conceder qualquer tJ.po de partic,!

paçáo, em espéc:Le ou em valor, na exploração de JazJ.das de petr§.

leo ou gás natural.

Parágrafo úmcc - LeJ. Complementar da spoz-á s~

bre transporte maz-Ltiamo a.ntiezmacã.onaL, f a.xando normas e estabel,9.

cendc os dema a.a .requa.s acos para o seu funcionamento.

Art. 192 - 192 - Competo à umão , aos Estados,

ao D~strJ.to Federal e aos MunJ.cIp1.os promover a divulgar o tur~.§.

mo como fator de desenvolv~mento social e econôm~co, crlando l.ll

centJ.vos para o setor.

Art. 190 - A ordenação do transporta marítimo

a.nüez-nac a.ona L observará a pr-edormnânc i.a dos armadores nac a.onca s

do pais exportador ou ampoz-t.adoz , em partes a.quaa a , observado o

prancIpao da z-ec a.pz-cc a.dade ,

Parágrafo ürc.cc - As daspcsn.côe s deste art1:,

go não se aplicam ao tran,sporte de ç.ranéa s ,

Art. 191 - Os aerv i.ços de transporte terrc.!!

tre, de pessoas, de bens e de carga aérea, dentro do tierm.tóruo n.ê;

o.ronal , anc.Lus í.ve as ata.va.dades de açonc aarnen to , somente serão e~

plorados pelo Poder púb La.co , por br-as í.Le aros , ou por empresas nf!

caonaas , respeitado o pranc Ipao de z-ec.i.pz-oc i.dade ,

ou

prod,!!III - a ampor-tacâo e exportação dos

tos previstos nos a tien s I e lI;

II - a r-eãanaçâo do petróleo naca.onaL

eatir-anqe aro r

29 - Fl.cam excluídas do monopóll.o de que

radas pelo art. 43 da Lei 2.004, de 03 de outubro de 1953.

Art. 185 - Cabe à UnJ.ão legl.slar sobre normas

geral.s. de dJ.rel.to urbano e parcelamento do solo urbano, admJ.tJ.da

a legl.slação supletiva estadual e munl.cipal.

Art. 186 - O d~reito de proprJ..edade, que tem

função social, é reconhecJ.do e assegurado, salvo nos casos de d!:,

sapropr~açáo pelo Poder Públ~co.

trata este art~go, as refínar:Las funcl.onamento no país, comp~

Art. 193 - As mJ.croempresas e as de pequeno

porte, assJ.m defl.nidas em ~el., receberão da Un1.ão, dos Estado.c c

dos Munl.cípios, tratamento Jurídl.co dl.ferenc.lado, visando ao ~!!

centl.VO de sua crl.ação, preservação e desenvolvlmento, através da

elJ.ml.nação, redução ou sl.mpl:l.fl.caçâo de suas obr.lgac;õ8s admJ..nl~

tratJ..vas, tr~butárJ..as, prevl.dencJ..árJ..as e credl.tic1.as, nos termos

da le~ complementar.

JUS T I F I C A T I V A

§ 19 - A proprJ.edade urbana cumpre sua função

social quando atende às exigêncl.~s fundamentaJ..s de drdenação da

cJ.dade, expressa em plano urbanístJ.co, aprovado por lei municJ.pal,

obrl.gatórl.o para os mUnl.CíplOS com ma;LS de cl.nquenta Jnl.l habJ.ta!!,

teso
§ 29 - A população do municIp~o, através da

Neste trabalho, respeitamos as qualidades J.novadoras tr~

zidas pela forma espontânea e democrátJ.ca corno surgJ.ram os dJ.sposl.t.:!:,

vos contidos no ProJeto. Tal como um diamante em bruto, para que elas

sé revelassem em toda a sua força, o texto precl.sava ser làpJ.dado,

retJ.rando-se...lhe a massa ínforrne das mJ.núcias casuísticas, 'e, muitas
vezes, as imperfeições surgidas pela. fusão às vezes ernotJ.vi;l de maté

ria-prima ideológica.
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No contexto da emenda que apresentamos quase nada acres

cemos ao Já ex~stente: procuramos apenas desbastar a pedra opaca pa

ra deacobz'a r-cLhe o brJ.lho.

A pr-eaent;e emenda atende a ponderações sinceras do Se

nhor Relator. Dá ao texto da Constituição uma nova cons~stênc~a: na

xeãacão, busca uma meo.cx s Int.ese , relegando as normas pr-cçramá t r.cas

e reguladoras às leis complementares ou ordJ.nãr~as; no rnérJ.to, proc~

ra o fio fJ.losóf~co nas raízes tradiciona~s da nossa SocJ.edade - a

lJ.berdade da pessoa, a democracJ.u, a representação do povo pela trJ.

paz-tx câo dos poderes I e uma Ordem 1::conômJ.ca onde o soc i.a.t e o Econô

mJ.co se harmonJ.zam para a construção de um grande país.

AcredJ.tamos que na vigêncJ.a desta Nova Const~tu~cão, da
~ntegraç'ão entre o Trabalho e o Cerpa.tia L surgirá um r-enc'vedo surto de

progresso e veremos a população bzas a.Leara , p roqress avementie , ascen

der a nãveas de v a.da maa.s elevados ~

'_lNAflIO!Clllol'S$Ãll!IUICllIolISSill---------,

PLENÁRIO
r.T T[%TO/~t!nlrJc...çi(l ___,

EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPfTULO II DO TfTUIO fI

XVIII- aposentadoria;
XIX _ a Lea assegurará aos filhos de empregados de empresas com

mU1S de cem empregados a as s i s t ênc í.a aos seus filhos de dependentes

com até so i s anos de idade, em creches e pré-escolas;
xx reconheCImento das convenções co Let avas de trabalho e o-

b r r ga t or ae da de da ne-gcc í ac âo co Le t rva ;
XXI _ seguro contra acidentas do trabalho, a cargo do emprega-

dor, sem exc Iu i r a Indenização p rev zs t a no direito comum em casa de

culpa ou dolo do empregador;

§ 19 - A lei protegerá o ss Lâr Lo e pun rr â como crime a reten

ção de f rn i t Iva ou t cnpor ár-aa de qualquer forma de remuneração do tra

balho realizado.

§ 20 _ :e p ro rb Ldo o trabalho noturno ou insalubre aos menores

de de zo at.o anos e qualquer trabalho a menores de quatorz.e anos.

§ 39 Siio assegurados aos crsbarbadores domêst Icos os dí reatos prevrstcs

nos rters IV, V, VII, XII XV e ÀVUI deste art rgo, bem como a prevídênc.ia socrat e

aviso prévio de despedtda , ou equivalente em dinheiro.

Art. 60 - :e Livre a associacâo prof'rss ional. ou Sindical. A Ie r def'r-.

rurji as condições para seu registro perante o Poder PúblIco e para sua representa 

cão nas convenções coletivas.
§ 10 _ A Ie i não poderá exag í.r autorização do Estado para a fundação

de sindicato.
§ 29 - }j vedada ao Poder Piibj tcc qualquer ânterferênc ia na orgaruza-

çiio s Indacaj ,

Título rr
Capítulo I I

ros DIREI1DS SOCIAIS
Art. SO - São dí re rtos dos trabalhadores.

1 - Contrato de trabalho

SUBSTITUA. SE O TEXTO CONSTA~TE DO CAPfTULO II DO

DE CONSTITUIÇAO DO RELATOR CONSTITUINTE BEPMRDO

TE REPAÇAO:

DOS DIREITOS SOCIAIS

TfTULO I I DO PROJETO

CABRAL, PELA SEGUI~

§ 39 - A lei não obr igarâ ã fillação a s índicatos e ninguém será abri

gado a manter a fLllação.

§ 40 - Se mais de uma entrdade pretender representar a mesma catego

r-ia ou a mesma comurudade de interesse profissional, somente uma terá direito ã
representação nas convenções co'let rvas , conforme a lea , excluídos 05 smdícatos com

base em uma úrucn empresa.
S 59 - Apl.acam-se 30S s mdacatos rurais os pr-mc Ipacs adotados para

os s índrcatos urbanos, nas condições da lei.

§ 69 - O Sindicato par-t rciparà, obragatorramente , das negoc iacôes de

acordos sataríais,
Art. 70 - ]j livre a greve, na forma da lei, vedada a Inrciat.rva pa 

tronal , compct mdo aos trabalhadores decadrr sobre a oportumdade e o âmbito de in

teresse que deverão por meio dela defender.

Parágrafo úmcc - Na h1.pótese de greve, serão adotadas as prcv ídên 

cfas que garantam a manutenção dos serviços Indí.spensáveas ao atendíncnto das nece-

s tdades mdadijivc i s da comumdade,

II - seguro-desemprego, em caso de desemprego mvojuntrir-ro ,

In - fundo de garnnt Ia do patr.irrômo inddvadua'l ,

VI - sajâr-rc mínimo capaz de satasfazer às suas necess rdades báslcas

e às de sua famílla, na forma da lei;

V-IrrerlutIbllll~ade de salário ou venc rmento, salvo o dr.spoto em Ier ,

em convenção ou em acordo coletivo ,

VI - garant ra de satârao Eixo , nunca mfenor ao snjfiric JnÍnlmo,além

de remuneração variâval , quando esta ocorrer;
VII - gra t if'acaçâo nat al ma , como décuno terce rro sarâr-io, com base na

remmeracêo integral de dezembro de cada ano;

VIII - sal âr ro do trabalho noturno super-ror ao do dnrmo ;

IX - parricapacâo nos lucros desvmculada da remmeracâo , conforme
defdrn.do em tca ou em lei ou em negéc iaçâc cojetiva ,

X- salário famíl ia aos dependentes dos trabalhadores) nos

termos da t e i J

XI- duração d í âr ra do trabalho não super ao r a alto horas,

XI I -~ repouso semanal remunerado,
xrn-' se rv.ico extraordmâr ro com t-emune r-açâo supe r i or ao normal

conforme convenção;
XIV - s s iide , h zgrene e segurança, ânc j u ando normas para redução

do r15CO iticrent:e ao trabalho ,
XV - gozo de fê r I'a s anuais, na forma da v l e r , com remuneração

Integral j

XVI _ Li cença remuner-ada ã gestante, sem prejuízo do emprego e

do s a l ár i o , nos termos da Le1 ou de convenção co 1e t 1va ;

XVII _ ad fc i ona I de remuneração para as a t av i dade s cons rde r adas

insalubres ou perigosas;

JUS T I F I C A T I V A

Neste trabalha, respeitamos as qualidades inovadoras tr!!.

zidas pela forma espontânea e democrática corno surg~ram os dJ.spos~t!.

vos con'tc.dos no Projeto~ Tal corno um da.aman't.e em bruto, para que elas

sé revelassem em toda a sua. força, o texto pxecas eva ser lapidado,

retirando-5e-Ihe a massa anêorme das mí.núca.as casufatu.cea , e, muitas

vezes/ as J.mperfeJ.cões surgidas pela fusão às vezes smctava de maté

r1.a-prJ.Jna ideológ1.ca.

No contexto da emenda que apresentamos quase nada acres

cemos ao já exa.s t.enbe r procuramos apenas desbastar a pedra opaca pa

ra deaoobr-arc-Lhe o bxa.Lhc ,

A presente emenda átende a pond~rações e teceeas do Se

nhor Relator. Dá ao texto da ConstJ.tuJ.çâo uma nova consJ.stêncla: na

redação, busca uma ma i.oz- síntese, relegando as normas programáticas

e reguladoras às leis complementares ou ordinárias; no mêru-to , proco!:!

ra o f~D f~losófico nas raizes trad~cJ.onais da nossa SocJ.edade - a

Labez'dade da pessoa, a democracia, a representação do povo pela tri

partição dos poderes, ~ urna Ordem Econôrn~ca onde o sccae t e o Econõ

mace se hazmona.zam para a construção de um grande pais.

Acred~tamos que na vi9'ênc~a das t.a Nova consta.t.uicão , da

a.nceqr-açâo eptrs o Trabalho e o Capital surgirá um renovado surto de

prog~esso e veremos a população brasileira, progressivamente I ascen

der a níveis de vida mais elevados.
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EMENDA SU8STHUnVA AO CAPlTULO T DO TlTULO H

DOS DIREHOS TNDWTDUATS

SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE DO TtTULO T DO PROJETO DE CONSTTTUTÇAO

PELA SEGUTNTE REDAÇAO:

Titulo T

SUBSTHUA-SE O TEXTO CONSTANTE DO CAP!TULO T DO T!TULO U DO

DE CONSTITUIÇAO DO RELATOR CONSTTTUINTE BERNARDO CABRAL, PELA

REDAÇAO:

Título U

Capítulo I

DJS DIREHOS INDIVTDUAIS

PROJETO

SEGUHHE

DOS PRTNCtPTOS FUNDAMENTATS

Art. lº - A República Federativa do Brasil é uma na
ção cons t i tuf da deraocre t i canente pela união Indissolúvel dos Estados,

DistrIto Federal e r er r i tõr i os , tendo como fundamentos: a soberaru a PE,
Lf t i ca e eccnônu cs do País, a nac i ona Li dade , a CidadanIa I a dignidade
da pessoa hum.ana, a liberdade Individual e o pluralismo poã.Lt a.co ,

Parágrafo únICO - Todo poder emana do povo e em seu

nome será exe rc i do ,

Art. 2Q - Os tratados e compr omas s os ante rnac Icna i s
dependem de aprovação do Congresso Nacional, após o que, terão força

de Lei.
Art. 3º - O aras i I fundamentará suas relações intern~

afonais no princípio da Lndependênc i a nacional, na Intocab í Li dede dos

dí re i t.os humanos, no d í r e i t o à autodeterminação dos povos, na 19uald~

de dos Estados, na solução pacífica dos ccnf'La t os r.nt ernac í cnar s , na
defesa da paz , no repúdio ao terrorismo e na cooperação com todos os

povos, para o progresso da humaru dade .

JUSTIFICATTVA

Neste trabalho, .re speat amca as qua'l i.dadea ancvecoras tr.§!

aa.das pela forma espontânea e democxácaoe como surçarem os d:Lsposl.t!,

vos cont1.dos no Projeto. Tal como um dz.amentie em bruto, para que elas

se revelassem em toda a sua força, o texto pzeoasava ser lapidado,

ret:Lrando-se-lhe a massa informe das rru.nficd aa casul s t i.cas , e, mua tas

vezes, as Impez-Eea.çôea auzqa.daa pela fusão às vezes emotia.va de maté

r:La-prima adeo Iôqa.ca ,

No contexto da emenda que apresentamos quase nada acres

cemos ao Já eXl.stente: procuramos apenas desbastar a pedra opaca pa

ra descohrr r-cLhe o bz a Lho ,

A presente emenda atende a ponderações s mcer'as do Se

nhor Relator. Dá ao texto da const a.tau.cão urna nova conaas eênc ã a e na

redação, busca urna maior síntese, relegando as normas. pr-oqramâtn.oae
e reguladoras às Lea s complementares ou or-dãnâr-a.as r no mêr-aco , proc.!:!

ra O f:LO fillosófJ.co nas raízes tradicionais da nossa soca.edade - a

liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo pela tr~

paz-ca cão dos poderes, e urna Ordem Econômica onde o ãocaa L e o Econõ

mace se harmonizam para. a construção de um grande país.

Acreditamos que na vIgência desta Nova Cons t a t ur.çâo , da

a.nceçr-acão entre o Trabalho e o Capa.tia L surg~rá um renovado surto de

prog;r:esso e veremos a população br-asi.Lea re , progressl.varnente, ascen

der a nlveis de va.da maas elevados.

Art. 4º - São di r e í t os i nd í v i due i s invioláveis as c0:l

ce rnent e s à vida, à .i nteqr Ldade r f s aca e moral, à liberdade, à segura!!

ça e à p r ospej-Ldade .
Ls _ igualdade entre todos perante a Le i , sem d i s

t Lnção de qualquer natureza. Os homens e as mulheres terão dt re r tos

obr i çações 19uals Serão consideradas as de s i çua Ldade s b i oIúqa c as , cu!

tur a í s e econônucas para proteção da mai s fraco.
§ 22 _ A pessoa poderá fazer ou deixar de fazer o que

não for vedado por Le a j o Estada somente a que for pe rma t i do por Le i .

O r e spe i t o aos d í r e i t os de t e rc e i ro s será o úru co Lírm t e à Lrberdade .
§ 39 Le r não prejudicará o d í r e i t o adqu i r i do , o

ato jurIdaco perfeita e a COISa Julgada.
§. 42 _ A lel não poderá excluir da apreciação do Po

der audi c i ár i c qualquer lesão ou ameaça a d i r e í t os .
§ 5º _ .p, Ler puru r ã como cr ime qualquer d i scr inuna-

ções atentatória aos d i r e i t os e Li berdade s fundament a r s , sendo formas
de dr scr ímí nação dentre outras I subestimar, e s t ere ot rp a r ou degradar

pessoas por pertencer a grupos étnicos ou de cor r por palavras, ama

gens ou representações, em qualquer meio de ccnun.í caç ão ,

§ 62 - Todos têm d í r e a to à segurança, entendida como

protnção que o Estado prcpcrc rcna à SOCIedade, para preservação da o!.
dem pública e da incolumidade das pessoas e do pat r í mõru o ,

§ 72 - Ninguém será submetido à tortura " penas

cruéis ou a tratamentos desumanos ou degradantes.
§ a9 - E livre a locomoção no t e r r i t é r í c nac i ons I em

tempo de paz e, respeitados os precei tos legais, qualquer pessoa pode

rá nele entrar, permanecer ou dele saír com seus bens.
§ 99 - E livre a rnaru.f'aat açãc do pensamento aSSIm CQ.

ma a expressão da a t a v í dade ant e Lac tua L, er t Iat rc e e c i ent í f aca , veda

do o anonimato, e excluídas a que inci;ar a v i oLênc í a e a que defender
a d.í scrmu naç ão de qualquer natureza. E garantida a defesa da honra,

da dignidade, da reputação, da rnt mu dade , da vida privada e assegura

da a todos d i r e í t o à Lnderu zação pelo dano material ou moral caus ade
pela violação e o oi r e í to de resposta, proporcional e nas mesmas c on-,

dações dp agrava sofrido,

Não serão tolerados a propaganda de guerra ou contra

ordem democrática, e as publiêações e ex íb i ções contrárias à moral e
aos bons costumes. São puníveis os abusos Que se cometerem pela r mpr-en
sa e demais mei os de expressão e comunacaç ão , na forma da Le i , -

§ 100 - ~ livre o exercício de qualquer trabalho,

ofício ou profissão. Aos autores de manifestação ou trabalhos lnteleE,
t r eos , ar t Is t acos e científicos pertence o direito eec i us avo de ut~l!

z açãc , publicação ou reprodução de suas obras, t r ansmí ss Ive i s aos he r
de i rus pelo tempo que a lei f i xar . -

§ 119 Não há crime sem lei anterior que a de f i na , I
nem pena sem pr évaa comi nação le~al. A lei pena'tl não retroaglrá, sal

vo para beneficiar O réu.
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Constltu I nt;e JOSÉ EGREJA

EMENDA ES32180·3
!:J

EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPíTULO II DO TíTULO VIII

m-------------TlXTO/Junl'ICA~~O __,

DA pOlíTICA AGRíCOLA, fUNDIÁalA E DA REfORMA AGRÁRIA

JUS T I F I C A T I V A

§ 412 - Os di re í t os e qarant aas expressos nesta Cons

tituição não excluem outros direitos e garantias decorrentes do r eqame
e dos pr Iric Ip i ns que ela adota.

Neste trabalho, respeitamos as qual~dades ~ndvadoras tr~

zidas pela forma espontânea e ,democrática corno surgir~ os disposit!
vos contia.doa no Projeto. Tal corno um diamante em bruto, para que elas

sé revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado,

retirando-se-lhe a massa anãozme das mí.núcaas casufs ta.cas , e, muitas

vezes, as itnperfe~ções surgidas pela fusão às vezes emotiva de rnaté

r-a.a-epz-Lma ideológica.
No contexto da emenda qüe apresentamos quase nada acres

cemos ao já existente: procuramos apenas desbastar a pedra opaca pa

ra descobrir-lhe o bm.Lho..

A presente e-nerrda atende a' pondez-açôes e ãneexas do Se

nhor Relator. Dá ao texto da Constituição uma nova consistência: na

redação, busca uma maior síntese, relegando as normas pz;ograrnátJ.cas
e reguladoras às leis complementares ou ordinárias; no mêna, to, proc~

ra o fio f~lpsõfico nas raizes tradJ.ciona~s da nossa Sociedade - a

La.bez'dade da pessoa, a democracia, a representação do povo pela tri

partição dos poderes, e urna Ordem Econômica onde o scca.et e o Econô

mico se hazmona.zam para a construção de um grande país.

Acreditamos que na va.çênca,e desta Nova Con~tituição, da
integração entre o Trabalho & o Cap~ tal surgirá um renovado surto de

prog.::esso e veremos a população brasileira, pzroqxeaaavementie , ascen

der a ní.veis de vida meo.s elevados.

de ou abuso de poder, Independendo esse ato do pagamento de taxas ou
emolumentos e de garantia de instância.

~ 350 _ t assegurad~ a liberdade de expressão da at!.

vidade intelectual, ar t í s t rca e CIentífica, sem censura ou licença. As

diversões e espetáculos públicos ficam sujei tos às leis de proteção da

snc i edade , respondendo cada um pelos abusos que cometer no exe rcIc i o

das man.Ifestações de que trata este ar t rço , Aos autores pertence o di

reito exclUSIVO de utilização, publicação ou reprodução de suas obras,
t r ansnuss Ive I aos he rde i ros pelo tempo que a lei fixar.

§ 36Q - A lei assegurará aos autores de inventos in
dus t r La í s o privilégio temporário para a sua u t i Lí zaçãn , bem como

propriedade das marcas e patentes de indústria e comércio e a exclusi
vidade do nome comercial.

§ 379- - Respe~tada a liberdade individual de partiCI

par, é livre a assistência religiosa nas entidades c i v í s , miLi tar es
de ant ernação coletiva

§ 389 - Todos podem reunir-se paci ficamente, em 10-

ca i s abertos ao público, sem necessidade de autorização nem de prévio

aviso à autor i dade , salvo, no último caso, quando a reunião inerferir
no fluxo normal de pessoas e ve Icuí os .

§ 39 - E plena a liberdade de associação, exceto a de
caráter pa r anu.Lf t ar , não sendo ex rq í.da aut or azação estatal para a fu~

dação de associações.

§ 402 _ As associações não poderão ser c'ompulsoriame.!:!.
te dissolvidas ou ter suas at avLdade s suspensas, exceto em consaquên

eia de decisão judicial transitada em julgado, contudo poderão ser SU~

pensas pela autoridade adnuru s t r a t íva para defesa da moral, dos bons
costumes e de lei.

A prisão ilegal será imediatamente relaxada

a r espons ab i l r dade da autoridade coatora.

São inadmissíveis no processo as provas obti-

jus t i ç a ,

í
de trabalhós
ressal veda a

§ 122 - Não haverá JUIZO ou tribunal de exceção. Ni,!!

guém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competen

te, assegurada ampla defesa.

§ 13Q - Os presos têm oi re i to ao r eapeato de sua di,2
m dade e de sua integridade f'Ls ac a e moral, e o dever de , trabalhando,

prover o seu sustento.
~ 140 _

pelo juiz, que promoverá

~ 15º 
das 'por melas ilícitos.

§ 16º - E r"éconhecida a Lns t i tu Içãn do juri com a Df.

ganização e a Sistemátic;tecurS81 que lhe der a Le i , assegurados o So!.
g110 das votações, a plen tude da defesa, a soberania dos veredi tos,

saldo quando a decisão ar ccnt r ér ze à prova dos autos, e a competên

cia exclusiva para o j,tl'lgamento dos crimes dolosos contra a vida.

§ Ir -Nenhuma pena passará da pessoa do condenado,
mas a obrigação de feparar o dano e a decretação do perdimento de bens

poder-ão ser est~nIdos e executados contra as sucessores, até o Lí nu t e
do valor do patr mânío transferido e de seus frutos, nos termos da Le i, •

§ 1812 _ O Estado prestará as s i s t ênc i a j udãc Lé r i a gra

tu i t a aos que/comprovarem insuficiência de recursos para ter acesso à
!

,I
§ 192 - Não haverá pena de morte, de pr i s ão perpétua,

forçados ou de banimento Quanto à pena de morte, fica
legislação penal ap Li céve I em caso de guerra externa.

§ 20º - Não haverá pr i são civil por divida, salvo nos

casos do depo s i t ár í o r nf í e I , do responsável pelo Lnad impl ement o volun
t ãr í o e inescusável de onr i çação alimentar e do condenado por enraque 

cimento ilíci to.

§ 212 - O preso tem direi to à identi f i cação dos res

ponsáveis pe La prisão ou Inte r rcçatdr a o poLí.c i a L,

§ 222 - O cont radi t dr i o e a ampla defesa, com os meios

inerentes, são assegurados aos li t i çant es , em qual
aos acusados em geral.

§ 230 - A lei não exc Lui r á o duplo grau de jurIsdição,

§ 242 - A propriedade pr i vada , como pr anc Ip í o básico
econômica, é assegurada e protegida pelo Estado A lei estab,!

lecerá os procedrnentos para ue spr-cp r i ação , mediante pr évi a e Justa in

denização.

§ 252 - E: çar-an t i do o dir e i to de herança.
§ 262 - O domicílio é Lnva oLáve I , salvo nos casos de

ordem judicial ou para r e a Lazar pr i são em flagrante, para coibir e evi

tar crime ou acidente e para prestar socorros às suas v í t imas , ou para

preservar a saúde e a incolumidade púb l í c a s .

§ 27Q - r:: inviolável o s Lç r j o da ccr-r e spondênc aa

das comuru cações t e Leqr á r rca s ou telefônicas, salvo por ordem judicial,

nos casos e na forma que a l e r estabelecer, para fins de i ns t rução prE.
cessual.

§ 282 - t: assegurado o acesso às referências e lnf0f.

mações que a cada um digam respeito e o conhecime'nto dos de que se des

tinam, sendo ex i qf ve L a correção e at.ue Lí zaçãu dos dados, através de

processo judlclal ou admlnistrativo sigilosos, quer sejam constantes
dos erquavo s de entidades públicas ou privadas.

§ 29º - E: Lrivac Lé ve I a liberdade de consciência e de

crença, assegurado o livre exercício dos cultos religiosos que não co!!.

trariem a ordem pública e os bons costumes.
§ 302 - Por mot i vo de crença r eLí qz osa ou de convi.s

ção fIlosófica óu política ninguém será pr í vado de qualquer dos seus

di ref tcs , salvo se as invocar para eXImir-se de obrigação legal a tE.
dos rmpos t a e recusar-se a' cumprir prestação e l t ernat rve I fIxada em
lei.

§ 31 12 - Nenhum brasileiro será extradi t ade , salvo

naturalizado, nos crimes comuns, quando estes tenham sido praticados

antes da naturalização.

32Q - Conceder-se-á asilo político aos pe;rseguidos
em razão de defesa dos direitos e libérdades fundamentais da pessoa hu

mana, não faltando o Brasil à condi ção de País de pr íme i r o a5110.

332 - E assegurada a todos o direito de obter certl.
dãe s r eque r i das às repartições púb Li ca s .

§ 342 - E. assegurado a qualquer pessoa o o i r e í t o de

petição aos Poderes PúbllCOS em defesa de direito ou contra Ilegal ida-
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SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE DO CAPíTULO II DO T1TULO VIII DO
PROJETO DE CONsT ITU I çi.o DO RELATOR CONSl ITU I N1E BERNARDO C~BRM. p~

LA SEGUI NTE REDAÇÃO:

lítulo VI I I
Cap;tulo II

DA pOLíTICA AGRíCOLA, FUNDIÁRIA E DA REFORMA AGRÁRIA

Art 194 - A pai ~tlca a9r~cola ser~ plan:Jada e exec,!;!,
ta da com a part I c I paç~o e f e t I Vil dos setores da pr-oduçeo , da comer
e I a II Z<3ç~O, do armazenamento e dos transportes, Ievando em conta
Instrumentos credlt~cIO.s, fr scer e e a prestação de asslstênc1a téc
n I ca e I ncent I vo ~ tecno I o q r e ~ pe s qu I S8, na forma da Ie I

Art. 195 - A reforma agr~rla ser~ Fer t-e em terras 1
ne xp'I cr-e de s e que, portanto, não cumprem sua função social, medr an
te desapropr I ação por I nteresse soe I el , sendo paga I nden I ZdÇ~O pr~
via e justa, às benfeitorias, em dinheiro e à terra nua, em t;tu
Io~ espec I e I S da d; v I da p~b I I ce .

1 Q - A desapropr I aç:.'io ser';; cr-o cecí Ida após
d r cr e l pr;;vla, de rito sumarÍs,slmo, onde Se deCidirá o
da desapropriação e o arbitramento de dep~slto pr~vlo:
plena defesa ao desapropr lado

§ 2 2 - A desapropr I ação por t nb er-e s ee soe I a I e e de.f I

nlçào de aoné s prIoritárias para fins de reforma agráfld são de co;
pet~ncla privativa do Presidente da República, que dever-e aprovar~
concom I tantemente, pr-o j e t o I ntegrado de aprove I t ame nt o do Imove I
desaprop'r lado.

§ 3 Q - A ~ nde n Iz~ção da terra nua se fará atrav~s dê
t;tLJlos e spec re r e da d i vr de publica, cu j e emissão iitenderd pr-ovr >

sao orçament;r I a anua I, resgatáve I S em at~ v I nte anos, em parce ,'as
anua I S e sucess Ive s , com exata atue 1I zação monetár I a e Juros I e-

. ga I s , podendo ta 1st;tu Ios serem usados como pagamento, p e lo desa
propriado ou seus herdeiros, de qualquer tributo da União ou dep~

Sitos para concorrências p~bllcas, bem como de qualquer outra fln~
l J da de pr-ev I sta por I e I • ~

§ 42 - O acesso ~s terras desapropr I adas por I nt.er-e s ....
se soc I a r fund I~r I o rura r será per-m I t" I do a er-ebe Ihadores t-er-e r s ,
bras I I e I ros ou estrange I ros que morem no Bras I I há ma I e de c I nco
anos, não propr I etár I os de outro I tn~ve I r-ur-e I que I hes assegure ren
da fam 1,1 Iar euf"r c Iente para v Ie r- com di gn Idade, e ser~ fe I to me:
d I ante cessão de di r-e I to rea I do uso da euoer-f"] c I e, onde os r-e sae r
c i me nttos devem sempre ser compat ~ve I 5 com 05 recursos obt ~ v e I s d;
exploração do ,m~vel cedido, respeitada e eubs r stencr e familiar
dIgna, vedada a sua venda, arrendamento ou cessão a tier-c e r-o s , du
ra!'te o prazo de no m; n I mo c I nco anos (para a aprovação da cepec I

dade . do cess i onár, o como produtor), ap~s o que I, comprovada esta
cepec Idade, ser-l he-á outorgada a e ecr- Itura def I n 1 t, Vil da ~rea c e-'
d Ida, não comprovada esta capac I dade o Im~ve I retornará ao dom; n Io
da Un I ão.

§ 52 - Ao propr I et.i"r I o de Imove I r-ur-e I ~ assegurado o
direito de obter do Poder P':-'bl,CO, declaração, renov~vel per-r od t c e
mente, de que d bem cumpre funç~o soe I a I. -

Art. 196 - A a II enação ou concess;o, a qua I quer t; tu
I o, d~ tier-r-ere p~b I i cas com ~red super Io r- a qu I nhentos hectares a
uma 50 pessoa f;slca ~u Jur;dlca, ainda que por Interposta pessoa,
excetuados os casos de cooperat I vas de produção or 'gl n.ir I os do pro
cesso de: reforma agr~r I a, dependerão de pr;v Ia aprovação da Câmar;

Federa f e do Senado da Rep~b II ca

iJ..,. Par~9rafo ~n I co - A dest I nação das terras púb II cas
devo I utas ser~ compat Ib I II zada com o p I ano nac lona I de reforma

grarla.

Art. 197 - A lei 11mlt.:lr~ a aquIsição ou arrendamento
de propriedade rural por' possas f;slcas ou Jur;d,cas extrangelras,
bem como os res Identes e dom I c i I t ados no exter I or.

Art. 198 - são I nsuscet; ve Is dE> desapropr Iaç~o, para
f I ns de reforma i3grá r Ia, os pequenos e mtid Ios : móv I s ,:ura I 5, na fo!:,
ma que. dispuser a Ie I, desde que seus propr Ietar I os nao possuam o;!,

tro Im~ve I rura I .

Art. 199 - A tel estabelecerá pol~tlca habitaCional
para o traba I hador rura I com o obJet Ivo de gdrant Ir-I he d 19n Idade
de Vida e propICiar-lhe ~a flxaç;o no meio onde Vive.

JUS T r F r c A T r v A

Neste trabalho, respeitamos as qualidaBes J.novadoras tr~

zidas pela forma espontânea e democrática como surgJ.ram os dJ.spoSJ.ti

vos contidos no ProJeto. Tal corno wn diamante em bruto, para que elas

sé revelassem em toda a sua fo:rca, o texto precJ.sava ser lapJ.dado,

retirando_se_lhe a massa informe das minúcias casuísticas, e f muitas
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vezes, as ampezEeacôes aurç.rdas pela fusão às vezes emota.ve de maté

rJ.a-prlma J.deológJ.ca.

No contexto da emenda que apresentamos quase nada acres

cemos ao já exaeeenee s procuramos apenas desbastar a pedra opaca pa

ra descobrJ..r-lhe o bzn.Lho.•

A presente emenda atende a ponderações s a.ncexas do Se

nhor Relator. Dá ao texto da constn.cui.câo uma nova consi.suêncãe e na

redação, busca urna maa.oz síntese, relegando as normas programáticas

e reguladoras às Leas complementares OU or-danâr-a.as r no mêr.r to, proc,!!

ra o fio filosófico nas raizes t.r-eda.caonaa,s da nossa sceacaese 

La.bez-dade da pessoa, a democxaca.a , a representação do povo pela trJ.

partJ.ção dos poderes f e urna Ordem zccnônu.ca onde o socaeí, e o Econô
maco se harmcna.aam para a construção de um grande paLa ,

Acreditamos que na va.çêncna desta Nova conatrí.tiu i.câo , da

integração entre o Trabalho e o CapJ.tal surgJ.rá um renovado surto de

progresso e veremos a população br-asa.j.e.í.r-a , pr-cqr-easavament.e , ascen

der a níveis de va.da mais elevados.

n[JI.RII)/COlussi:ol$u.~o,"ssio ..,

PLENÁRIO
r.r Tl;XTO/~U~T",~.C..O-- _,

EI-!ENDA SUBSTITlITIVA AO CAPITULO III DO TITULO II

DA NACIONALIDADE

EM=A'SUBSTITlITIVA AO CAPITULO III JJC TITLLO II

DA NACIONALIDADE

Art. 81? - São bras i Icaros:

I - natos:
5 ,

a) - os nacrdos no Bras i L, embora de paIS estrangerros , desde que es

tes não estejam a serviço de seu país;

b) - os nascidos no es't'rangerro , de paa bras1.lciro ou mãe brasJ.leira

desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasal ;

.c) - os nascidos no es'trangarro , de pa i braSIleno ou mãe brasa.Ie rra

desde que registrados em repartição bras.ílerra conpetente , ou desde que venham a

rcs.ídrr no BrasrI antes da maacr.idade e, alcançada esta, optem pela nacaonat idade

brasí.Ieara em qualquer tempo.

II - Naturalizados. os que, na forma da lei, adquirirem nac ionalidadc

brasileIra, eXIgidas aos orlgmárlos de palses de lmgua portuguesa apenas resldên

Cla por tun ano mintcrrupto e idoneIdade moral.

§ 19 - Àos portugueses com resldêncla pennanente no País, se houver,

reCIprOCIdade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direl.tos Inerentes ao

brasileIro nato, salvo os casos prevJ.stos nesta ConstItuição

5 21? - A lei não poderá estabelecer dl.stmção entre brasüciros nato

e naturaluados, salvo os casos previstos nesta ConstItUIÇão.

§ 39 - A aqUIsição voluntárIa de naclOnalldade estrangeIra não uq;1l

cará perda da naclonalidade braslleira a não ser qU3Ildo houver expressa manIfesta

ção de renúncia do mteressado J ou quando a renúnCIa ã nacionalidade de' oTlgem for
requiSIto para obtenção de naciona1J.dadc estr311geJ.ra.

§498ão prlvatn'os de brasllelro nato os cargos de Presl.dente da Repúbll

ca, Presidente da Câmara Federal e do Senado da República, Ml.nl.s

tro do Suprem~ Tribunal Federal alem dos integrantes da carreira diplomática e mili
tares.

TrTULO II DO CAPrTULO lI!

DA NACIONALIDADE

Art. 99 - A língua naclonal do Brasil é a portuguesa e são

símbolos naCIonais a bandeira, o hIno, o escudo e as armas da Repú

blica, de livre uso .do povo, salvo d~svirtuamento ou uso of'enslvo.
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JUS T I F I C A T I V A betos e os menores de dez.oa, to anos.

Ninguem maiS consCiente que o Rel~tor da ConstltulÇ;o
sobre os pr-ob I emas do Anteprojeto apresentado. O I Z e I e no pr;mbu I o de
seu projeto de ConstltuIÇ~O:

Neste trabdlho, respeitamos e s quel r de de s Inovadoras tra
ai de s pela forma espont~nea e democr~tlca como surgiram 05 dISPOSlt,=
vos cont Idos no Pr-o j e t o , Tal como um diamante em bruto, para que elas
se r-eve l e s s s-m em toda e sua força, o r e x t o or-e c r s e ve ser lapidado,
r-e t r r-e ndc-c s e-c l h e a ~assa Informe das mln~cl~s casu;stlcas, c, mur t e e
vezes, as t mpe r-Fe r çoe e surgidas pela fusao as ve ae s emo t t ve de mat~

ria-prima Ideol~glca

No con t e x t o da emenda que apresentamos quase nada acres"
cernes ao J,j ex I stente: procuramos apenas desbastar a pedra opaca pa
ra de s cobr- I r-I he o br- I lho.

A p,;esente emenda atende a !;?onderc.'H;;;es sr nce r-e s do Se
nhor Relator. Da ao texto da Eon s t r t u r ç eo uma nova consistência' na
redação, busca uma ma I or- 5 ~ ntese, r-e I egando as normas programát I ce s
e reguladoras ~s leIS comp!ementares ou ordinárias, no m~rlto, procu
ra o fIO f/lasof/co nas raIzes tradiCIonais da nossa SOCiedade _ ;
I iberd~de da pessoa, a dernocrac I a, e representaç~o do povo p e I a tr I

per-ür çeo dos poderes, e uma Ordem Econ~mlca onde o SOCial e o Econ~:

mico se her-monr aem para a construção de um grande pa;s.

_ AcredItamos que na vlg;ncld desta ..Nova ConstituIção, da
lntegraçao entre o Trabalho e o Cepr t.e l surgira um renovado surto de
pro9res~o e veremos a p op u I ação br-e s I I e I ra, progress I vamente,
der a nlvels de VIda mais eJevados.

"Ta I como a grande ma I OI'" I a dos Senhores
tamb;m detectei, no Ant e pr-o j e t o , a par de Virtudes e
9 i ~ve I 5, I ncans I st;nc I as, superfetações, de s v I os e
a ausência de um rio condutor fllos~fICO." "

Constituintes,
I no v ações e I 0

e c e me de tudo,

§ 69 - sãb inelegíveis para os mesmos cargos o Pr!:

aa.dentie da República, os Governadores de Estado e do ní.sem.ec F~

deral, os Prefel.tos e quem os houver aucedado durante o mandato,

sendo, entretanto, eleg!vel.s para outros cargos, desde que renuE.

cãem aos seus no prazo de seis meses que antecede ao pleJ.to.

§ 79 - Lei complementar estabelecerá outros casos

de l.nelegibilJ.dade e os prazos de sua cessação, levando em conta

a vaaa pregressa dos cendc.datioa , a fim de proteger:

a) o regime democrático;

b) a prroba.dade admJ.n~stratJ.va;

c) a normalidade e Leqã t a.nu.dede das eleições, co!!,

tra a ~nfluêncJ.a do poder econômaco ou o abuso do exercIcrc de

função, cargo ou emprego púbâ i.cos da adrrun í.s trracâo aaxeea ou ind!

reta;
d) a moralJ..dade para o exarcLcao do mandato.

§ 89 - são inelegíveis para qualquer cargo, o CÔE.

Juge ou os parentes por conaanquanddede , até o segundo grau,af~n.=

dade ou adoção, do PrefeJ.to e do Governador, ressalvados os que

Já exercem mandato elet~vo.

§ 99 - são ine1egíveas os condenados em ação pop~

lar por lesão à una.ão , aos Estados e aos jrunacIpí.oa , salvo os re,!

bJ.l~tados conforme a Lea ,

§ 10 - O mandato eletivo poderá ser impugnado ante

a ,Justiça Eleitoral no prazo de até seis meses após a dapj.omacâo ,

~nstruída a ação com provas conclusivas de abuso do poder econôm!

co, corrupção ou fraude e transgressões ej.ea.ecc-as,s ,

Consti tiu.rrrt.e .rosn EGREJA

r.r-------- ~L[HI.~IO/Cll,..'55.io/.uIClllolI5S.iO ___,

PLENÂRIO

r.r------ Tu:TD/~unlflc.ç.iD----- _,

§ 11 - A ação de impugnação de manda to cz-enu ta em

segredo de justiça e convencado o juJ.z de que a ação foJ. tanerária

ou de manifesta má fé, o unpugnante responderá por denunciação c~

Lundoae ,

Art. 11 - :t: vedada a cassação de dJ.rei tos polit~

cos e a perda destes dar-se-á:

1: - pelo Cancelamento da naturalização por se,!!.

tença judicial transJ.tada em Julgado;

II - pela incapacidade cavat absoluta.

EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPITULO IV DO T!TULO II

DOS DIREITOS POL1TICOS

SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE DO CAP1TULO IV

JETO DE CONSTITUIÇIíO DO RELATOR CONSTITUINTE ê

LA SEGUINTE REDAÇlio:

T!TULO II

CAPíTULO IV

DOS DIREITOS POL1TICOS

Art. 10 - São assegurados os d.
to, do voto, da e Leç rbi.Lí.dade , da cand.i.dabu'r ;

termos desta Consti t uí.cãc e da lei.

19 - O sufráç.i.o é unavexaa),

tatlvo, da.r-etio e secreto.

§. 29 - O e.La atiamentio elei ter..

os maaoxes de deaoato anos, salvo Os analfa't

setenta anos, e os a.ncapazes por defic..ênci '1

§ 39 - Não podem a t i at.ar-cse l.,

saibam exprIrmr-cse na língua portuguesa, ne

te o período de serviço milJ.tar obr-Lçat.ôrao

§ 49 - são condições de e Leq a'

dade br-asi.Laara , a a.dade , o alistamento, a f

o dcmdcLâa.o eleitoral pelo prazo m.Inamo de r :

§ S9 - são ine3.egíveJ.s os in.:.

T!TULO II DO PR.Q

'jARDO CABRAL, p~

~tos do alJ.starneE;

10 mandato, nos

... voto açuaj., facul,

obrigatórJ.o para

, os mei.ores de

aoe ,

.ores os que não

conscritos, dura.!!

âade , a nac~onal!

-;ão par-tiadâr-La e

"lleses.

-áveJ.s, os analf~

Art. 12 - A sanção penal de suspensão dos direitos

polítJ.cos depende do trãns~to em Julgado da sentença.

Art. 13 - A Lea não poderá excLua.x os mi1J.tares, os

poj.ac.i.aas mJ.litares e "os bombeiros milJ.tares do exercício de qual.

quer direl.to polítJ.co, ressalvado o disposto nesta ccnsta.cuí.ção ,

Art. 14 - Nenhuma norma referente ao processo ele!

toral poderá ser apj.acede em qualquer e Le i.çâo sem que a Lea, que a

insti tiun.u tenha, pelo menos, um ano de vigência.

JUS T I F I C A T I V A

Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras tr~

zidas pela forma espontânea e democrática como surgiram os disposit!

vos contJ.dos no projeto. Tal como um diamante em bruto, para que~

sé revelassem em toda a sua força, o texto pz-eoaaave ser lapidado,

retirando-se-lhe a massa informe das minÚcias casuísticas, e, muitas

vezes, as imperfeições surgidas pela fusão às vezes emotiva de maté

ria-pnma ideológica.
No contexto da emenda que apresentamos quase nada acres

cemos ao já exaeeenee e procuramos apenas desbastar a pedra opaca pa

ra descobrir-lhe o brilho.
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Se

nhor Relator. Dá ao texto da Constituição urna nova consistência: na

redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas

e reguladoras às leis complementares ou ordinárJ.as; no mérito, proc~

ra o fio filosófico nas raizes tradiciQnais da nossa Sociedade - a
liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo pela tri
partição dos ~oderQs, e uma Ordem Sconômica onde o Social e o Econô

mico se harmonJ.zam para a construção de um grande país.
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F

Acreditamos que na vigêncJ.a desta Nova conatn.euacâc , da

integração entre o Trabalho e o Capital surgirá um renovado surto de

progresso e veremos a população br-asLkeara , progressl.vamente, ascen

der a níveis de vade mais elevados.

TtXTONIJ'Tl~IC"Ç;'O-----------1

No contexto da emenda que apresentamos quase nada acres

cemos ao j á existente: procuramos apenas desbastar a pedra opaca pa

ra descobr:Lr-lhe o brilho.

A presente emenda atende a ponderações sinceras do Se

nhor Relator. Dá ao texto da Cons t Ltiua.ção uma nova ccneaseêner.e e na

redação, busca uma maaor síntese, relegando as normas programáticas

e reguladoras às leis complementares ou ordinárias; no méI:'i to, proc,!:!

ra o f~o ~ilosófJ.co nas raízes tradicionaJ.s da nossa socxedeee - a

La.bez-dade da pessoa, a democracia, a representação do povo pela tri

per-ta.câo dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o aoca.aã e o Econô

mico se (harmonizam para a construção de um grande país.

Acreditamos que na va.çênc.í.e desta Nova const.a eua.cãc , da

integração entre o Trabalho e o Capital surg~rá um renovado surto de

progresso -e veremos a população br-asLkea.ra , pcoçz-es aavement.e , ascen

der a níveis de vida mea e elevados.

EMENDA SUBSHTUTIVA AO CAPíTULO V DO TíTULO Ir

DOS PARTIDOS pOlíTICOS

EMENDA ES32184·6
tJ CONSTITUI~TE JOSE EGREJA

PLENÁRIO

TÍTULO r r

DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS

CAPíTULO V

DOS PARTIDOS POLÍTICOS

= T(n(:l/~"!oT""a~~e--- __,

Fl>IENIJA SUBSTIWfIVA AO CAPITULO I DO TITULO nr

Art.15 -É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de

partidos polí.ticos I na forma da lei. Na sua organização e funclon2.

mento I serão resguardados a soberania nac rone I I o regime democrá- DAS GARAl\'TIAS CONSTIlUCIO\'AIS

t í co , o pluripartidarismo e os dr r e í t os fundamentais da pessoa hu
CAPfTULO I

mana.

§1º _ É prmb í do aos partidas políticas utilizarem org.'!. DAS DISPDSICOES GERAIS

nização param!l! t ar .

§22 _ Os par t.ado s po.l f t acca adqu i r ern personalidade Juri

dica de direito público mediante o r eqa s t rn das estatutos na 5upr!:,

mo Tribunal Eleitoral t dos quais constem normas de f ade l í.dade

da sc Ipâ í.na partidárias.

§3s:! _ Os partidos t e r ão âmbito nacional, sem prejuízo

das funções deliberatl vas das órgãos estaduais e muní c ípaí s , e atu.'!.

ção permanente, baseada na dcut r Ina e no programa aprovados em ccn-

SUBSTITUA_SE O TEXTO CONSTANTE DO CAPfTULO I DO TfTULO IIr DO PROJE

TO DE CONSTITUI CÃO DO RELATOR CONSTITUINTE BERNARDO CABRAL, PELA S§

GlJ'INTE REDACÃO:

TfTULO IrI

DAS GARANTIAS CO\STIThCIO~~IS

Art. 16 - A anvao Lab í Ladade absoluta dos d Lr-ea t os e Labe r-dades

CAPfTULO I
DISPOSrCOES GERAIS

I - sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violên
cia ou coação 'em sua Liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder;

11 - nas transgressões dí.scaplanares sem os pressupostos Iegaas da ap!:!

ração ou da punição.

I -peLovhabeas corpus";
lI-pelo "habeas data ",

III-pelo mandado de segurança,

IV-pela a~ão declaratória;

V-pela ação popular

VI -peIa ação de declaração de mccns t i tuciona Li dade ;
VII-pela ação requisJ.tória

Art. 17 - Parágrafo único - O mandato de segurança coletivo pode ser impe

trado por parmdos políticos, orgasuzaçôes sindicais, errríôaôes de classe e ou

tras assocaaçôes legalmente constrtufdas , em funcdonamento há pelo menos um ano,

na defesa dos interesses de seus membros ou assocaados .

é
gar-an t rda r

da s pc s soas e das demais prerrogativas que lhes são inerentes

na fôrma da lei:

venção ,

a} utilização gratuita do rádio e televisão;e

b) acesso à propaganda eleitoral gratuita e aos

recursos da fundo partidária.

JUS T I F I C A T I V A

§40 _ Serão consideradas partldos políticas as

que tiverem representantes ele! tos sob sua legenda à Câmara Federal

ou ao Senado da República.

§5º - Aos partidas políticas habi1itado~ a conco!.

rer às eleições nacionais t estaduais e muní c i pa í s serão asseguradas,

Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras tr3!

zidas pel~ forma espontânea e democrát~ca como surgiram os dispos~t!

vos co~tidos no Projeto. Tal como um diamante em bruto, para que elas
"sé :revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser .lapidado,

retirando-se-Ihe a massa ~nforme das mãnüca.as oasuf.s ta.cas , e, mua.tias

vezes, as imperfeições surgidas pela fusão às vezes emotiva de maté

ria-prima ideológ~ca.
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EMENDA ES32185·4
oC_ ConstltlJlnte JOS~ EGREJA

______ rLlII.1I10/tO.. 'Ui.O /llJItOlllUiO---------,

~~RIP
______________ TtllTO/JUn.,lt.ç~O ~

Art. 18... Conceder-se-ã habeas data";

I ... para assegurar o conhecimento de informações e referências pessc
ars e dos fins a que se destinam, sejam elas 'regas'tradas por entidades part Icuka-.

res, públicas ou oficiais;
II ...para a ret ífacacâo de dados, se não se preferir fazê-lo através

de processo judacnak ou adm1nistrativo sigiloso.

Art. 19 ... Conceder-se-ã mandato de segurança para proteger direito líquido e cert

mdívaduaj ou coletivo,não amparado por "habeas corpus" ou H habeas data" J se

ja qual for a autoridade responsável pela l1egaluiade ou abuso de poder estenden
do-se a proteção contra a conduta de particulares no exercício de atribuições do

Poder Públlco.

O mandato de segurança coletivo pode ser impetrado por par'tidos pol~

tncos , organizações sandrcaãs , entidades de classe e outras assocaacêes legalmen

te constituídas, em funcaonamerrto há pelo menos uj ano, na defesa dos interesse

de seus JOO:mbros ou assocIados.

Art. 20 - Cabe ação declaratória, observado o 1'1tO processual do I
mandato de segurança, sempre' que a falta de una norma regulamentadora torne inviá

vel o exercício dos dí.reatos , liberdades e demaas prerr?gativas constituc~onais..

Art. 21 - Qualquer cidadão, partido poj Itico com representação na
Câmara Federal ou no Senado da Repiibkaca ou assocaacâo é parte legítima para pro _
por ação popular que vise a anular ato ilegal ou lesivo ao patr.ímâmo píibj rco, ã
noralidade admmistrat roa, ã comumdade; ã sociedade em geral, ao melo ambiente,ao
patrimônIO msrôrrco e cultural e ao consuaidor..

EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPÍTULO II DD TíTUlD III

DD DEFENSOR DO POVO

SUBSTITUA-SE D TEXTO CONSTANTE 00 CAPÍTULO II 00 TÍTULO III 00 PRQ.

JETO DE CONSTITUIÇ~o DO RELATOR CONSTITUINTE BERNARDO CABRAL, PELA

SEGUINTE RÉoAÇ~o:

I

Título III

DAS GARANTIAS CONST ITUCIDNAIS

Capítulo II

00 DEFENSOR 00 POVO

Parágrafo únIco- Os autores da acão .prevísra neste artigo estão isen

tos das custas JudIciaIs e do ônus da sucumbência, exceção fer.ta a l1tigantes de
má fé.

Art. 22 - Cabe ato de declaração de rnconst.Ltucdonaj.adade nos casos
de ação ou omissão, de qualquer autoradade, que firam as dlsposições desta Consta
'turcâo ,

Art .. 23 - Cabe ação requís.rtêraa para fins de obtenção de informação
e exibicâo de docunentos , mcjusjve os encobertos por SIgilo bancário e os rcjarã _

vos a declaração de renda, quando necessários ao pleno exercício dos direitos e 1~

herdades fundamentais, desde que este fato não prejudíque drrertos de terceiros.

Art. 24 - As ações previstas no artigo 19 são gratuítas quando o

autor for entidades beneficente, ou pessoa físlca de renda fami.Laar- inferior a dez
salárIOS mfnüms , respondendo o Estado pelos honcrár ios advocat.Icios ,

Art. 25 - O Defensor do Povo zelará pelo efetivo re~

peito dos Poderes Públicos e dos s ervLçcãs sociais de relevância p.Q

blica aos drr e í tos assegurados nesta conat rt.uí.ção , apurando abusas/

e omissões de qualquer autoridade e Lndz cando as mada das necessá rias

sua correção e punição dos responsáveis.

§l Q - O Defensor do povo será eleito pela maioria a!?

soluta dos membros da Câmara Federal dentre candidatos indicados p!

la sociedade c rv i L, maiores de trinta e cinco anos, de reputação i

libida e not6rio respeito público, na forma da lei.

§22 _ O mandato do Defensor do Povo· será de quatro

anos, pmbada a reeleição.

§3º _ São atributos do Defensor do povo a inviolab.!

lidade, os impediemntos, as prerrogativas processuais dos membros

do Congresso Ncrcional e os vencimentos dos Minit:;tros do Supremo I

JUS T I F I C A T I V A

Neste trabalho,' respeitamos as qualida.des inovadoras tr!!

zidas pela forma espontânea e deIl\ocrática corno surgiram os dispositi
vos cont~dos no ProJeto. Tal como um diamante em bruto, para que~
"sé revelassem.-o;em toda a sua força, o texto preci.sava ser lapidado,

retirando-se-lhe a massa informe das minúcias casuísticas, e, mui tas

vezes, as imperfeições surgidas pela fusão às vezes emotnva de maté
ria-prima ideo1õgica.

No contexto da emenda que apresentamos quase nada acres

cemos ao j ã eXJ.stente: procuramos apenas desbastar a pedra opaca pa

ra descobrir-lhe o brJ.lho.
A presente emenda atende a ponderações sinceras do

nhor Relator. Dá ao texto da Constituição uma nova consistência: na

redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas

e reguladoras ãs leis complementares ou ordinárias; no mérito, proc,!!

ra o fio filosófJ.co nas raízes tradicionais da nossa ãoco.eõade - a

lJ.berdade da pessoa, a demccxacae , a representação do povo p~la tri

partição dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o Social e o Econô

mico se harmonizam para a construção de um grande país.

Acred~tarnos que na viqênc~a desta Nova Constituição, da

integração entre o Trabalho e o Capital surg~rá um renovado ~urto de

progJ:'esso e veremos a população bxasa.Led.ra , progressivamente, ascen

der a níveis de vida mais elevados.

tribunal Federal.

§42 _ Lei complementar disporá sobre a competência,

organização, composlçÊÍO e funcionamento da Defensoria do Povo.

§5 Q _ As cons t í turções estaduais poderão instituir

a Defensoria do Povo, de eon ro rnu.dede com os princípios deste ar

tigo e para atendimento de todos os Municípios do Estado.

JUS T I F I C A T I V A

Neste trabalho, respeitatnos as qualidades inovadoras tr~

zidas~ela forma espontânea e democrática como surgiram os dJ.sposJ.t!

vos contidos no Projeto. Tal como um diamante em bruto, para que~
"sé revelassem em toda a sua força r o texto precisava ser lapidado,

retirando-se-lhe a massa informe das minúcias casufata.cas , a, muitas

vezes, as irnperfe~ções surg~das pela fusão às vezes emotiva de maté
ria-prima ideológica.

No contexto da emenda que apresentamos quase nada acres
cemos ao Já existente: procuramos apenas desbast<.tr a pedra opaca pa
ra descobrir-lhe o brilho.

A presente emenda atende a ponderações sinceras do Se

nhor Relator. Dá ao texto da ConstJ.tuição uma nova consistência: na.

redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programátier:rs

e regúladoras às leis complementares ou ordinárias: no mé~ito, proc~

ra o fio ",filosófico nas raízes tradicJ.on,ris da nossa Sociedade - a
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CONSTITUINTE JOSe EGREJA

't'MENDA SUBSTITUTIVA AO CAPITULO n 00 TtTUlO IV

representantes relações de depenrfênc í a , ressalvada a colaboração de

interesse púb l dco , na forma e nos Límr t es da lei f'ede r a Lj e

11 - recusar fé aos documentos públicos.

Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras tr~

zidas .pela forma espontânea e democrática como surgiram os dispos:r..t!

vos cont:r..dos no Projeto. Tal como um diamante em bruto, para que elas

~sé revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser ~ lapidado,

retJ.rando-se-lhe a massa l.nforme das mí.núca.as casuf.ata.cas , e, mui.tas

ve~es, as imperfel.ções surgidas pela fusão às vezes emotiva de maté

ria-pr:r..ma a.deoLôqãca ,

No contexto da emenda que apresentamos quase nada acres

cemos ao já exist,;nte: procuramos apenas' desbastar a pedra opaca pa

ra descobrir-lhe o brilho.

A presente emenda atende a ponderações s ancexas do Se

nhor Relator. Dá ao texto da constn.cua.câc uma nova oons i seênca.a i na

redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas

e reguladoras às Lea.a complementares ou ordinárias; no mérito, proc~

ra o fio ~filosófico nas raízes tradicionais da nossa Sociedade - a

lJ.berdade da pessoa, a democracia, a representação do povo pela tri

partição dos poderes, e urna Ordem Econômica onde o Soca.aL e o Econõ

mace se harmonizam para a construção de um grande país.

Acreditamos que na vaçênexe desta Nova Const~tu~ção, da.

integração entre o Trabalho e o CapJ. tal surgirá um renovado surto de

prog:;,esso e veremos a popuJ.ação brasíJ.eira, progressl.vaments, ascen

der a niveis de vida mais elevados.

JUS T I F I C A T I V A

F,--------------,.tl<TO/~"ST"'C ...C;,l:--------------

EMENDA ES32187·1

tJ

EMENOA SUBSTITUTIVA AO CAPíTULO I 00 TITULO IV
""oI"""''''''-l

DA ORGANIZAÇÃO 00 ESTAOO

SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE 00 CAPíTULO I 00 TíTULO IV 00 PRO-

JETO OE, ,CONSTITUIÇÃO DO RELATOR CONSTITUINTE BERNAROO CABRAl,PElA

SEGUINTE lJ~OAÇÃO;

Título IV

Capítülo I

Da Organização Político-Administrativa

Art. 26 _ São poderes da União, o Legislativo, o Execut!.

vo e o Jt.:Jdiciá:J:10t independentes e harmônicos entre si.

§ 12 _ É veda de a qualquer 90S poderes delegar compe

tência a outro poder, salvo nos casos previstos nesta Constituição.

liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo pela tr~

partição dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o socae l, e o Econô

mico se harmonizam para a construção de um grande pais.

Acreditamos que na va.qêncã a desta Nova Constituição, da

integração entre o Trabalho e o Capital surgirá um renovado surto de

prog~esso e veremos a população bras~leira, progress~varnente, ascen
der a níveis de vada maa s elevados.

§2 Q _ cidadão Lnves t rdo na função de um poder, não

poderá exercer a de outro, salvo as excessões prev i s t as nesta CDn~

tituição. DA'UNIAO

Art. 27 - A República Federativa do Brasil compreende

União, os Estados e ° Distrito Federal, todos autônomos em sua re~

pectiva esfera de competência.

§12 - Brasília, no Distrito Federal, é.a Capital

Federal.

§29 _ Os Território Federais integram a União.

§32 - Os Estados podem incorporar-se entre 8: si,

subdividir-se ou desmembraT-se para' se anexarem a outros ou form!.

rem novos Estados, mediante apr-ovação das respectivas Assemblélas

Legislativas, das populações diretamente interessadas, mediante/

ref'erendo , e do Congresso Nacional.

§4 Q - t.e i complementar federal disporá sobre a

crLaçãu de Território, sua t r ans f'nrmação em Estado ou sua reinte

gração ao Estado de origem.

§52 _ Os Estados, ° Distrito Federal e os Mu

nicipios poderão ter s1mbolos próprios.

SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE DO CAPITULO n DO TITUlÓ IV 00 PROJETO

DE CONSTITUIÇAO DO RELATOR CONSTITUINTE BERNARDO CABRAL, PELA SEGUIN

TE REOAÇAO:

TITULO IV

Capitulo n

DA UNIAO

Art. 29 - Incluem-se entre os bens da üru.ão e

~ I - a porção de terras devolutas .indf spens éve í s

defesa das f'rorrt ea r as , às fortificações e construções militares, bem
assim às vias de comunicação e à preservação emb í ent a j ;

11 - os lagos, rios e quaiquer correntes de água

em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, consti
tuam Lrmí t es com outros países ou se estendam a t er-r i t õr í c estrangei
ro ou de Le provenham;

UI - as ilhas f Iuv i a í s e lacustres nas zonas limi
trofes com outros países; as praias mar Lt amas j as ilhas oceânicas
as marítimas, excluídas as já ocupadas pelos Es t ado s e Municípios;

IV - o espaço aéreo;

V - a plataforma continental e seus recursos nat..!:!,

Art. 28 - ~ União, &.os Estados, ao üa etr í t.o F!.

deral e aos Municípios é vedado ~

I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subve!!.

cioná-los, embaraçar-lhes o exercício ou manter 'com eles ou seus

rais;
VI - ° mar terri toriaI;
VII - ós terrenos de mar Lnha j

VIn - os recursos minerais e os' potenciais dê ener
gia hidráulica exi'stentes em seu domínio;



2756

IX - as cavidades naturais subterrâneas, ass im co-
rno os s Itaos arqueológicos e pré-históricos;

X - as terras demarcadas como reservas indígenas,

XI - os bens que atualmente lhe pertencem ou que

lhe vierem a ser at r ibuã.do s .
§ 12 - A lei disporá sobre a forma e condições de

pa r t fc i pação , par instituições de direito público rede r a i s , os t eoue i s

e municipais, n05 resultadas da exploração econômica e do aproveit!
menta dos recursos naturais, r enovéve i s ou não , da plataforma conti

nental e do mar terr! torial.
§ 22 _ ( assegurada aos Estados, ao DIstrito Fede

ral e aos MunicíplOS, nos termos da lei, participação no resultado da
exploração econômica e do ap rove i tamento de todos os recursos natu
rias, .r-enovãve i s ou não r enovãve i s , bem as s im dos recursos nn ne r a r s

em seu terri t õr i o ,

banp , incluindo hab í t ação , saneamento básico e transportes urbanos ;

XX - estabelecer pr rncf p i cs e diretrizes para

sistema nacrona I de transportes e vi ação r
XXI - executar os serviços de polícia ~arítima,aérea

e de fronteira, através da polícia federal, e, por este mesmo órgão,
nas rodovias e ferrovias federais, na parte referente a cr-imes contra
a vida e Q patrimônio;

XXII - explorar os serviços e instalações nucleares
de qualquer natureza e exercer monopõlio estatal sobre a pesquisa,

lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a í ndus t r i a l i zação e o cQ.
mér-cao de minérios nucleares e seus de r r vado s , a t end Ldo s os s equ i nt es

requisitos:

a) - toda atividade nuclear em t er r i t ôr Lo Nacional
somente será admi t ada para f Lns pac í t i co s , mediante aprovação do Co!:!,

gresso Nacional j

b ) - sob regime de concessão ou pernn s s ão é autor.!.
zada a ut t i i zaçsc de r adr or sô t opo s para a pesquisa e usos medrc i na Ls ,

agrícolas, industriais e e t Lvrueoes análogas;

XXIII- organizar, manter e executar a Inspeção do tr~

balho na forma do que se d i spuser em lei ou convenção mt e rnac í one I

rati ficada.

rant i as dos metais j

VIII - po Lí t i ca de crédito, cãmb i o e t r ans f'er ênc aa

de valores, comércio exter i or e interestadual;
IX - regime dos partos e aeroportos, navegação l~

custre, fluvial, marítima, aérea e aer oe sp ac i eL,
X - t r ãns i t o e tráfego r nt er es t adua L, rodovias

ferrovias f'ede r aLs t

ArL 31 - Cêlbe privativamente à uru ãc legislar sobre.
I - o i re í to civil. comercial, penal, processual,

ele! toral,. aqr ár ro , do trabalho e econômrco ,
11 - direito marLt irno , aeronáutico e espac i a l ,
111 - de sap r cpr í.ação ;

IV - requisições c Jv.i s , em caso de iminente per r-

go, e militares em tempo de guerra;
V - águas, t e Lecomuru caçõe s , r adr od í fusão, infor-

Art. 30 - Compe t.e à União, tendo em v i s t a fundamen
talmente B independência e o desenvolvimento da Nação e a redução das
des i.qua Lríade s r eqa ona í s r

- manter relações com Estados estrangeiros

participar de organizações .i nt er nac i cna as ;
11 - declarar a guerra e celebrar a paz;
lI! assegurar a defesa nacional através das forças

armadas;

IV . _ permi t ar , nos casos previstos em lei comple-

mentar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional
ou nele permaneçam temporariamente;

V - decretar o estado de sítio, o estado de def~

sa e a antervenção federa 1;
VI _ autorizar e fiscalizar a prcocçãc e o comér-

cio de material bélico;
VII "emltir' moeda;
VIII _ administrar as reservas cambiais do País e

fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de
crédito, câmbio e cap a t a l Lz açãu , bem como as de seguros e de previdê!:!,

c i a privada;
IX - elaborar e executar planos nac í ona i s e reglo-

nais de desenvolvimento econômico e scc ra l ;
X _ manter o serviço postal e o correio aéreo n~

mát~ca e energia;
VI

VII

- serviço postal;
_ sistema monetário e de medidas, títulos e

cional;
XI _ explorar d i re t anent e ou medi ante concessão ou talurgia;

XI _ jazidas I minas, outros recursos minerais e m!.

do Territór1o; e

XIX _ instituir o s i s teoe nacional de saneamento u.!:,

União;
_ navegação aérea, aeroespecraj e a infra-estr.s!,

permissão;
a) _ os serviços nac rnna í s , interestaduais e inte.!:,

nacionais de telecomunicações, inclusive r adaorn.rusão e transmIssão de

dadas;
b) os ser vIços e instalações de energia elétrica

no ãmb í t.c interestadual e o aproveitamento energético dos cursos

d' água pertencentes

c)

tura ae r opur t.ué r aa j

d) _ transporte aquaviário ent r e portos bras i i er-

ros e f'r onte i r as nac i ona í s ou que transponham os limites de Estado ou

e) _ o transporte f'e r r ov í.ár ao , os portos maríti-

mos, fluviais e lacustres.
XII _ organizar e manter o Judiciário, o t'hn!stério

Púb Laco e a ue rensor i a Púb La ca do Distrlto Federal e dos Territ6rlOSj
XIII _ organizar e manter a polícia federal e a poli

cia rodoviária federal bem como a polícia civil, a polícia militar e
O corpo de bombeiros militar do üi s t r í t o Federal e dos r er r r tór ros :

XIV _ organizar e manter o~ serviços of'ac í a í s de e~

tatísticas, geografia e cartografia de âmbito nacionalj
XV _ exercer a cLass í r i cação de diversões púb l dca s ;

XVI _ conceder anistia j
XVII - planejar e promover a defesa permanente con

tra as calamidades públicas, espec i a Lment e as secas e as inundações;
XVIII- tns t í tui r um sistema nacional de gerenciamen

to de recursos hídricos e definir c r í t ér í os de outorga de mre í t os de

seu uso;

XII - nacionalidade, c Ldadaru a e nat.uraLr zaçãc ;
XIII - populações a ndf qene s j

XIV - emí qr ação , í.mi çração , entrada, extradição

expulsão de estrangeiros;
XV - condições de capacidade para o exerc íc i o de

pr-or í ssões r
XVI - orpen i zaç ão JlJdicHiria, do MinlstériD públlCO

e da Defensoria Públlca do üi s t r í t o Federal e dos Territóuos e org!

n í zaçãn administrativa destes,
XVII - s Ls t emas estatístico e cartográfico nacionais;
XVIII- sistemas de poupança, consõr-c i os e so r t e i oa i

XIX "convocaç~o ou mobí Lí zação das polícias mlli-

tares e corpos de bombeiros;
XX - competência da po Hc i a federal j

XXI - seguridade social j

XXII - registro público e servi.çtis notariais.

Parágrafo único - LeI complementar poderá autorizar
os Estados a Laq i s La r em sobre matérias r eLac aunade s neste artigo, el5.
cetuados os ltens 11, IV, VI, VII, VIII, XII, XVI e XX.

Art. 32 - ~ competência comum da União. Estados. D1.ê.
tri to Federal e Municíplos:

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e

das Ins t í t urçõe s democráticas;
11 - CUIdar da saúde e as sa s t ênc í a pública, bem co

mo da proteção e qar-ant i a das pessoas portadoras de def i c í ênc í a j
Lf I - proteger os documentos" as obras, 05 locais e

outros bens culturais e naturais de valor histórico ou artístico ,as.
monumentos e as pa í saqens naturais nct ávei s , bem como as j az Ldas ar

queológicas;



IV - proporcionar os melas de acesso à cultura,

educação e a ciêncí a j

v - proteger o meio ambi.errt e e combater a

ção em qualquer uma de suas formas I preservando as florestas a

e a flora j

polui
fauna
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VI fomentar a produção agropecuária e organizar

TtJl0JJUSTII'CI;Ç.i.~ _

o abastecimento urbano j

VII ampLantar programas de construção de moradias,

bem como promover a melhoria das condições hab i t ac i ons í s e de sanea

mento da população j

VIII - combater a m.ísér i a e os fatores de marginali

zação suc i a l do homem, promovendo a i.nt eqração social dos setores de2,

favorecidos.

Art. 33 - Compete à un í ão eaos EStados legislar con

correntemente sobre:
- direito t r abut ãr í o , f Lnance i r o , peru t enc í âr í o

e urban í s t rco ;

11 - orçamento;
111 - juntas comerciais;

IV - custas dos servi ços forenses,

V - produção e consumo;

VI - florestas I caça 1 pesca, fauna e conservação
da natureza, proteção ao mer o ambiente e controle da POlU1Ção,

VII - proteção ao pa t r amõn í o h.í s t é r i.co , cultural,

ar t íat ico , turístico e pa í saças t i co :
VIII _ responsabilidade por dano ao mei o ambí eo t e ,

ao consunu dor , a bens e direi tos de valor artistica, estético I tu s tô

rico, turístico e paisagístico;
IX _ educação, cultura, ens mo e desporto i

X _ cr i ação , funcionamento e processo do juizado

de instrução e 'de pequenas causas j

XI - pr-ocedament.o s em matéria processual i

XII _ prev i dênc í.a snc i a l , proteção e defesa da saú

de;
XIII _ as s i s t ênc í a j udac Lár aa e Defensoria Pública i

XIV _ normas de proteção a pessoas portadoras de d~

flciênCla.
§ 12 No âmbito da legislação concorrente I a comp~

tência da União llmitar-se-á a estabelecer normas gerals.
§ 22 _ j nex í s t i.ndo 1e1 federal sobre matéria de com

petência concoorente, os Estados exercerão a competência leglslatlva

suplementar para atender às suas p ecu Li.ar Ldade s ,

JUS T I F I C A T I V A

Neste trabalho, xespea.tiamos as que.La.dades a novadoz-aa tr~

z~das pela forma espontânea e dernocrát~ca como surgiram os d2spos2t~

vos contn.dos no pr-oj e to , Tal como um diamante em bruto, para que elas

4s ê revelassem em toda a sua força, o texto pz-ecasava ser Lapa.dado ,

retirando-se-lhe a massa a.nfiozme das mí.nücaea casuísticas, e, muitas

vezes, as ãmper rea côes surg2das pela fusão às vezes emota.va de maté

ria-pr~ma a.dec Lôqa.ca a

No contexto da emenda que apresentamos quase nada acres

cemos ao já eX2stente: procuramos. apenas desbastar a pedra opaca pa

ra descobrir-lhe o briJ.hoa
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Se

nhor Relator. Dá ao texto da ccnstn.Euí.ção uma nova consLseêncra s • na

redação, busca uma maior ~íntese, relegando as normas program~át2cas

e reguladoras às leis complementares ou oxdanãr-a.as r no merito I proc,!:!:
ra o ãa.o ~f3.1osóf;l.cO nas raizes tradic::i.ona1.s da nossa SocJ.edade. - a

liberdade da pessoa I a democracia I a representação do povo pela tri

pext.a.çâc dos poderes, e uma Ordem Econôm2ca onde o socaaã e o Econô

mico se hazmonaaam para a construção de um grande paí~ a

Acreditamos que na vaçêncd.a desta Nova Constituição I da

integração entre o Trabalho e o Capital surqirá um renovado surto de

progresso e veremos a população brasileira, progressJ.varnente, ascen

der a níveis de vida mais elevados.

BIENDA SUBSTITUTIVA ~O CAPITULO III DO TITULO IV

DOS ESTADOS FEDERADOS

SUBSTITUA_SE O TEXTO CONSTANTE DO CAPITULO In DO TrTULO IV DO PROJET

DE CONSTITUIÇÃO DO RELATOR CONSTITUINTE BERNARDO CABRAL, PELA SEGUIN

TE REDAÇÃO

TfITULO IV

CAPfTULO III

DOS ESTADO FEDERADOS

Art. 34 _ Os Bs'rados se organizam e se regem pelas Const rtutcôes e Ieas

que adotarem, observados os princípios desta Const rturçâo,

§ 19 - São poderes do Estado, o Legi sjatrvo , o Execut ívo e o .judicaá-

r-io, Independentes e hannônicos entre si.
§ 29 - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam

vedadas por esta Const Lturcâo,
§ 30 _ As Const atuâcêes dos Estados assegurarão a plena autonomia dos

Municípios.
AIt. 35 _ Incluem-se entre os bens dos Estados:
1- as águas superracrais ou subterrâneas, fluentes, em depôs rto ou emer 

gentes,
II- as ilhas oceânicas e mar Lt amas já ocupadas pelos Es t ado s e

Mun í c Ip ros ;

111- as ilhas fluV131S e lacustres não comp r-eend rdas no domí

nIO da União;
IV- as áreas da Faixa de Fronteira e as terras devolutas não

compreend rdas dentre as da União.

Art. 36 - Cabe aos Estados;

T- legislar sobre:
a) aa-jna t ê r-aa s de sua c ompet ênc aa , e suplementar a legislação f~

deral nos casos previstos nesta Cons t atuí.câo j

b) criação, fusão e desmembramento de Muna c Ip í os I

c) d rvd s âc de Mun í c Ipaos em da s t r t t.os ,
11 - Organizar a sua .Jus t aca , o seu Ní n i s eérao Piib Li.co e a sua

Dafensor-aa Pública, observados o's princípios desta Cons t atu rcâo j

111- estabelecer da r-et r-a.ze s ge r-an s de ordenação de seu t e r r at.d

r-ao , ob j e t avando coordenar o desenvolv rmcnt.o urbano e rural, aprove.!

tar r-ac rona l nente os recursos naturais e preservar o ambi ente , res 

peitada a Lrbe r dade Lnd í.v i dua I e a Li.vre Lnac â a t ava .

IV - organizar po Lfcaas civis e m~lltar e corpos de bombeiros

militares.
Parágrafo único - A criação, Incorporação, fusão e o dc smembr a 

mento de f.lunlcípios, obedecidos os r-equ Ls at os p r-ev r a't os em Le i com 

p1ernentar estadual, dependerão de consulta prév í a , med i arrte p Leb i s c i

to, às populações da-re t amerrte a.nt e r e s s adaa , da aprovação das Câmaras
de Vereadores dos Municfpios afetados, e se dará por Le t estadual.

Art. 37 - O número de Deputados ã. As senbIé i a Le g i s l a t rva corres

ponderá ao "t r lp Ic da representação do Estado na C1imara Federal e, ~

't a.ngandc o número de 't r-arrta e s e as , será acrescido de tantôs quantos
forem os Deputados Pe de'r a as ac ama de doz.e ,

§ la _ O mandato dos Deputados Estaduais será de quatro anos ,apl1

cadaa as regras desta Cons t i tuacfío sobre o s i s t ema e l e i t ora l ,1ml1nidroe~,

prerrcgatavas proceasuaas t remuneração, perda do mandato, Li.cença , im

pedamerrt os e ancorpor-ac âc às Forças Armadas.

§ 29 ~} remuneração dos Deputados EstadualS será flÀada observa
do o lJ.mite de d01S t erçcs da que percebem, exc Lus a.vament e a esse tí
tulo, os Deputados Federais,vedados qua asquer acréscimos.
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Art. 38- O Governador de Estado será eleito em e l e r çêe s de d01S ,

t urno s , adotada a mesma s i s t emâtaca da adotada para eleger o P'r e s a.den

te da Repiib j aca , obedecidas as dema a s normas p rev i s tn s nesta Const i

t.ua çjio ,

Art. 42 - Os sub s Idao s do Prefeito e dos Vereadores serão fJ.

xado s pela Câmar-a Nun r c Lpa L, para. cada exerc Ic i o , dentro dos Lamdt e s

f a.xado s na çons t í t u aç âo Estadual que da spo r â, entre outras matérias ,

que:

local.

19 - 1\05 nun Ic Ip ros com até c mqüent e mil e i e i to-

r e s a vereança não serã remunerada.

§ 29 Nos mumc Ip ao s com filais eleitores do que

o fixado no parágrafo ac ima J os vereadores terão seus subsídios flX~

dos por sessão -em que comparecerem.

I - Leg as l a r sobre assunto de m te re s s se local e suple-

mentar as Le g i s j acêe s federal e estadual no que couber;

11 - decretar e arrecadar os tributos de sua competência J

bem como ap l ac a r as suas rendas. sem prejuizo da obr i gat o r redude de

prestar contas e publicar balancetes nos prazos f i.xado s em Ie i ,

111 _ criar, or-gan a aar- e .sup r amí r d r s t r-a t c s ;

IV _ organizar e prestar 05 se rv Iços púb l rco s de Interesse

v - manter, com a cooperação técnica e Er nanc e i r-a da Uni âo

e do Est ado , programas de a Lfabet í zaç âo e O ensíno do p r rme a.ro grau;

VI - prestar, com a cooperação técnIca e f manc e i r a da Umã

e do Estado, os serviços de at end rmerrt o ã saúde da população,

VI I - promover adequado ordenamento t e r r a tal' i.a I , medi

ante pLane j aaent o e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo

urbano;

VIII - promover a proteção do pa't r âmênao hIstórlco-cult!!

1"a1 local, observada a Ieg i.s Lac âo e a ação fiscalizadora federal e

estadual, dncumb ando-dhe ms t t tua r preço público pela sua fruição

cujo produto reverterá aos cofres munLc ap a Ls , como contrapartida p~

los custos soc i a í s atinentes a sua preservação.

IX ür-gana aa r o abastecimento urbano. compa t i b í La -

zando os ante resses dos c onsumadores , dos produtores e do cOmérCl? l~

Compete aos ~funicípios:Ar t , 43-

JUS T I F I C A T I V A

Neste trabalho, respeitamos as quaLa.dade s inovadoras tr!!;

zida.s pela forma espontânea e dernocrátl.ca corno surgJ.ram os da.spoac, t,!
vos c~ntidos no Pz-o j e'tio , Tal como um diamante em bruta, para que elas

'~é revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado,
retirando-se-lhe a massa informe das mânúca.aa casu'ls t a.cas , -e , muitas

vezes, as imperfeições surgidas pela fusão às vezes emor.ava de maté

ria-prima ideológica.

No contexto da emenda que apresentamos quase nada acres

cemos ao já existente: procuramos apena.s desbastar a pedra opaca pa

ra descobxax-dbe o brilho.

A presente emenda atende a ponderações s i.ncexae do Se

nhor Relator. Dá ao texto da ccns t a.t.ur.çâo uma nova ccnea.aeênca.a s na

redação, busca uma maior síntese, relegando as normas p.rcqzamâtn.cas

e reguladoras às leis complementares ou or-danârí.as j no mêmto, proc,!!

ra o fio fJ.losófico nas raizes tradi.cJ.onais da nossa Socaadade - a

liberdade da pessoa, a democracJ.a, a representação do povo pela tr~

paztn.ção dos poderes, e uma Ordem nconômaca onde o Social e o Econô

rm.co se harmonizam para a construção de um grande país.

Acreditamos que na vJ.gêncJ.a desta Nova cons t í.tiuacâc , da

integração entre o Trabalho e o Capital surgJ.rá um renovado surto de

progresso e veremos a população brasileira, pr-oqz-easavarnent.e , ascen

der a nlveis de vida ma~s elevados.

re-r- ..tl<TO/~UST"I'''Çl;o-----------·--_,

cal."

EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPÍTULO IV DO TÍTULO IV

X Promover a melhoria das condições hab z t ac rona Ls

e de saneamento básico muna c IpaI em cooperação com o Estado e a lh1ião •

SEÇÃO D'lICA

DA FISCALIZACÃO FINAl':CEIRA E ORC&"'IEl':TÁRIA ~1Ul':ICIPAL

DOS ~!U",rcrpros

EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAP'trULf1 11" fr TITULO rv - DOS---mJ\TCTPIõS
Art. 40 _ O ~Iunicípio reger-se-á por Le t orgânica, votada em I

um turno e aprovada por d01S terços dos membros da Câmara \Iunlclpa

que a promulgará, atendidos os pr mc Ip ao s eat abe Lec ado s nesta Cons

• t i tu í cão e na Cons t t t u í.ç âo do respectivo Estado, em e spec i aj o

segumte s

I _ eleição do Prefeito e dos Vereadores med i ant.e p Lea t o de

dois turnos, d i re t o e s imut t âneo em todo o país, com a mesma Slst~

mâtica adotada para eleger o Presidente da Rep iib Laca , obede c a.das a

normas previstas nesta Ccns t i 'tu r çâc I

11 _ mví.o l ab í.l rdade dos Vereadores por suas op m iôe s , pala 

vras e votos no exe rc Ic ro do mandato, na circunscrição do munz c I

pio;
111 - proibições e Lncompat rb Ll rdade s no exerc Ic i o da verean

ça, s mn Lare s , no que couber, ao d i spos t o nesta Cons t at u tç âo para

0$ membros do Congresso Nac a.ona I e na,. Cons t a t u Lçjio do respectivo

:listado para os membros da Assembléia Le g as La t.Lva ; e

IV - organização das funções Leg i sj.at ave s e f as c a Lr zado r a s

da Câmara l>iunJ.cipal.
Art. 41 - O número de Vereadores serã var i âve L, conforme dIê.

puser a Consti~uição ·do Bs t ado , respeitadas as cond i côe s Loc a as .pr!?

po rc rona lnent c ao e l e i t or ado do Muni c Ip i o , não podendo exceder de

vinte e um nos Municípios de até um milhão de hab i t ant es , de t r m t

e três nos de ate c anco milhões e de c rnquent.a e CInco nos dema as

casos ,

Art. 44- A f.is ca l Lzaç âc f anance zr s e o rcanent âr-aa aos NlTlicíplDS

.ser â _ exe r c rda pela Câmara \Iunlcipal, med aarrt e controle externo, J
"pe Io s sistemas de controle a.rrt e r-nc do Execut rvo Nun í c apa L, na. forma

da lei.
§ j o o controle externo da Câmara Munac i pa I será exe'r-.

c a.do com o aux í Li o do 'l'r ibuna l de Contas do Estado •

S 20 - o parecer pr êv i o sobre as contas que o Pr-e fe at o d

ve prestar anualmente, emr t ado pelo T'r rbuna I de Contas, somente deix

rã de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara ~Iu

nddapa L,

§ 30 - O Munac Ip ao com população supe r aor- a três milhões
de habitantes poderá Lns t i t.u a r- Conselho de Contas Muníclpal.

§ 49 - Lei Estadual estabelecerá as cond rcõe s para a cri

ção de Conselhos de Contas Munlclpaís. em mun rc Ip í.os COm mais de 03
(três) nu j hõe s de habitantes";

JUS T I F I C A T ! V A

'Neste trabalho, z-espeí.tiamca as quaâa.dedes inovadoras tra

zidas pela forma espontânea e democrátl.ca como surg~ram os dl.spoSit~

yos contidos no projeto. Tal como um da.amanbe em bruto, para que~

sé revelassem em toda a, sua força, o texto precisava ser .lapl.dado,

retJ.rando-se-lhe a massa informe das minúcias casuísticas, e, muitas

vezes, as imperfel.ções surg~das pela ~llsão ãs vezes emotiva de maté
ria-prJ.ma ideológica.

No contexto da emenda que apresentamos quase nada acres
cemos ao já existente: procuramos apenas desbastar a pedra opaca pa
r~ descobrir-lhe o brilho.



2759

A presente emenda atende a ponderações s mcer-es do Se

nhor Relator. Dá ao texto da Constitu~ção uma nova consa süêncxa s na,

redação, busca uma ma10r sintese, relegando as normas programáticas
e reguladoras às leis complementares ou or-danãz-í.as r no mérJ. 'to I proc,E

ra o fio filosófico nas raizes tradJ.cJ.onais da nossa SocJ.edade - a
liberdade da pessoa I a democracia I a representação do povo pela trJ.

par-t.a.cãc dos poderes I e urna Ordem Econôm1.ca onde o aoeae t e o Econô

mace se harmona.aem para a construção de um grande pais.

Acreditamos que na VJ.9ênc1.a desta Nova ConstituJ.cão, da
integração entre o Trabalho e o Capital surgJ.rá um renovado surto de

prog~esso e veremos a população br-asLLeara , progressivamente, ascen

der a nlve~s de v~da mais elevados.

No contexto da emenda que apresentamos quase nada acres

cemos ao Já existente: procuramos apenas desbastar a pedra opaca pa

ra descobrir-lhe o brilho.

A presente emenda atende a ponderações s mcexas do Se

nhor Relatora Dá ao texto da Constituição urna nova consistência: na

redação, busca uma maior slntese, relegando as normas programáticas

e reguladoras ãe leis complementares ou ordinárias: no rnéri to, proc~

ra o fio filosófico nas raIzes tradic~ona~s da nossa Sociedade - a

liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo pela tri

partição dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o Sooa.a.L e o Econô

mico se heírmcndaam para a consta-ucãe de um grande pais a

Acreditamos que na v~gênc~a desta Nova Const~tu~ção, da

integração entre o Trabalho e o Capital surgirá um :renovado surto de

progresso e veremos a população brasileira r pz-oqxes s a.vamentie , ascen

der a ni. veis de vida maj.s elevados ~

Constl tu I nte JOSÉ EGREJA

PLENÁR 10

= TUTo/~(,sn'lc.;;,O-------------,

Constl tu I nte JOSÉ EGREJA

EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPíTULO V DO TíTULO IV =-------------T~J(TI)/~"n'flcl';;,'------ ___,

EMENDA SUBSTITUTIVA AO CApiTULO VI DO TíTULO IV

SEÇÃO I I - DOS'TERRITÓRI OS

DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE DO CAPíTULO V DO TíTULO I V DO PROjI
TO DE CDNST ITU 1ÇÃD DD RELA10R CONSIITU I NTE BERNARDO CABRAL, PELA SI
GU I NTE REDAÇÃO.

Art. 46 - Lei federal dIsporá sobre a organIzação c1dml
n r s t r-e tir ve e JUdlCI~rla dos Terrlt~rlos.

§ 1º - Os' Terrlt~rlos poderão ser dr v r dr do s em Munlc;
p r c s , aos quais se apl 'car~, no que couber, o disposto no Cap;tul~
IV deste T;tulo.

Título IV

Cap; tu Io V

DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

SEÇÃO I - DO DI STRI TO FEDERAL

JUS T I F I C A T I V A

§ 3º - O disposto ncat-c artigo aplica-se ao [\15trlto Fcdor-el , no
quc couber.

Título IV

Cap;tulo VI

DAS REGiÕES DE DESENVOLVIMENTO, DAS ÁREAS METROPOLITANAS
E DAS MICRORREGiÕES

Art.. 47 - Para e f or t o s adnllnlstratlvos, os Estados e o
DI str I to Federa I poderão assoe Iar-se em reg I ~es de desenvo I v I m'?:_nto
economi cc e o-s Mun,c~ptos em áreas mecr-opol t t ane s ou mr c r-or-r-e qr oes ,

Par~grafo ~n Ico - La I c omp I emcntar f~dera I def I n I r~ os
cr I tér Ios b~s Icos para o e s t eb e 1e c I men t o de reg I oo s de _de ae nvo I V 1

mento econômico e de ~reas metropolitanas e mr cr-or-r-e qr oe s .

Art. 48 - Os Estados poderão, med Iante I e I comp I emen
t.er- cr- I ar áreas metropo II tanas e mIcrorreg Iões, cons t Itu; das por
aar~pamentos de Mun, c; p Ios I ~m; trofes par~ Integrar _d or~an I zaçào,
o planejamento.. e programaçaao e a e xe cuçe o de f unçoe s pub I 1 c e s ~e

Interesse me t r-cp o I I tano ou mI cr-or-r-eç r one J, atendendo aos pr I n c 1

p Ios de Integração espac I a I e s e t or- I a I .

§ l Q - Cada. ';rea metropo l r tana ou mIcr-or-r-erg I ~o t:r~ um
conse I ho metropo I I tano ou mI cr-cr-r-eq r OOd J, do que I par! I c I pardo, c~

mo membros natos, os Prefeitos ~ os Pr-e s rderrt e s das,ç Ccmer-e s do s M.!::!,

n Ic;os componentes.

§ 22 - A Un Ião, os Estados e os Mun Ie ~ p I os e s t cbe I cc!::,
rão mecen I smos de cooperação de recursos e de at Iv I de de s para dSS~

gurat" d realização das funç;'es públIcas de rn t er-c s s e metropoJ rt enc

ou m1 cr-or-e-eq ~ one I.

Neste trabalho, respeitamos as qualidades a.novadozaa tr!!

:t;idas pela forma espontânea e democrátjea como surgiram os d~sposJ.t1:.

vos contidos no proJeto. Tal corno um diamante em bruto r para. que elas

"sé revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser Lapa.dado ,

retJ.rando-se-lhe a massa infonne das mãnüca.as caaufata.cas , e r mua.tiaa

vezes, as imperfeições aur-qi.das pela fusão às vezes emotiva de maté

ria-prima ~deológica.

Nd contexto da emenda que apresentamos quase nada acres

cemos ao já existente: procuramo~ apenas desbastar a pedra opaca pa
ra descobrJ.r-lhe o brilhoa

DAS REGiÕES DE DESENVOLVIMENTO, DAS ÁREAS METROPOLITANAS

E DAS MICRORREGiÕES

SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE DO CAP[TUlO VI DO TíTULO IV DO PRO
JETO DE CONST I TUI çÃO DO RELATOR CONSIlIU INIE BERNARDO CABRAL, PELA
SEGU I NTE REDAÇiio:

aubme

Neste trabalho, respeitamos as qual~dades inovadoras tr~

zidas pela forma espontãnea e democrática como surg~ram os dispos~t~
vos contidos no Projeto. Tal como um diamante em bruto, para que elas

"sé revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser Lapadado ,

retirando-se-lhê a massa. informe das minúcias caaufatn.cas , e, mui ta.s
veaes , as imperfeições surgidas pela fusão às vezes emotiva de maté_

ria-prima ideológica.

Art. 45 - o DI str I t"c Federa I, dotado de autonom r a po I ;
t.t ce , l eç r s I eü r ve , administrativa e financeira, ser~ admlnlstrad~
por Gcver-nedcr- e d I spor~ de Câmara Legl s I at I ve ,

§ 12 .... A elelç';o do Governador Distrital e dos Deputa
dos DI str I ta IS con I nc I d Ir~ com a do Pres I dente da Repub I I ca, para
mandato de Igua I duração, na forma de I e I.

§ 22 - O n~mero de Deputados O I str I ta I s corresponderá
ao triplo da representação do Distrito Federal na Câmara .. Federal,
aplr cendc-eae-e l he , no que couber, o artigo 111 e seus p er-e qr-eFo e .

§ 32 -; O DI str I to Federa J, vedada sua d I V I são em
c; p j os, reger-se-a por I e I orgân Ica aprovada por do I 5 terços da C~

eer-e Le q t s l e t t ve ,

§ 42 - Le I federa I d I apor-e sobre o emprego, p e I o Gover
no do DIstr Ito Federa I, das po I ; C Ias c I v I I e mI I Itar e do corpo d;

bombeiros militar.

§ 52 - Ao Olstrlto Federal são atr,bu;das as competê!'!,
c I as I egl 5 Iat I ve e reservadas 0305 Estados e Mun Ie; p Ios.

§ 22 - As contas do Governo do Terrlt~rlo
t Idas ao Congresso Nec lona I

JUS T I F I C A T I V A
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A presente emenda atende a ponderações s mceres do Se

nhor Re Latiox, Dá ao texto da cons'ta-cuí.cão uma nova cons as eêncc.a t na

redação, busca uma menor síntese, relegando as normas programáticas

e reguladoras às leis complementares ou or-danâxa.ea r no mérJ.to, proc.,!:!

ra o Ea.o fl.losófJ.co nas raízes tnrada.cLcne.a.s da nossa acoa.edede - a

liberdade da pessoa, a democz-acae , a representação do povo pela tri

par-ta.çãc dos poderes, e uma Ordem EconômJ.ca onde o soca.at. e o Econô

mico se barmcna.aam para a conata-uçâo de um grande pais a

AcredJ.tamos que na vigêncJ.a desta Nova ConstJ.tuJ.cão, da

integração entre o Trabalho e o Capital surgirá um renovado surto de

progresso e veremos a população br-as a.Le.í.r-a, progressJ.vamente, ascen

der a ní.veis de vida maa s elevados.

EMENDA ES32192·7
t: CONSTllUINTE JOSé EG~~';'A---------~L';;~'~

l: PLENARI~'u,o"'"""o '""-"""-------~ ~i5§~; I 87)

____ ·t.·e"IJ.~llfl~.;i,-- ~

€J.!ENOA SUBSTITUTIVA AO CAP!TULO VII 00 T!TULO IV

DA INTERVENÇAO

SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE 00 CAP!TULO VII 00 T!TULO IV 00 PROJ§.

TO DE CONSTI TUIÇAO 00 RELAroR CONSTITUINTE BERNAROO CABRAL, PELA SI

GUINTE REDAÇAO:

dos na cons t rt uí ção do Estado, bem como para prover a execução de lei,
de ordem ou de decisão judiciaL

Art. 51 - A Lnt e r venç ão federal é decretada pela Pr~

si dente da República e a estadual pelo Governador do Estado.

§ 12 - A decretação da i.ntervenção dependerá:

I - no casa do item IV do ar t i qo 74, de so l í c rt.a-

ção da Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido, ou
de r eoua s í ção do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida
contra o Poder Judiciário;

11 - no caso de de srespea t.n a ordem ou dec i são ju- I
oí cããr í a , d~... requisição do Supremo Tribunal Federal ou do rr rbuna I s!:!.1
perior Eleitoral;

111 - de provimento, pelo supremo r r ibunaI Federal, I

de representação do Procurador-Geral da Repúbllca, no caso de recusa

à execução de lei federal e na hip6tese da item VII da ar t i qo 74.

§ 2Q - O decreto de Intervenção, que, conforme o c~

so , selá submetido à apr ec í.açãc do Congresso Nacional ou da Assem-
bléia Legislativa do Estado, no prazo de vinte e Quatro horas, espec!. I
ficará a sua amplitude, prazo e condições de execução 8, se couber, nE.j

meará o interventor.
§ 3º - Se não estiver funcionando o Congresso Nacio

nal ou a ns samb LéLe Leqa s Lat rva , far-se-á convocação extraordinária ,
na mesmo prazo de vinte e Quatro horas, para apreciar a mensagem do

Presidente da Repúbllca ou do Governador do Estado.
§ 4Q _ Nos casos dos itens VII e VIII do artigo 74,

ou da item IV da ar t i qo 75, dispensada a apreciação pelo Congresso

ou pela Assembléia Legislativa, o decreto llmltar-se-á 8 suspender
execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao r e s t abe l ec i merrto

da normalidade.
52 _ Cessados os motivos da intervenção, as autor!.

oaôes afastadas de seus cargos a eles voltarão, salvo impedimento l~

gel.

da lei i

Art. 49 - A União não Lnterv i r á nos Estados, salvo

para:

cisão judieis 1;

-1

Neste trabalho, respeitamos as quaLa.dadea anovadozas tr,!

zidas pela forma espontânea e õemocrâeace como surgJ.ram os daspoaa t,!
yos contidos no proJeto~ Tal como um da.amarrt.e em bruto, para que elas

sê revelassem em t.oda a sua força, o texto pr-ecã sava ser lapidado,

retirando-se-lhe a massa informe das minúcias casuIsticas, e, muatas

vezes, as imperfeições surgidas pela fusão às vezes emotJ.va de maté

ria-prima J.deológica,.

No contexto da emenda que apresentamos quase nada acres

cemos ao já existente: procuramos apenas desbastar a pedra opaca pa

ra descobrir-lhe o brilho.

A presente emenda atende a ponderações sinceras do Se

nhor Relator. Dá ao texto da Constn.cu.í çâo uma nova consistenc~a: na
redação, busca urna maior síntese, relegando as normas pz-oqr-amâtn.cas

e reguladoras às leis complementares ou ordinárl.as; no mêz-at.o , proc~

ra o fio fJ.losófico nas raízes tradicJ.onais da nossa SOCl.edade - a
Lâ.bexdade da pessoa, a democxaca.a , a representação do povo pela tri

part2çáo dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o Soc~al e o Econô

mico se hazmorrLz arn para a construção de um grande país.

Acreditamos que na va.çênca.a desta Nova const.a.cui.câo , da

integração entre o Trabalho e o Capital surgJ.rá um renovado surto de

progresso e veremos a populacão brasJ.leira, progressl.vamente, ascen

der a níveis de v:a.da rsaa,e elevados.

JUS T r F r c A T r v A

EMENDA ES32193·5 ,,-,,--------- . - ....,-, -l
~ ~ P PiSl CONSTITUINTE JOSé EGREJA J
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r
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EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAP!TULO VIII DO TITULO IV

DA AOMINISTRAÇAO PUBLICA

_ direi tos da pessoa humana j

_ autonomIa municipal;
_ prestação de contas da" admLnLst r aç ão púb l aca

b)

c)

d)

direta e indireta.

Art. 50 - D Estada s6 intervirá em MunicípIO l oca l i 

zado em seu território, e a União, no Distrito Federal Ou em Munlcí
pio localizado em r er r i t ér r o Federal, quando:

_ deixar de ser paga, por dois anos consecuti

vos, a dívida fundada, salvo por motivo de força mai or ;
rr _ não forem prestadas contas oevidas , na fprma

111 _ não tiver sido aplicado o mínimo exigido da

receita municipal na manut enção e de senvo l v i merito do ans í no ;
IV _ o r r rbune I de .rustaçe do Estado der prcv imeri-

to a representação para assegurar a observância de pr rnc Ip.í os indica-

I - manter a Lnt eç r r dada nacional;

11 - r epe l i r invasão de um Estado em outro,

111 - por termo a guerra c í v i t ;

IV - qa r ant ar o Li vre exer c í c i o de qualquer dos p,2.

nTULO IV

Capítulo VII

DA INTERVENÇAO

ca j

v - r enrqan l za r as finanças do Estaque que:
a) - suspender o pagamento da dívida fundada por

mais rre dois anos consecutivos, salvo de força maior;
b ) - de i xar de entregar aos Munlcípios receitas

t r abut é r i as repartidas nesta Ccns t i tu i ção , dentro dos prazos es t etie Iq

c í dcs em Le i ,

VI - prover a execuç ão de Le i federal, ordem ou d~

deres estaduais;

VII - assegurar a observância dos sequrntes crmc I

p i os canstituêionais:
a) - forma republicana, r epres ent a t r va e democrát!



SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE DO CAPíTULO VIII DO T1TUlÓ IV DO PROJE

TO DE CONSTITUIÇAO DO RELATOR CONSTI1UINTE BERNARDO CABRAL, PELA SE

GUINTE REDAÇAO.

TITULO IV

Capítulo VIII

DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA

SEÇAD I

OISPOSIÇOES GERAIS

Art. 52 - A administração púb Lica será organizada

com obecn ênc ra aos pr Inc Ip i us da Leqa I i dade e da mor a Li dade e atuará

em estrito respeito aos direi tos dos cidadãos.
§ H! - Os atos administrativos deverão ser púb l rco s

e transparentes e estarão sujeitos aos deveres de neut r aLidade , Impa!.,

cialidade, lealdade e boa fé.
§ 2Q - Nenhum ato da administração Imporá Limí t a-

ções, restrições ou cons t r anq iment.o s meas Intensos ou mai s extensos

que os Indispens ãve í s para atender a finalidade legal a que deve se!,
VIr, nem se vinculará o exer-c í c i o de direito ao cumprimento de outros

atas.
§ 3º - A outorga de concessões I autnr i z ações I perml~

sões, licenças ou pr rv í Léq í os econômicos de qualquer natureza a ent i-.

dade pr avada , por parte da Poder PúblICO, será sempre instruída em

processo público, com a audiência de todas as partes direta ou indIr!:,

tamente Interessadas.

§ 4º - os atos de comprovada cor-rupção aomiru s t rat r

va, na 'forma da lei, importarão a suspensão dos d Lre i tos po j Lt r cc s de
cinco a dez anos, a perda da função púo Li ca , a Lndr sporu.b i l adede dos

bens e o r e ssarc iment o atualizada ao erário, sem prejuízo da ação p~

nal cabível.
52 _ A lei i.ns t i tuã r é os proce so s de atendimento,

pelas autoridades, reclamações sobre a prestação do s er v i ço púb l aco

Art. 53 .. A r ev i são geral da remuneração dos se rv í dg

res públicos, CiVIS e mí Lat ar es, ocorrerá sempre na mesma época e com

os mesmos índices.
Art. 54 - Salvo em VIrtude de concurso público, o

cônjuge e o parente até segundo grau, em Linha direta Ou colateral,
coneançu.ínec ou afim, de qualquer autoridade, não pode ocupar cargo
ou função de confiança, .mc lus ãve sob contrato, em orçaru smcs a ela

subordinados, na admí.ru s t ração direta ou Indireta.
Art. 55 - As pessoas j ur Irhca s de direito público

as de d i r e í t o privado, prestadoras de se r v i ços públicos, responderão

pelos danos que seus agentes, nesta qua l a dade , causarem a t e r ce i r os ,
assegurado o da re i to de regresso contra o responsável nos casos de d,2,

lo ou culpa.
Art. 56 - E vedada qualquer diferença de vencimento

entre cargos e empregos iguais ou assemelhados dos s erv i dor es do L~

glslatlvo, do Executivo e do Judi c í ér i o , ressalvadas as vantagens de

caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de t r aba Iho :

Art. 57 - A lei fixárá a relação de valor entre

maior e a menor remuneração do servi ço püb Li co , observados, como lim!

te máximo e no âmbito dos r espec t i vos Poderes, os valores percebidos
como remuneração, a qualquer título, por membros do Congresso NaClO

nal, Ministros do Supremo Tribunal e Ministros de ê s t ado .

Art. 58 - t vedada a vinculação ou equiparação de

qualquer natureza para o efeilo de remuneração de pessoal do s er va ço

público.
SEÇAD II

OOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS

Art. 59 - O servicor público desempenha função snc i aI
relevante, devendo;no exercício dos seus misteres, observar conduta de
probidade e de respei to e zelo aos direi tos ind1 vLdua aa e coletivos,

aplicando-5e-lhe, além das disposições constantes do art. 72, as segui.!].

teso
_ os cargos e empregos públicos são acess Iveas

a todos os brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em

lei;
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11 - o ingresso no se r v i ço público, sob qualquer
regIme, dependerá sempre de aprovação prévia em concurso púb l i.co de

provas ou de provas e títulos j

111 - a Uru ão , os Estados, o üí s t r i t o Federal e os

Municípios Ins t i t ui ção no ãmb i t o de sua cnmpe t ênc i a , regime jurIcn co

único para seus servidores;
IV - são es t éve i s , após dois anos de e ret ivo exer-

cíCIO, os servidores nomeados por concurso, nos termas do i t em 11 s..!:!

pra , Extinto' o cargo ou declarada a sua de sneces s i dade por ato da P.Q.

der Executivo, o func i onâ r í o estável ficará em rti spuru.b r Lí.dade remun~

rada, com vencimentos p r opo r c aona í s ao tempo de s er vaçn , até seu ade

quado aproveitamento em outro cargo.
Parágrafo único - Os cargos em cum i s s ãn do P'JdeT Ex!:.

cut i vo serão exercidos pr rvat Ivament e por s erv i õor ocupante de cargo
de ca r r e i r a t écruca ou p r of'Ls s aona l , exceto os de conflança d í r e t a do

Pres~dente da Repúb Laca , do P'r rmear o-Na.n t s t r o , Mlni~tro de Estado
da aut.o r i dade méxima de ent.i cade da edmí ru.s t.r açãc Ind i re t a ,

Art. 60 - E vedada a acumul aç ão remunerada de cargos

e funções públicas, exceto
I - a de oo i s cargos de professor i

11 _ a de um cargo de professor com um t écru co ou

c aent I fico;
111 - a de JUIZ com um cargo de professor i

IV - a de dOIS cargos pr Ivet avo s de méo i co
§ 12 _ Em qualquer nos casos a acumulação somente

permitida quando houver ccmpa t i b i Lí dade de horário e correlação de m~

t.érae ..
§ 212 _ A p r o rb í ç ão de acumular estende-se a cargos,

ou funções em autarquias, empresas púb Li.ca s , sociedade de cconorm a
eu sta e fundações públ i cas .

Art. 61 - O servidor será aposentado:

I - por invalidez;

11 - compulsorlamente, aos setenta anos;

lI! - vo luntar i anent e I após t r mta e CHICO sno s de

serv i ço para o homem e tr-inta para a mulher.
§ 19 - Não haverá aposentadoria em cargos, f'unçõe s ou

empregos t empor âr i os , mas o tempo de serviço assim prestado será ce.!:,

t i racaco para efeIto de aposentadoria.

§ 22 _ Lei complementar poderá estabelecer eYceções

ao disposto neste ar t i qo no caso de exercício de atividades ccnslder2-.
das penosas, ansa Iubr es ou perigosas ..

Art. 62 - Os proventos da aposentadoria serão:

I - integra is, quando o se r vidor:

a) - contar com O tempo de serviço ex i qa dc nesta

Consti tuição;
b ) - sofrer í.nve l i oez permanente, por ac i dent e em

serviço, por moléstia p r o f i s s i ona I ou doença grave, contagiosa ou I.!:!
curável, espeei fieada em lei;

II - propo r c r ona t s ao tempo de serviço, nos dema r s

casos.

Art. 63 - Os proventos da ane t avadade serão reV1S-
tos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modi r i car a r~

mungração dos servidores em atividade, bem como sempre que for trans

formado ou reclassificado o cargo ou função em que se deu a aposent a ,
õor í e ou a reforma.

Art. 64 - A lei definirá as conc.íções referentes 8 a
posentadoria do servidor civil, inclusive quanto a pensões, ao exerci
cio de mandato e í et ivo por servidor púb l i co , a sua as soc i ação , dt re r
tos, deveres, estabilidade e dem.is s ão ,

SEÇAO rII

DOS SERVIDORES PUBLICOS MILITARES

Art. 65 - As patentes, com as prerrogativas, direi
tos e deveres a elas inerentes, são asseguradas em toda a plenitude

aos ~of~iclais da at ava , da reserva ou reformados, das Forças Armadas,

polícias militares- e corpos de bombeiros dos Estados, dos Territ6rios

e do Distrito Federal, sendo-lhes pr i vat í vcs os títulos, postos e
, und formes mili t ar es ,

§ l!2 - O maLat ar em ~tívidade qy'e aceitar cargo p.Q
blieo eiv11 permanente, será transferido para a reserva.
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§ 2º - o mí Li t ar da a t i va que aceitar cargo ou fun
ção pública t enpcr ãr i e , não e Ie t i va , assim como emprega em empresa P~

bIiea, em eoc redaoe de economia mi sta , em fundação ou sociedade d!

reta ou indiretamente controlada pelo Poder Público I ficará
agregado ao respectivo quadro, podendo optar pelos vencimentos e van
tagens de seu posto, e somente poderá ser promovido por antiguldade~

~ enqúanto permanecer nessa situação, contando-sE-lhe o tempo de servi
ço apenas para aquela promoção, transferência para a reserva ou rero!.

ma. Depois de dais anos de afastamento, contínuos ou não,·será trans

ferido para a reserva ou reformado.
3!i! - Ao militar são proibidas a s Lno i ca Lí zação e a

greve.
§ 42 - Os militares, enquanto em efetivo serv rço , não

pcder ão estar fÜiados a partidos políticos.
§ 5Q - O oficial das Forças Armadas 56 perderá o po!.

ta e a patente por sentença candenat6ria a pena r est.r í t i va da liberd.§.

de individual que ultrapasse dois anos, passada em Julgada, ou se for
declarado Lnda.qno do oficialato, ou com ele incompatível, por decisão

de Tribunal Milltar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de um

Tribunal Especial em tempo de guerra.

JUS T I F I C A T I V A

Neste trabalho .. respeitamos as qualidades a.novedor-as tr,ê;

zidas pela forma espontânea e democrática corno surg~rarn os dispositi

vos cont.ldos no Projeto.. Tal como uw àiamante em bruto.. para que elas

~sé revelassem em toda a sua força, o texto pxeca.sava ser lapidado,

retirando-se-lhe a massa ~nforme das nunúc.í.as casufs e i can , e, mua tiaa

vezes, as imperfel.ções surgidas pela fusão às vezes emot1va de rnaté

r-Lacpz-ama ideológ.tca.

No contexto da emenda que apresentamos quase nada acres

cemos ao Já existente: procuramos apenas desbastar a pedra opaca pa

ra descàbrir-lhe o brilho.

A present.e emenda at.ende a ponderações sinceras do Se

nhor Relator. Dá ao texto da Conatn.truacâo uma nova cons í.seêncc.a s na

redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas

e reguladoras às leis complementares ou or-da.nâr-Las s no mérito, proc.!!

Ora o fio filosófico nas raizes tradicionais da nossa socxeôeõe - a

aiberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo pela trJ.

partJ.ção dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o Soc1.a1 e o Econô

mico se harmonizam para a construção de um grande país.

Acreditamos que na v~gêncJ.a desta Nova Constit.ur.çâo , da

integração entre o Trabalho e o CapJ.tal surgirá um renovado surto de

pxoqz-eaao e Veremos a população brasJ.1eira, progressJ.vamente, ascen

der a níveis de vida mais elevados.

EMENDA ES32194-3

t:
= nEN."loJCo...IS5io/lul~OMlnio __,

r.r f[lfO/~lj5r,'1~.çi.c-------------_,

.EMENDA SUBSTITUTIYA AO CAPíTULO I DO TíTULO

Art. 67 - A Câmara Federal compoe-se de at; qu t nhe nt o s
representantes do povo e Ie r cc s na forma ee cebe l ecn da ne s r e Cortet:s>
tUIÇ~O, em cada Estado, Distrito federal e Terrlt~rIO$, ütrav~s do
5 I s t.eme mej or- I tár Io e propore lona I, conforme disposto em I e I com
p I emen t e r-,

§ 1 Q - Cada Ieg I s I atura terá a duração de quatro anos.

§ 2Q - O numer-o de Deputados, por Estado cu pe Io OI ~ 

tir- I to federa I, será estabe Ie c I do pe I ü Just I ce EI (01 tora I, propore I o
nel morrt e à populaç~o, com os e.j u s t e s necess~rlos per-o que ncnhu;
Estado ou o DI e t r- I to Federa I tenha menos de o I to ou me I 5 de o I t orr
ta Deputados.

§ 32 - Excetuado o de Fernando de Noronha, cüdo T(>rrl
t;;r lo e I e'ger'; quatro Deputados.

Art. 68 - O Senado da Reoub I I c e comp~e-sc de r-ept-o ...cn
t.errt e s dos Est4dos e do Distrito federa', eleitos pelo voto direto
e s ccr-ot o , ee qundo O pr I nc; p I O me 101" I tilr I o c1r>nf"l"'f" c I dod~os mo r o r-os
dp tr I nta e c I nco anos e no e~erc; c lodos di r-e I tos po I; ti coe

§ 12 - Cada Estado e o Distrito Federal eleger;o três
Senedor-es, com mandato de o I to anos.

§ 22 - A representaç;o de cada Estado e do Dt e t r- I to fe
dera J será ren~vada de quatro em quatro anos, alternadamente, por
um e do I s terços.

§ 3º - Cada Senador será e Ie I to com do IS sup Ient es-.

SEÇÃO I I - DAS ATRI BUI ÇÕES DO CONGRESSO NAC I ONAL

Art. 69 - Cabe ao Congresso Nac lona I, com a sanção do
Presidente da Rep~bllca, dispor sobre todas as mat~rl03S de compe
t~nc I a da Un I .ia, r-eas e Ivede s as e apec I f I cadas nos er-t; I 905 70, 74 e
75, e e spec r el merrt e sobre:

- 5 I stema tr I but~t' I o, er-r-ecede çeo e di s t r- I bu I ção
de rendas,

I I - orçame~to anua I e p Iano p Iur I enue I de i nvest 1-

mentos, abertura e oper-e çoes de cr~d,to, d;Ylda p~bllca e emr e aoes
de curso forçado;

I11 - ftxação e modlf,caç~o do e Pe t t vc das Forças Ar-
madas,

JV - p ] anos e programas nec t cne t s , reg' one t 5 e seto-
r I a I s de de ee nvo I v I mento,

V - I I mI tre s do t-er-r- I t;;r; o ne c t cne I, espaço 03~reo

marítimo e bens do domínIO da Unl;o,

VJ - .t.r-enaFer-enc I a tiempor-er- I a da sede do Gover-no Fe-
dera I,

VI J - concess~o de e n I s t. Idi

VIII - organlzaç~o administrativa e Judlc'~la da União
e dos Terrlt~rloS e a organlzaç~o Judlcl~ria do MinistériO PúbliCO
e da Defensor I a P~b II c e do DIstr Ito federa I,

I X - cr I tér, os para c I e s s J f I caç.io de documentos e J n
formações of I c i a ISS 191 10505 e prazos para a sua de ec Ie s s I f Icação;

x' - crlaçao, transformação e extlnç.io de cargos, e,!!!
pregos e funções públicas e fixação de r-e apec tir ve remuneraçã.o,

XI - cr-r açdo, estruturação e dtr 1 bu 1 ções dos MI n I st~
r Ios e Órg;os da AdmI n Istraç~o Púb I Ice, -

XII - s r s t ema nac rcne I de rad,od,fus;;o, tiel ecomun t ce-:
ç;o e comun I caç;o de massa,

XI J I - matdr'd f r nence r r-e , cemb t e l e monetcir,a, ,nst,-
tu Iç~es f Inence Ir-e s e suas operaç~es;

XIV - normas gerais de d r r-e r t;c flnancelroi

XV - captaç~o e 9arant I a da po up an ç e popu Iar? e

XVI - moeda, seus {Imites de emissão, e montante da di.
Y 1 da mobr I I ár lél federa I •

I - aprovar ou n~o tratados, convenç~es e' acordos
terna C lona 15 ce I ebrados pe I o Prcs I dente da Rep~b I 1ca;

I1 - autor I zar o Pres lJ:;!ente da Repúb Ii ca a d~c Iarar
guerra, a ce I ebrar a paz, a perm I t I'r que força!:i estrange i rds trc'!ln
SJtem pelo terrJt~rlo naCional ou nele permaneçam temporariamente,
I mportando a aus;nc I a sem co·nsent Imento em perda do cclrgo;

r I r - conceder autor I zação p("~v I a para o Pres I dente da
Rep~b I I ca se ausentar do Pa; 5;

I V - conceder autor I zação para o V I ce-Pres I dente da R~
p~b I Ica se ausentar do pa; s;

V - aprovar ou suspender (l estado de defesa, o estado
de s; t I o e a 1ntervenç~o 'federa I;

DA ORGANIZAÇÃO DOS POQERES E SISTEMA DE ~OYERNO

SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE DO CAPíTULO I DO TíTULO Y DO PROJE
TO DE CONSTITUiÇÃO DO RELATOR CONSTITUINTE BERNARDO CABRAL, PELA
SEGU I NTE REDAÇÃO:

Título Y

DA ORGAN I ZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

Cap;tuJo I

DO LEGI SLATI VO

SEÇÃO - DO CONGRESSO NACIONAL

Art. (i6 _- O Iegl s Iat I vo é exerc I do pe Io Congresso Na
cl.Onal-i 'qUe" se compoe da C~mara Federal e do Senado da República.

clona I.
Art. 70 - É da compet;ncld e xc l ue r ve do Congresso Na-
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VI - aprovar a Incorporação, subd Iv I são ou desmembra-
mento de áre.as de Ter-r- I tór I os ou Estados, ouv I das as Assemb Ié I as
Ie9 I 5 Iat I vas;

V I I - mudar temporal" I amente a sua sede,

VI II - fixar para cada exercícIo financeiro a remunera
çec do Pr-e e rdente da Repub II c o, do V I ce -Pr-e s rdnete da Repub I. c e ;-
dos MInistros de Estado, ,r.-

I X - JU Igar anua I mente as contas pr-e s t.e de s pe J o Pr-e s 1

dente da Rep~bllca, bem como apreciar os relatóriOs s cbr-e d

ção dos p I anos de governo;

X - fi s ce I I zar e contro I ar, conj unüement o ou por qua 1
quer das Casas, os atos do Executivo, Inclusive 05 da admr n r s t r-e-.
ção Indireta,

XI - dc t er-mr ner- d reall::ação de r-e f'e r-e ndo ,

Xl I - regulamentar as l er s , em ces c de omissão do Exe-'
cu t IVO,

X I II - sustar- os atos nor-me t; I vos do Execu t I v o que o xor
b I tem do poder- regu Iamentar ou dos II mI tes de de Iegação I egl 5 Ie t 1=
ve ,

XIV - dispor so&re a supervisão, pelo Leqr s l e t r vo , dos
5 I s t eme e de processamento autoMát I co de dado mant I dos OI) ut I /1 za
dos pela União, r nc l uer ve a adrrllnistração r ndr r-e t e r

XV - e xem I ner- os atos de concessão e renovação de ccn
cesseo de em I s s or-ee de rád I o e -t;e Ie v I s~o,

a) de mag' s tr-edos , nos casos determ I nados p e Ia Const 1-

b ) um terço dos MI n I s t r-o s do Tr I buna I de Contas da U
n r eo , Indicados pelo Pr-e s r dant;e da Rep~bllca"

c) dos Governadores de Ter-r- I t~r lOS;
d ) do pr-e s I dente e dos diretores do banco centra I e de

J Iberar sobre a sua exoneração"
e) do Procurador-Geral da Re.p~bllca;

'V - aprovar pr-ev I amente, por voto secreto, epos argu I

çeo em sess;o secreta, a esco I he dos Chefes de M15S;;0 DI p Iom~t I c:;
de caráter permanente;

V - autor Izar prev I amente operaç~es externas de nature
z e f I nance I r-e , de I nt er-e s s e da Un I ~o, dos Estados, do DI str I to Fe=
dera I, dos Terr It~r Ios e dos Mun Ic; p I os.

V I - f I xe r-, pOI"" proposta do Pe-e e I dente da Repub J I ce ,

I ~mltes g l cbe r a e condtç~es para o montante d03 d;vlda ccns ol r dade
da União, dos Es t edos e dos Mun,c;p,os,

VII - dispor sobre limites globaiS e condlç~es pari} tlS

operaçoes de cr-ed I to e .... terno e I nterno da Un 1 ão, Estados, !:' I str I to
Federa I e Mun I c; p I os de suas eu t er-qu I de; e dcme I e ent I dcdo s contro
Iede s pe Io poder p~b I I co federa I,

VI J I - dr apor' sobre limites e condlç~e'S para a conces
são de garantia da União em operações de cr;dlto externo c Intepno;

IX - estabelecer I Imites glQba\s e condl~~cs para Q mon
tante da d;vlda moblll~r'a dos Estados, do Di s t r-r t o Federal e do;
Mun I c;p lOS;

XVI - e aco Ihc r- do I S terços do membros do Tr-r bunc l de
Contas da ll n I :30,

XV" - aprovar r n r cr e t r ve s do Execut IVO referentes as
at'1 v Idades nuc Ieer-e s j

XVI II - decretar, por ma I or I a abso Juta de seus mem -
bros, ap~s sentença condenatória t r-e ner t ede em Julgado, o con fr s cc
de bens de quem tenha e nr-r quecr do r Lr cr t emerrt e ~ custa do patrlmô
n I o pub / I co ou no exerc; c I o de cargo ou de função p~b I I ca;

XIX - dispor, por decreto l eqr sl e t rvo , sobre o estatu,!.
do no artigo 112.

Par~9rafo unr co - vedadas emendas s~muld, o decreto
l oqr s l e t r vc , aprovado por maioria de votos do Congresso Necr one l e

i mudr e t emen t o publ icado será Vinculante para os CdSOS futuros, não
podendo e e r- I nvocado como fundamento de r-e s c I s~r I a dos JU Igados

Art" 71 - As r-e e o Iuç~cs do Congresso Nec lona l , ou de
qua I quer de eue s Casas, que v I sem a regu lamentar di spos rt I vos de s
ta Const I tu I S~o para e s s e gur-er- o e Fo t IVO exerc; co I o de suas compe:
t~nc I as const I tuc lona 15, terão força de Ie I •

Art. 72, - É da compet;nc I <3 e xc I ue I ve de cada uma das
Casas do Congresso Nac lona I e I aborar seu reg Imento I nterno e di 5

por sobre organ I zação, func lonamento, po I;c i a, cr I ação, transform~
ção o~ ext I nção de cargos, empr:gos e funções de seus serv I ços
f I xaçao da r"espect Iva remuneraçao.

~rt. 73 - Sa IV? dI spos I ção const Ituc lona I em contr~r I o,
as de II beraçoes de cada uma das casas e de suas Com Issões serão t,2,

madas por ma I or I a de votos"

SEÇÃO III - DA CÃ~IARA FEDERAL

Art. 74 - Compete pr Ivat I vamente ~ C~mara dos Deputa-

dos:

J - doc Iarar, por do I 5 terços de seus membros, a proce
d;nc I a de ,;l.cusação contra o Pres I dente da Rep~b II ca e os 1.1 I n I stro;
de Estado;

II - proceder a tomada de contas do Pres I dente da Rep~
b II ca, quando n~o apresentadas 030 Congresso Nac lona I dentro de se~

senta dl>JS após a abertura da sessão leglslatl .... a;

III - recomendar ao Pres Idente da Rep~b II Cd o afasta
menta de detentor de cargo ou funç;;o de conf I ança do Governo f ede
ra I, 'i nc Ius I ve na adm I n I stração I nd I reta.

SEÇÃO I V - DO SENADO DA REPÚSLI CA

x - suspender a e xe cuçe o , no todo ou em parte, de lei
dec I arada I nconst Ituc lona I por dec I são def I n I t I va do Supremo Tr, b!:!.
nal Federal,

XI - aprovar, por ma I or I a abso I uta E' por v oto secreto,
a exoncraç;o, de Of;C,O, do Procurador-Geral da Rep.úbllca, antes
do t~·rm I no de seu mandato.

Par~grdfo ~n I co - Nos casos pr-ev r s t o s nos I tens I c 11,
funclonar~ como Pr-e e r de n t e o do Supremo Tr-r bune l Federal, limitan
do-se a condcnaç~o, que somente ser~ profer I da pro do I e terços dos
votos do Senado da Repub I I ca, ~ perda do cargo, com I neb I I I tação ,
por o I to anos, per-e o exarc; c I o de funç~o p~b 11 ce , ee m preJu;;:o das
demer a sanç~es j udr cr er e cab;vc,s.

SEÇÃO V - DOS DEPUTADOS E DOS SENADOI~ES

Art. 76 - 0<; Dcpu t c do s e Sone dcr-cs "'dO I nv I co I á, e 1<> por

súas op i n I ~es, pa I avr-es a votos.

§ 1 Q - Desde a exped I ção do di P lama, os membros do Co!!,
gresso Nac lona I não poderão ser presos, sa I vo f I agrclnte de c r I me
I naf Ianç~ve I, nem procesados cr I mI na I mente, sem pr~v I a I I cença de
sua Casa, sa Ivo em r-e Iação a fatos prat Icados anter I ormente.

§ 22 - O I ndefer I mento do ped I do de I I cença ou a aus;n
cla de dellberaç~o suspende 03 prescrição, enquanto durar o mandato:-

§ 3Q - No caso de f Iagrante de c/'" I me I naf I dnç~ve I, os
autos ser~o remetlvos, dentro de Vinte e quatro horas, à Casa res
pectiva, para que, pelo voto secreto da maIorIa dos seus membros,
resolva sobre a prls:io e autorIze, ou n;:;o, a formação dd culpa.

§ 4 2 - Os Deputados e Senadores serão submet I dos a JU I
gamento perante o Supremo Tr Ibuna I Federa / . -

§ 5º - As prerrogat I vas processua I s dos DeputLldos e Se
nadores arro Iados como testemunhas não subs Ist I r~o se de I '<arem d;
atender, sem Justa causa, no prd;:O de trinta dias, ao convite Judl
clal. -

§ 69 - Os Deputados e Senadores n;;o serão obr I gado,; a
testemunhar sobre Informações receb Idas ou prestadas em ra::.3o do
exerc;clo do mandato, nem sobre as pese;oas que lhes confiaram
de ')es receberam I nformaç~es.

§ 72 - A I ncorporação às forç"'s Armadôs de Deputados e

Senadores, embora militares e álnda que em tempo de guerr03, depcn
der~ de pr;v I a I Icença da Casa respect I va '

Art. 77 - Os Deputados e Senadores nao poder:io, desde

Art. 75 - C'ompete pr Ivat I vamente ao Senado Federa I .

I - ju 'gar o Pres, dente da Rep~b II ca nos cr I mes de res
ponsab I II dade e 05 MIn Istros de estado nos cr I mes da mesma nature=
:ta, conexos com aque I es;

II - processar e ju igar os M1 n I stros •do' Supremo Tr Ibu
na I Federa I, o Procurador-Gera I da Rep~b II ca e o Procurador - Gera I
da Un I:iO nos cr I mes de responsab I I Idade,

a posse:

II - aceitar ou exercel~ cargo, função ou empl"'ego remu
nerado, InclUSive os pe que seJdm dem,ss;ve,s "ad natum", nas entl,
dades constãl'\tes de t tem ante r lor

.. I - F I rmar ou manter contrato com pessoa de dI re I to p~
bIICO, autarquia, empresa p~bl,ca, SOCiedade de economia mista 0-;:;
empresa concess, on~r I a de serv I ço p~b II co, 5a I vo quando o contrato
e o respect I vo processo de se I eção obedecerem a c I áusu tas un i for
mes;

qua 1-J j I - patroc I nar causa em que seJa Interessada
quer dàs cnt I dades a q'ue se refere o I tem J;

apos
segu I ntes

II1 - aprovar prcv I amante, por voto secreto,
gu I ção em sessãb p~b I1 ca, a esco Iha dos t I tu Iares dos
cargos, aí;m de outros que a 'e I determ I nar:
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IV - ser proprlet~rIOS, controladores ou dr r-e t cr-e a de
empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa .j ur- 1

dica de direito público, ou nel e exercer função remunerada,

V - ser titulares de mais de um cargo ou mandato elet!.
\'0 federal, e s t e due l ou mun t c r pel ,

Art. 86 - Perdera o mandato o Deputado ou Senador:

I - que Infrfng/r qualquer das prOIbIções c s f ebe l e c t e

das no er-t I 90 anter I ar,

II - cu.j o proced I mente for de c Iarado I ncompat; V fi' J com
o decoro per- lamentar,

III - que de I xar de comper-e c e r , em cada sessão IP9' 5 la
ti t ve , ;; terça parte das sessõr:os ord,n';;rlds das ComIssões c da Ca,,;~

a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada;

I V - que- perder ou t I ver s uepcn s o e o s di r-c I tos p o 1; t 1-

cos ,

v - quando o decretar a Just I ça E I e Itora I, nos
pr-ev i s t os em I e I;

Vf - que sofrer condenaç;o cr- ImI na I em sentença de f r n I

ti ve e I rrecorr; v e I, ou for condenado em ação popu I "Ir pe 1o Supr€'~
Tribunal Feder-e L,

§ 12 - É I ncompat; ve I com o decoro par lamentar, a I ém
dos casos de f I n Idos no regi mente I nterno, o abuso das pr-e r-r-oqe t 1

vas asseguradas a membro do Congresso Nac lona I ou a percepção de
vantagens I ndev I de e ,

§ 22 - Nos casos dos I tens I e I ( deste er-t; I go, a perda
do mandato ser; dec I d I da pe I a Câmara Feder-e I ou pe I o Sanado da R€'
p~bllca, por voto secreto e maioria absoluta, mediante provocação
da r-eepe c t I ve Mesa ou de per-f i do po I ; t i co representado no Congres-

Necr onel ,

§ 32 - Nos casos p r-e v Iat o e nos Itens I1I a VI, a perda
ou suspensão será dec I arada pe I a Mesa da Casa respect I va, de of; 
c I o ou med I ante provocação de que. I quer de scus membros, de part I do
po I; t I co representado no Cognresso Nec lona I assegurada pe I na defe
sa.

Art. 79 - Não perde o mandato o Deputado ou Senador:

I - I nve s t; i do na função de MIn Istro de Estado, Gover-na
dor de Ter-r- I t~r Ia, Secret~r I o de Estado, do O J s t r- Ito Federa I e de
Terrlt~r,os.

I I - I Icenc lado pe I a r-e spect Iva Casa, por mot I vo de
doença, ou para tratar, sem remunaração, de Interesse per-f I cu l er-,
desde que, neste caso, o afastamento n';o ultrapasse a cento e vin
te d Ias por sess~o I e g r 51 at I ve ,

§ 1 Q - O sup Iente será convocado n05 casos de veqe , de
Investidura em funções previstas neste artigo ou de t rcençe eupe >

r-ror- a cetrt c e vinte dias.

§ 2º - Não havendo suplente e tratando-se de vaga, far
se-a eleição para preench~-Ia se faltarem mais de qu t n a e meses pa
ra o t;rmlno do mandato.

Art. 80 - Os Depu t edo s e Se nedot-e s perceberão I dênt Ic e
remuneração f I xada para cada exere í c Iof I ndnce I ro pe I as respect I 
vas Mesils e sUJeita aos Impostos gerais, IncluSive o de renda, e
os extraord I n~r Ios.

SEÇÃO VI - DAS REUNiÕES

Art. 81 - O Congresso Nae lona J reun Ir-se-';~ anua Imen
te, na Capital da República, de 1e de março a 30 de Junho e de 1 2

de agosto a 20 de dezembro.

§ 12 - As reuniões marcadas para as datas fixadas nes
te art Igo serão transfer I das para o pr 1me I ro d Ia ~t I I subseqGente,
quando corresponder em a s~b(),do5, dom 1 ngos ou fer 1 aelos.

§ 22 - A !5ess;o I eg I 5 Iat Iva n~o 5er~ I nterromp I da sem
a aprovaçeo do proJeto d~ I e I de di retr I zes ot"çament~rIas nem
("errada sem d aprovação dos orçamentos da Unl;o.

§ 32 - O regi mento dispor; sobre o fune I onamento do Con
grl'"SSO n05 sessenta dlilS ant(>rlores ~s eleições. -

§ 4º - AI;m dos casos prfvlstos nesta Con~tltuIÇdO, a
Câm.'lra FcdC'ral e o Scnüdo da Rep~bllca, soh t1 prp"'í,d~ncl" da M"sa
deste, reun rr-se-':;o em seSSdo cO,{"Junta para:

I - I naugurar a sessão I eg i s Iat I Vu,

I r - e I aO{Jt"dr o reg I menta comum ,e regu Iar a cr I açao de
serv I ços comuns ~s dUil5 Casas,

I I I - rece:ber o compram I sso do Pres Idente da Repúb I I ca.

I V - conhecer e de 1 I berar sobre veto.

§ 52 - Cada uma das Cesas reun I r-se-á em sessoes prepa
rat~rlas, a partir de 1~ de fevereiro, no primeiro ano da leglsla-::

cur-e , para a posse de seus membros e eleição das r-eapc c t r ...as MQ
se e , para as que 15 ; vedada a r-econouçeo para o memsmo c er-qc na.
e I e i ç';o Imed Ie t emerrt c subseqüente. No caso de di s s c I uç.io d~ C~mara
Federa I, e a eeeecee preparat';r I as ter;o In; c I o tr I nta d Ias após "a
di p I omação dos e I e Itos, cb s er-ve do o disposto no par~grafo 1 Q

§ 62 - A convocaçao e xcr-eor-d In~r Ia do Congresso N03C I 0

na I far-se-~:

I - pe lo Pr-e s I dente do Senado da Rep~b f I ca, em caso de
decretação de estado de defesa ou de Intervenção f ecíer-e l e da pe d r
do de decretação de estado de s; t Io;

II - p e I o Pr-ee rdente da Repub I I c e , pe I O!$ Pr-es I dentes da
C;mara Feder-e I e do Senado da Repub I1 ce ou por r-equer- Iment o de m<31 o
r I a dos membros de emebe e as Ce s e , em caso de ur9~n(: I e ou J nter es=

p~b I I co r-e levante.

§ 7º - Na sessão l eq t sl e t t ve extraordln;rla, o Conqr-o s
50 Nec lona I somcnt o de f Iber~lr~ sobre a mat~r I a p ar-c a que I fo I CO!!
vo ce do ,

SEÇÃO VI1 - DAS COM I SSÕES

Art. 82 - O Congresso Nac lona I e suas Casas t;m Com I c;

s;;es permanentes e tiempcr-er- Ias e poderão cr Iar Com Issões Par I emen
taras de I nqu;r I to ou outras, cabendo ao Regi menta I n t er-no de cada
um dos ór9.ios Iegl s Iat Ivos, de f er-m I nar-I hes a competênc I d, forme. de
const I tu I ção, e cond I ções de fune I onemerrt o ,

§ 12 - As com Iss;;es per- I amentares de Inqu;r I to, que 90
e em de poderes de I nve e t; I gação própr I os das autor Idades .jud Ic I a I 5-;

serão cr-r ede s pela C;mara Federal e pelo senado da República, em
conjunto ou separadamente, medi ante requer Imento de um terço de
seus membros para a apuração de f e t;o determ Inado e por prazo certo,
sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Mlnlst~rlo
P{;b I I co para o f I m de promover a r-e aporrseb I I i decle c I v I I ou
na I dos Infratores.

SEÇÃO VI I I - DO PROCESSO LEGI SLAT IVO

Art. 83 - O processo (egl 5 (at I vo compreende e e {abora-

çao de

I - emendas ; Const Itu I Çãoi

11 - Ie I s comp Iementares;

I I I - l e r s ordlnárli3S,

V - decretos I eg I s I ilt I vos;

VI - resoluções.
Par'~grafo ~n I co - Le I comp 1emen e er- d t sporá sobre a tec

n rcc de elaboração, redação, alteração e consolidação das l er s ,

SUBSEÇ~O I - DA EMENDA À CONST I TUI çÃO

Art. 84 - A Const I tu Ição poder-e ser eme nde de med I ante
proposta:

I - de um terço, no m; n I mo, dos membros da .:;âm.:lra Fed!.
ra I ou do Senado da Repúb II ca,

II - do PreSIdente clã Rep~bl,cal'

111 - de ma I s da metade das Assamb I; I as Lcgl 5 Idt I \ as
das unldi:ldes de Federaç;o, manifestando-se, cada uma dclas, por um
terço de seus membros.

IV - de Inlclatlvil popular, nos termos previstos nesta
Coftst,tUtÇdO.

§ 1 Q - A Const I tu Iç;o não poderá ser emendada na ...19;n
cla de estado de s;tIO~ de estado de defesa ou de Inter ...pnçao fed,!
ra1.

22 - A proposta ser~ di scut Ida e votada em cadd Ca
sa, em dOIS turnos, com tnt~r\'alo m;nlmo--de novent<l dldS, conSldc>
rando-se aprovada quando obt Iver, nas \fotaç~(>s, do 15 terços dos \ E.
tos dos membros de cada uma das Casas.

§ 3 2 - A emenda.~ Const Itu I ção será promu 19üda pe 1as
Mesas da Câmara Federa I e do Senado da Repúb I I ca, com o rcspcet I \ o
número de ordem.

§ 4º - .N~o será obJeto de de' lber'dção a proposta de
emenda tendente a abo I I r:

( - a forma federat IVil de Estado;

11 - a forma repub 1I cc'!na;

111 - o voto direto, secreto, universal e ·f.acultatlvo,

I V - a separaç~o dos Poderes; e

V - os direItos e garantias IndiViduaiS.



mod I f I quem

§ 52 - A mat~r J e c on s t errt e de proposta de eme-nde reJe..!,.
ta da ou hev I da por p r-e j ud I ce de n~o pode ser ob j e t o de nova propos
ta na mesma 'Sessão I eg I 5 I e t I V~1.

SUBSEÇÃO li - DI SPOSI ÇÕES GERAl S

Art. 85 - A Iniciativa das leis comp l emcn t er-es f> ardi
nar I as cabe a qua I quer membro ou Com J SSdO da C~mard Fc de r-e I ou d;
Senado da Rep~bllcd, ao Pr-e sr de nt e da Rep~bl rc e , aos Tr-r bune r s Su
periores e aos cidadãos, na For-me prevista nesta Const r rur çeo •

12 - S~o de r nr cr e t r ve pr-r ve t r v e t

- do Presidente da Rup~bl r c e , as leis que fixem ou
efet IV05 das Forças Armadas,

§ 22 - A Iniciativa popular pode 5('1"' e -ccr-c t de pela
presentdç~o, d câmara Federal, de pr-o.j e t o de lei ou proposta de
emenda d Const I tu I ç~o dev I demen t e er-t; I cu I e do e s ub-sc r- I to por,
m;nlmo, tr~s d~clmos por cento do c l er t or-e do necr onal , d,strlbu;
dos em pelo menos cinco Es t s doj-. com não meno s do 11m dC:C"'lmn por ('"(',!;

tq dos e Ie I tores de cada um de Ie s

Art. 86 - Em caso de rf?lev~ncla e urg;ncla, o Pr-e sr-.
dente da Rep~b II CÜ poder-e adotar me d Jdas pro" Iecr- I as, com força de
le I, devendo 5ubmet~-1as de Ime d I ato, para convers~o, ';0 Congres
so Nec I onel , o qua I, estando em r-ec e e s o , ser~ convocado e xt r-e or-d 1

nar I emen t e para se r-eun I r no prazo de c Inco d I as.

Par~grafo ~n Ico - As med Ide s cr-cv I s~r I as per-der-ao e f 1

CáCld, de s de a sua I::':dIÇÕO, 1:>0 nQo forem convertidos em I€'I, no pra
z o de- t r-r n t e dr e s , a partir da sua publlcução, devendo o Congr("ss-;;
Necr cne l dr s cr plr ner- as rf?laç~(.~ Jur;dlcas dele decorrentes.

Art. 87 - As I e r 5 de I egaJa<:; serão epr-ove de s pe I a câma
ra dos Deputado, devendo a de I cgaç;;o ser 50 II C I tada p e I o Pr-e s I den
te da Repub I I c c

§ 1 Q - N~o ser~o ob j c t o de d~ I egaçào os e t o s da compe-.
t;nc I a c xc I us I" a do Conçr-e s so Nac lona I, 05 da compet;nc I a pr I Volt 1

vc" d.ii Câmara Federa I ou do Senado da Rep~b I I c e, a mat~r I a reserva
da ~ lei complementar, nem a leg,<:;/ação sobre.

I - organl:;:açào do Judlcl~rlo e do Mlnlst~rlo P~bIICO,
a carre I ra e a garant I a de súuó membrob,

II - naCIonalidade, cldadanld, dIreitos IndiVIduaIs,. po
lítlC'OS e elcltordl5, -

J II - pldnos plurianuais, dlrctrJZes orçamC'nt~rlus

orçamr>ntos.

§ 2 2 A d(>legtH~~o (lO Presld~nte da Rcp~bllct1 ter'; a for
dt! re50 I UÇ'QO do Congre.s-so Na.: I onoJ I, que ec;pcc I f Ic<'Jr~ bCU cont('~

do e os termOb do seu e ....~rc I to.

§ 32 - Se a reso Iuç~o determ I nar a aprec Iaç~o do pro
Jeto pe I o Congresso Nac lona I, este q fdr~ em votação ~n Ica, vedada
qua I quer emenda.

Art. 88 - As I e I s comp I ern~ntare5 serão aprovadds por
ma I 01'" I a abso luta.

SEÇÃO IX - DA FlSCALIZAÇÃO FUNANCEIRA, ORÇA~ENTÁRIA
OPERAC l ONAL E PATRNIQNI AL

Art. 89 - A flscallzaçdo flnancclra, orçament~rla, o
peraCIonal e patrimonial da União, quanto aos dbpectos de legdtlda
de, legitimidade, eflc~clCl, eflcl~ncld e economiCidade, ser~ e ...er=
c I da pe I o Congresso Nac lona I, med I ante contro I e externo, e pe I os
sIstemas de contra I e I nterno do leg I s Iat IVO, Exectu I vo e Jud I c I~-
r I o, forma da I e I •

Par~9rafo único - Prestar~ contas qualquer pess,oa f;
slca ou Jur;dlca qlJe utilIze, ar .... ecade, guarde, "gcrencI{" ou, por
qualquer" forma, adli\Lntstre dInheIros, bens e valores p~bl,cos, ou
pe Ios qua I 5 a Un I ão responda, ou, a Inda, que nome desta assuma

obr Igaç~es.

Art. 90 - Ao Tr I buna I de Contas da Un I ão, órg~o au'C 1

II ar do Congresso Nac I Dna I i"l0 t:'xerc; c lodo contro I c externo, comp~

te:

I - apreciar as contas prestadas anualmente, pelo Prc
S Idente da R('r~b I I Cu, med Iante seu parecer pr~v I o a ser c 1ubordd~
pelo TrIbunal, em SC'5scnti3 (60) dia">, a contar do rucl.blmcnto dc'lsccnt<lS.

II - Julgar as contas dos admInIstradores e demaIS; res
ponsáve I s por di nhe Iros, bens e va Iores p~b I I cos, da adm I n Istrdç~~
direta e Indireta, InclUSive das fundações e SOCiedades, Instituí
das ou mant I das pe Io poder p~b I Ico federa I, e das contas daque Ies
que derem causa a perda, extrav Io ou outra I rregu I ar I dade de que
resu Jte preJu'; zo ;; Fazenda Nac lona I;

III - apreCiar, para fins de registro, da legalidade
dos atos de <t1dm Issão de pessoa I, a qua Iquer t; tu Io, na adm In Istra-

2765

çao direta e Indireta, r ncl uer vc nas fundaçoes r n s t t t ur de s ou man
t I das pe Io poder p~b II co, e xcet ue de e as nomeaç~e5 para cargo de na
tureza e epe cr e l ou provimento em comissão bem corno de s conce9s~e;
de aposentador I as, reformas e pensões, r-c s s e I ve de s as me I hor- I as
pos t er- r ct-e s que não ü J terem o fundamento I e qe I do dto conccss~r I o,

IV - realizar Inspecões e auditorias de nature::a fl
nance ira, orçament;r I a, oper-ao lona I e pet r- I mon I a', I nc I us I ve quan
do r-e quer-r de s pelo Mlnlst;rlo P~bl,co Junto ao Tribunal, nas un r de
dc s administrativas do Le ç rsle er vc , Executivo e Judlcl~rlo e de=
ma I e ent Idades refer Idas no I tem I I;

- fiscalizar as empresas supr-enec r one r e de cUJO ca-
pital SOCial a União per-ti t cr pe , de forma direta ou Indireta, nos
termos' pr-ev I stos no respect I vc tratado const Itut IVO;

VI - fiscalizar a apllcaç;o de quaisquer r-e c ur-s o s
pes s e do s pela Unl~o a Estados, Distrito Federal e Munlc;ploS,

V1I - prestar as I nf'or-meçce s que forem CiO II c I t e de s por
de I Ibcraç~o da C~mara Fader-e I ou do Senado da Repub I Ice e por In 1

c t e t sve da Comissão Mista ou t~cnlca r n t er-e s s e de , sobre a f'SColII
zação f I nance I r-e , orçamcnt~r Ia, opera c lona I e patr Imon I e I e, a I n-

da, sobre resultados de auditorias e Inspeções r-eel r z e de s ,

VIII - ep I1 cer- aos respons~vcI s , em caso de I I cga II da
de de despesa ou Irregu I ar Idede de contas, as sanç~es pr-ev I s t e s e;;
Ie I, que e s t ebe Iecer~, dentre outrtas com Inaç~es, mu I ta pr-opor-c I!:!.
na I ao vu Ito do dano causado ao er~r i o púb 1 I co,

IX - e e s t nar prazo.. ra=o~ve I para que o órgão ou cnt 1

-cíede adote os provld;nclds necess~rla"t ao e xe t o cumprimento da ICI,
se ver I f I cada e I egêl I Idade,

À - sustar, se n~o atendido, a c"Cecuç~o do ato Impug
nado, comun I cando a de c I são à C;mara Federa I e ao Senado da Repú

b l r ce r e

XI - representar, conforme o caso, ao Le q r s I et IVO, E
xe cut; Ivo ou Jud Ic I~r Io sobre I rregu I ar I dede s ou abusos apurados.

§ 1º - Na h I pótese de sustação de contrato, a parte
que se cons Iderar pr-e.j ud Icada poder-e I nterpor recursos, s em e f e Ito
suspens I vo, ao Congresso NdC lona I.

§ 22 - Se o Congresso Nac lona I, no prazo de no .. ent03
d I as, por sua ma I or I dS abso luta, não 5e pronunc I ar, sobre o recur
so prevIsto no par~grafo anterior, prevalecr~ ü dec,s~o do Tribu
na I de Contas da Un I~o.

§ 32 _ I\s deCisões do 1rlbunal de Contas da llnl;io do
que resu I te Imputüção de déb I to ou mu I ta terão ef Ic~c I tl de t; tu Io

execLlt IVO.

§ 49 - O Tr I buna I de Contas da Uru do encanll ohdr~ I <3nu
a I mente, ao Congresso Nac I ond I, re Iat~r I o de suas at I v Idddes. -

Art. 91 - A comlss~o mista permanente a que se refere
o parágrafo 1 2 do artigo 171, dIante de Ind;c,os de despesas não
autor I zadas, I nc Ius Ive sob a forma de I nvest I mentos não- programa
dos ou de subs; d I os não aprovados, poderá, pc I a ma I ar I a abso luta
de seus membros, so II C Itar ~ autor Idade govnrnamE"nta I respons~\ e I,
que, no prazo de c I nco d Ias, preste os esc Iarec Imentos necess~

r lOS.

§ 1º - Não prestados os esc I arec Imentos, ou con<; I dera
dos InsufICientes por dOIS terços dos membros dd ComIssão, esta <;-;;
Ilcltar~ ao Tribunal de Contas da União pronunCiamento concluslv-;;
sobre ü matérlü, no prazo de trinta dias.

§ 22 - Entendendo o TI'"I buna I de Contas da Un I dO I rre
gll' ar a despesa, a ComI ssào, se JU \gar que .o gasto possa Cdu'Sar da
no I rreparáve I ou grave I esão à econom I d p~b II ca, proporá 030 Con-
gresso Nac Iorla I d sustação da despesa.

Art. 92 - O Tribunal de Contas da Unl~o, com sede no
DistrIto Federal e quadro próprio de pesso<:ll, tem Jurisdição em t~
do o terr Itór I o nac lona I, cabendo-I he

I - e Iaborar seu reg I mento Interno;

II - eleger seu PreSidente é Vice-Presidente, e

I I I - exercer, no que couber, as cltr I bUI ç~es pr('v I 5

tas no artigo 110 .•

§ 12 - O mlnsltros do Tribunal de Contas da Unl~o se
rao escolhidos dentre braSileIros maiores de trinta c cinco c.1no~,

de Idoneidade moral, de reputaç~o Ilibada e not~rlo-~ conheclm~ntos
jur;d,cos, econ~mlcos, financeiros' ou de admlnlstro;:lção p~bl,C<.l,

obedec Idas as segu I ntes cond I ç~es:

I - um terço Indicado pelo PreSidente da Rcp~bl,ca,

com aprovação do Senado da Rep~bl icai e

I I - do I 5 terços esco Ih I dos pe J o Congresso Nac i ona I ,
com mandato de se I S anos, n~o renov~veI.

§ 2º - Os ministros, ressalvada a nãO-VItalICiedade
na h,pc';tese do exercíCIO de.mandato, terão as mesrnelS garantias,
prerrogat Ivas, • venc Imentos e I mped Imentos dos mI n I~tros do Supe-
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PlENARIO

CONSTITUINTE JOSIô EGREJA

SEÇIlO II

DAS ATRIBUIÇOES DO PRESIDENTE DA REPOBLICA

PROJETO

SEGUI!!.

TiTULO V

Capítulo II

DO EXECUTIVO

SEÇAO I

DO PRESIDENTE DA REPOBLICA

SUBSTITUA-SE O TEXTO GONSTANTE DO CAPiTULO II DO TiTULO V DO

DE CONSTITUIÇAO DO RELATOR CONSTITUINTE BERNARDO CABRAL, PELA

TE REOAÇAO:

Art. 95 - O Prssidente da Repúbllca é o Chefe de E~

tado e o Comandante Supremo das Forças Armadas, cabendo-lhe garantir
a unidade, a Lndependênc i a , a defesa nacional e o Lavr-e exerc í c i o das

insti tuições democr ãt i cas ,
Art. 96 - São condições de elegibllidade para oca!.

90 de Presidente da Repúq1ica ser tirasã j e í r o nato I ter mais de trin

ta e cinco anos de Idade e estar no exercício dos direitos políticos.
e • Art. 97 _ A eleição para Presidente da RepúblIca far-

se-á por sufrágio uru ve r sa L, d i r e t o e secreto, quarenta e cinco dias

antes do término do mandato pr r-sadenc i a I
§ 12 _ Será proclamado eleito o candidato que obti

ver a maioria absoluta dos votos I não computados os em branco e os n~

los.
§ 2Q - Se nenhum cano i dato alcançar maioria p r eva s t a

no parágraf,o anter i or , r.enovar-se-á a eleição, dentro de qurnz e dias

da proclamação do resul tado da pr í.mei ra , concorrendo ao segundo escr~

tinio somente oadc í s cano ada tu s mais votados no primeiro, e conside

rando-se eleito aquele que obtiver a "maIoria das votos válidos.

§ 3º - Ocorrendo ces Is tênc i a de um dos dois candida
tos mais votados, sua subs t í t ui ção caberá ao terceiro mais votado, e

assim sucessivamente.

Art. 98 - O Presidente da República tomará posse p!
rante o Congresso Nacional que, se não esti ver r euru do I será con voca

do para tal f i m, prestando o seçu mte compromisso: "Prometo manter,

defender e cumprir a Constituição, observar as Le i s , promover o bem

geral do povo brasileiro, zelar pela união, integridade e independên

CJa da Repúbllca".

Parágrafo únICO - Se o Presidente, salva mnt í vo de

força maior, decorridos dez d i as , não tiver tomad.o posse, o cargo s~

rá declarado vago pelo T~bunal Superiol Eleitoral.

Art. 99 - O mandato do Presidente da República de

cinco anos, vedada a reeleição, e terá início a I!:! de Janeiro.
§ !Q .. Em caso de impedimento do Presidente da Repú

b.lzca , ausêncae do PaIs ou de vacância, serão chamados ao exercício
do carga, sucesSlvamente, ° Presidente da C~mara Federal, o Presiden

te do Senado da República e O Presidente do Supremo Tribunal FederaL

§ 2Q - A renúncia do Presidente da República tornar
se-á efetiva com o conhecimento da respectiva mensagem pelo Congresso

Nacional.

Art. 100 - Declarada a vacãnc i a do cargo de Preside~

te da República, far-se-á eleição, no prazo de quarenta e cinco dias,
contados da data da declaração.

§ 12 - Se a vacância ocorrer na aequoda metade do p~

ríodo pres f denm al , a eleição será feita pelo Congresso N.scIonal, até
t r rnte dIas após declarado vago o cargo.

§ 22 - Em qualquer h i nó t es e , o eleito apenas comple

tará o mandato do seu antecessor.

JUS T I F I C A T I V A

Neste trabalho, respeitarnos as qualidades inovadoras tra

zidas pela forma espontânea e democrática como surg~ram os daspoaat!
vos co~tJ.dos no Projeto. Tal corno um diamante em bruto, para que elas

".s& revelassem em toda a sua força, o texto pz-eoa.aava ser Lapc.dadc ,

retirando-5e-lhe a massa informe das mfnúca.as casufsta.cae , e, muitas

vezes, as imperfeições surgJ.das pela fusão às vezes emotiva de maté

ria-prima ideológica.

No contexto da emenda que apresentamos quase nada acres

cemos ao Já exa.scerrce e procuramos apenas desbastar a pedra opaca pa
ra descobrJ..r-lhe o bz-aLho ,

A presente emenda atende a ponderações sínceras do Se

nhor Relator. Dá ao texto da consta.t.ua çêc uma nova eone í.scêncae s na

xedecâo , busca uma maior síntese, relegando as normas programátJ.cas

e reguladoras às Lea s complementares ou ordanârí.a s r no mér~to, proc,!;!
ra o fio ~ilosófico nas raizes tradic:Loncll.s da nossa Soc:Ledade - li

Laberõede da pessoa, a democxeca.a , a representação do povo pela trJ.

partiçã.o dos poderes, e uma Ordem Econõmica onde o Social e O Econô

mico se harmonizam para a conscrucâc de um grande país.

Acreditamos que na vaçêncã a desta Nova Constituição, da

integração entre o Trabalho e o Capital surgJ.rá um renovado surto de

prog~esso e veremos a população br-asa.j.ea.r-a , progressivamente, ascen

der a nâveã.s de vida mais elevados.

r-ror- Tribunal de Ju s tr çe e somente poder~o apose-;tar-sc com as va~

'tagem; do cargo ap~s c I nco anos de efet I 1/0 exer-c I c, o.

§ 32 - 05 auditores, quando eub s t r t u r ndo mr nr s t r-o s ,
t;m as mesmas gar03nt I as e 1mped Imentos dos t I tu I "ires.

Art. 93 - O Legislativo, O Executivo e o Judiciário
manterão, de forma Integrada, 5 i stema de contro Ie I rrt er-no com a f I

nel rde de de:

I - ave I1 ar o cumpr I mento das metas prev I e t e s no p 103

no p I UI"' I anua I, a execução dos programas de governo e dos orçamen
tos da União;

11 - comprovar alega I1 de de e ava I I ar ,os !"'f05U I t edos,
quanto à e f J c~c I a e ef I c I ênc I a, da gestao orçdmenta!.: I e , f I nenc o I r-e
e patr I mon I a I nos ~rgdos c ent I dede s da adm I ns I t r-e ceo federa I, bem
como d ap' I caç;o de recursos púb I, cos por ent, de dea de di r-e I to pr-,

vedo s

111 - exercer o con t r-ol e das oper-e çoe s de cr~d,to,
avais e qer-en t r e s , bem e s s r m dos d r r-e r t oa e hevcr-ea da União, e

I V - apo Iar o contra \ e externo no exer-c í c I ° de sua mIo!

eec Institucional.

§ 1 Q - Os respons<Íve I 5 pe Io contra Ie I nt er-jto , ao toma
rem ccnhec I menta de que Ique r- I rrcgu Iar I de de ou abuso, darão c I ;n=
c i e ao Tribunal de Contas da União, sob pena de r-esponaeb r I r dede $~

l,d';rla.

§ 22 - Cualquer Cidadão, per-t.r do polítiCO, assoclaçso
ou SI nd I ce t c ; parte Ieg í t I ma parei denunc I ar I r-r-e qu Iar I dades ou a
busos p e r-e nt;e o Tr-rbune l de Contas da Unlão.- e xr ç r r-e-Lhe completa ~

pur-aç;o, bem como c dev I da ap 1 I cação das sanç~es I e qe I s aos respo~

5~ve i 5, f I cando a autor 1e dde que recebt;r denúnc I a ou t"eque!::: menta
de pr-ov Id;nc Ias 50 I Idar lamente r-eepon s e ... e I em Caso de omI s ee o ,

Art. 94 - As normas e e t ebe I e c I das nesta Seção ap I1 C6!!!,

-se, no que couber, ti or'ganlzaç;o e flscd/lzaç,Jo dos Tr-r hune r e
de Contas dos Estados e do DistrIto federal e dos Tr-r bune r s e Con
ae'l hõ s de Contas dos Munlc~ploS.

EMENDA ES32195-1

fl

na
= nXTO/~uSTl"c:J,çill-_-----------___,

EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAP!TUlO rI DO T!TUlO V

DO EXECUTIVO

Art. 101 - Compete ao Presidente da República f

forma e nos limites desta Constituição:
I - nomear e exonerar os Ministres de Estado;
11 - rfÔmear, após ap'rovação pelo Senado da Repúbl!

ca , "os~ministros do Supremo Tr i.buna.l , do Tribunal de Contas da uru ão ,

dos Tribunais Superiores, os Chefes de missão dap Lcmét í ca de caráter
permanente, os Governadores de r err-z t éz-zos , o Procurador-Geral da R!:,

púb Laca I o Presidente e os Diretores do Banco Central j

111 - nomear os juízes dos Tribunais Federai§) e
Procurador-Geral da União;



IV - convocar extraordinariamente o Congresso Na-
cionel j

v - Ln í c i a r o processo legislatIvo conforme pre-
vista nesta Cons t i tu i ção ;

VI - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis;

VII - vetar pro j et o de lei I parcial ou totalmente I

ou so Lí c a tar' a sua r econs i de r ação ao Congresso Nacional;

VIII - manter relações com os Estados estrangeiros e
acredi t ar seus representantes cup Ioné t rcos ;

IX - convocar e pr e s í da r o Conselho de Segurança ~
c i.ona l ,

- celebrar tratados, convenções e atos interna

cionais I referendado pelo Congresso NacIonal;

XI - firmar acordos, empr é s t imos e obr i çações ex-

ternas, com autorização pr évi a do Senado da Repúb Lr ca ;
XII - declarar guerra, no caso de agressão estran

geira, autorizado pelo Cq8gresso Nac i one I ou referendado por ele, qU8,!!
do ocor r i da no Intervalo das sessões Leqa s Lat l va s , e, nas mesmas con
dições, decretar, total ou parc i al.ment e , a mobi Li zação nac i.ona L;

XIII - celebrar a paz I aut or i zado ou após referendo
do Congresso Nacional;

XIV - exercer o comando supremo das Forças Armadas,
nomear seus comandantes e prover seus postos de o r i c i a í a-pener e í s j

XV - autorizar bre s t í e i r o a aceitar pensão, empre-

go ou conn s são de governo es t r-anqe i ru ;

XVI - d i r Lq i r mens.agem ao Congresso Nacional no

início de t.ep i s j atur a ;

XVII - decretar J OUVIdo o Conselho de Segurança Na-

cional, a intervenção federal, o estado de sítio, su...bmetendo-os ao

Congresso NÉcional;
XVIII- determinar a r eaj j aeção de refere~do sobre

proposta de menda cons t Lt uc i one I e projeto de Lei que vr sem a alterar

a estrutura ou afetar o equilíbrio dos Poderes;
XIX _ confer i r condecorações e distinções honorífi-

cas;
XX - conceder rndu l to ou graça,
XXI pe rml t i r , com autorização do Congresso Naci,2,

na1, que forças es t rançe i r as aLr adas t r ans i t em pelo t err í t dr i o NacI,2,

nal, ou, por motivo de guerra, nele permaneçam temporariamente, sem

pre sob o comando de autoridade br as í Le i r a ;
XXII _ txercer outras 'atribuições previstas nesta

Consti tu i ção ,
SEÇl\O III

DA RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE DA REP08LICA

Art. 102 - São crimes de responsabilidade os atos do

Presidente da Repúb l i ca que atentarem contra esta const í turção , espe

cialmente:
I a existência da União;
11 - o livre exercício dos Poderes da União e dos

Estados;
111 _ o exercício dos direitos Lndâ va dua í s , aoc Laae

e políticos;
IV - a segurança do Pais;
V - a probidade na administração.

parágrafo únICO - Os c r xmes de responsab:lidade se
rão tipificados em lei, que estabelecerá as normas de processo e ju!

gamento.
Art. 103 - Aut.or.r zado o processo, pelo voto de dOIS

terças dos membros da cãmars Federal, o Presidente será subme t i do
julgamento, perante o Supremo Tribunal Federal, nos crimes comuns, ou
perante o Senado da República, nos de r esponsab i Ladade , r rcando sus

penso de suas funções:
I - nas crimes comuns, se recebida derulnc aa ou

queixa-crime pelo Suprema t r rbuoa I Federal;
11 - ti3s cr imes de re$ponsabilldade, após instaur~

ção do processo pelo Senado .cl.a Repúbl~a.

§ 12 _ Se, deco r r i do o prazo de cento e o.it enta dias,

o julgamento não est iver concluído, cessará o afastamento do Preside!!.

te, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo.
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§ 2º - O PreSIdente da RepúblIca nos c r ames comuns,
não estará sujeito a pr i são , enquanto a sentença condena t ó r i a não

transi tar em julgada.
§ 32 _ No caso do i tem I I, a condenação somente será

proferida por dois terços dos votos dos membros do Senado da Repúbl!
ca e limitar-se-á decretação de perda do cargo com rnab i Li t ação , por

oito anos, para o exercício de função púb l i ca , sem prejuf ac das de

mais sançi:i~:, j ud í cLaas cab Ive i s ,

SEÇ~D IV

DO CONSELHO DE SEGURANÇA NACIONAL

Art. 104 - O conae l ho de Segurança Nac rona I é órgão
de consulta da Presidente da República, r os assuntos relacionados com

a soberania nac i.cna I e a defesa do Estado oemocrãt i co .
§ 1.9 - Integram o Conselho de Segurança Naclonal na

condição de membros natos:
I - o PreSIdente da República,
11 - o pr-es adent e da Câmara Federal,
111 ry.presidente dO' Senado Federal;

IV - o Ministro da Justiça;
V os Ministros das Pastas Militares;

VI - o Ministro das Relações Ext er i or es ;
VII - o Ministro do Planejamento.

§ 2º _ Compete ao Conselho de Segurança NaCIonal:

I - opinar, nas hipóteses de declaração de Guerra
e de celebração da paz, nos termos desta ccns t i tufção r

11 - propor os c r í t é r i os e ccnd.i ç õe s de ut í Li zação

de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e op i na r SE.
bre seu efetivo uso, especialmente na faixa de f'r ontear as e nas rela
cionadas com a preservação e é exploração das recursos na tur a i s de
qualquer tipo;

lI! - estudar, propor e acompanhar o de senvo Iv imen-,
to de In í c í at rvas necessárias a garantir a independência nacional, e
a defesa do Estado Democrático;

IV - opinar sobre a decretação de estado de defesa
e do estado de s Lt í o ,

§ 3Q - A lei regulará a organização e o f'unc aonamen-.
to do Conselho de Segurança Nacional.

JUS T I F I C A T I V A

,
Neste trabalho, respe~tarn~s as qual~dades inovadoras tr~

zidas pela forma espontânea e democrática corno auzqa.z-am os dispositi
vos contidos no projeto. Tal corno um dd.amarrce em bruto, para que elas
"sé revelassem em toda a sua força I o texto pz-ecc.seva ser Lapa.dado I

r-eear-anôo-ee-ahe a massa informe das minúcias casuísticas, e, mua.tiaa

vezes, as ampexfea.côes aur ça.das pela fusão às vezes erno'tiz.ve de maté

ria-prima adeoLôqâ.ce ,
No contexto da emenda que apresentamos quase nada acres

cemos ao já existente: procuramos apenas desbastar a pedra opaca pa
ra dencobz-a.x-cLhe o bxa.Lhc ,

A presente emenda atende a ponderações sinceras do Se

nhor Relator. Dá ao texto da constdtua.cãc uma nova consi.s têncae i na

redação, busca uma maior síntese, relegando as normas pr-oçramât.a.cea

. e reguladoras às leis complementares ou ordinár1as; no mérito, proc.!:!

ra o fJ.o filosófico nas raízes tradicionais da nossa socaeôede - a

liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo pela tri

partição dos poderes t e uma Ordem rseonômaca onde o aocaer e o Econô

mico se harmondaem para a construção de um grande. país.
Acreditamos que na va.qêncã.a desta Nova constu.eua.câo , da

integração entre o Trabalho e o Capital surgirá um renovado surto de

progl='esso e veremos a população brasile~ra, l?rogr.e.ss~vamente, ascen

der a nIveis de vida mais elevados.
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EMENDA ES32196·0

l:
r.r ,.I-~....""olc~""8.t;iDI.u."o..,nÃO _.

= '1lJlrOI..J)ST"J'~ç..io,---------------,

EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPITULO UI DO TITULO V

SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE DO CAPITULO IV DO TITULO V DO PROJETO

DE CDNSTITUCIÇAO DO RELATOR CONSTITUINTE BERNARDO CABRAL, PELA SE

GUINTE REDAÇAO:

TITULO V

capítulo IV

DO JUOICIARIO

SEÇAO I

DISPOSIÇOES GERAIS

DO GOVERNO

SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE DO CAPITULO IH DO TíTULO V DO PRO.7P.TO
DE CONSTITurçl\o DO RELATOR CONSTITUINTE BERNARDO CABRAL, PELA SEGUIN
TE REDAÇI\o, rais;

°Art.

I

II

III

106 - Sí3D órgãos do Judiciário.

- Supremo Tribunal F'ederal,
- Superior I r rbuna I de .jus t aça ,

_ r r rbuna Ls Regionais Federa~s e Juízes Fede-

T1TULO V

Capítulo IIl

DO GOVERNO

SEçKo I

DOS MINISTROS DE F.STADO

Art. ).D.S - os MJ.n1.stros de Estado serão eaocLb.í.doa dent.re
brasileiros nacos mai.cxes de vint:p e um anos no exez-c Ec r.o
dos d~r;1.tos po Lf't roos ,

S 12 A Lea dr sporé sobre a c r r ação , estrutura f> e errbuz.cões
dos MinJ.Etér1.os;

S 2Q - Os l'(:l.n1.stros a~ Fstado são cbz-z çedos a atpnâpr à convc
cac;ão da Câmara Federal e do Senado da Repíib La.ca ou de
qualquer de suas comissões.

S 30 - Os Ml.nistros df" Bstado eêm acesso às s easôea de ambas
as Casas do -conqre-eeo Nac a.one L p às r euru.õe s df> aues
comJ.5SÔl?S, com d r rre i.tio à palavra.

JUS T I F I C A T I V A

Neste trabalho, respeitamos as qualJ.dades J.novadoras tra

zidas pela forma espontânea e democrática corno surgiram os dJ.spositl

y~s contidos no proJeto. Tal como um d~amante em bruto, para quee~
se revelassem em toda a sua força, o texto pr-ecnseva ser Lap a.dado ,

retJ.rando-se-lhe a massa J.nforme das mmúcxea casuf.srtxcas , e, mui ta.s
vezes, as ampexâea.çôes surgidas pela fusão às vezes emotiva. de maté

ria-prima ideológica.

No contexto da emenda que apresentamos quase nada acres

cemos ao já existente: procuramos apenas desbastar a pedra opaca pa

ra descobrir-lhe o brilho.

A presente emenda atende a ponderações sinceras do Se

nhor Relator. Dá ao texto da ConstJ.tuição uma nova cons a s cêncã.a s na

redação, busca uma maaor síntese, relegando as normas programáticas'

e reguladoras às Laas complementares ou ordinárias; no mér~to, procu

ra o fio fJ.losõ:f~co nas raizes tradicionaJ.s da nossa Sociedade - ~
liberdade da pessce , a demccr-aca.a , a representação do povo pela tri.

partição dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o Social e o Econô

rn2CO se harmonizam para a construção de um grande país.

Acredi tamos que na vigênci.a desta Nova Constitu~ção, da

integração entre o Trabalho e o Cap~ tal surgJ..rá um z-eriovado surto de

prog;resso e veremos a população brasileJ..ra, progress1.vamente, a scen-,

der a nivea,s de vada mais elevados.

EMENDA ES32197·8
[!J CONSTITUINTÊ"~O=-S:-E:-E-G-R-E-J-A-------~

PLENÁRIO

rrr-------------TI;HQ/J"$f1ncA..ÃO----- ~

EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPITULO IV DO TíTULO V

DO JUDICI~RIO

IV - Tribunais e Juízos do Trabalho;
V - t r rbuna í s e Juízes Eleitorais;

VI - Tr~buna~s e Juízes Mili t ares , e
VII - t r ibune í s e Juízes dos Estados e do üa s t r í t o

Federal e Territórios.
Parágrafo úru co - O Supremo Tribunal Federal e os

Tribunais super rcres Federais têm sede na Capital da República e j!:!

r Lsdr.ção em todo o t.er r í t õr i o nac í ona L.
Art o 107 _ A \!nlão e os Estados terão estatutos da

magistratura, mediante leis c crnpLemerrtar e s federais e estaduais obser
vades os s aqu.i nt es pranc íp i os . ' -

_ ingresso, por concurso de provas e titulos,

com" a participação da Ordem dos Advogados do Brasll e do Mlnistérío

f'úbllco em todas as suas fases, obedecendo-se, nas nomeações, 0E.
dem de classificação;

11 - promoção de ent.r ênc í e para entrância, alte-r-

nadamente, por antiguidade e merecimento J observado o seguinte:
a) - é ocr i qatdr I.e a promoção do JU~z que figure

por três vezes consecutivas, ou cinco alternadas, em Lrs t a de merec,!
menta;

b ) _ a pr-omoção por merecimento pressupõe dois

anos de exe rcIc i o na r espec t t.vs entrância, salvo a Inex í s t ênc i a de
juiz que atenda ao interstIcio e a não aceitação pelo canm dat o ;

c) _ B aferição do merecimento pelos critérios da

presteza e segurança no exercício da jurIsdição e, ainda, pela rre

quênc í e e aproveitamento em cursos ministrados pelas escolas de fo.!,

mação e aperfe~çoamento de magistrados;
d) _ na apuração da antiguidade, o Tribunal some.!}

te poderá recusar a JU1Z maas antigo pelo voto da maioria absoluta

de seus membros, conforme p r uned r mant n próprio, r epe t mdn-e e a vot!.

ção até fixar-se a Lndi cação ;
111 _ o acesso aos Tribunais de segundo grau far

se-á por antiguidade e merecimento 1 alternadamente, apurados na úl t~

ma ent r ãnc i a ou, onde houver, no Tribun!il de Alçada J quando se tra

tar de promoção para o Tribünal de Justiça I observadas as alíneas do
item 11 e a classe de nr í.qem;

IV _ os vencimento dos magistrados s er ão fixados

com di ferença não excedente de dez por cento de uma para outra das

categorias da carr e i r a , não podendo, a qualquer título, exceder os

dos MIn~stros do Supremo Tribunal i="erleral;
V _ é ncmpu Leú r r a a aposentadoria com vencimen-

tos íriteqraas por invalidez, ou aossetenta anos de idade, e faculta

tiva aos trinta anos de ser-v aço , após cinco anos de exerc Ic i o e re t a 

vo na Judicatura j

VI _ o Juiz titular resideirá na respectiva coma!.

ca , O ato de r-emoção I disponibilidade e aposentadoria do maqi s t radu J

por interesse público, fundar-se-á em decisão, por voto de dois ter

ços do r especttvc Tribunal, assegurada ampla defesaj
VIr _ nenhum' órgão do .ludicJária pode realizar se~

sões ou Julgamentos não fundamentados ou secretos. Se o rnteresse p.Q
blico o exigir, a lei poderá limitar a presença, em determinados

atos, às próprias partes e seus advogados, ou ,somente a estes.
VIrI - as decisões admlnistrativas dos tribunais

serão motivadas, identificados os votanf:es, sendo que as disciplin8

r-es serão tomadas pel~ voto da maioria absoluta de seus membros.
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ciária.

d) _ a alteração da organização e da dlV1S~O Jud!.
res;

§ l!;;! - Aos juizes é vedado:
I - exercer, ainda Que em dlsponibllidade, outro

cargo ou função, salvo o magIstérIO,

Art. 118 - Os serviços notarlais e registrais são
exercidos em caráter privado, por delegação do poder PúbllCO.

§ lº _ lei complementar regulará as atividades, dl,§.,

Clplinará a responsabilldade CIvil e criminal dos notários, registr~

dores e s(;!us prepostos, por erroS ou excessos cometldos, e dEfinlrá

a fiscalização de seus ?tos pelo Judiciário.

§ Lo - A Lei permit1râ a Qualquer pessoa interessa

da requerer a modificação da súmula, em processa r eva s i cna j da comp~

t ênc í a cr i q íné r Ia do t r i buna l que f1XOU a decisão sumulads.
2º - Em caso de revisão do sumu l ado , o t r rbuna I

remeterá a decisão ao Congresso Naclúnal.

Art. 141 _ Somente pelo voto da mataria absoluta de

seUS membras das membros do respectl~o órgão asp ec a a I pode r ãc oo tr2:

hunaa s declarar a InconstitUCIonalidade da í e i ou ato normat i vo do

poder Públlco.
Art. 114 _ A Justiça dos Estados poderá instalar

juizados esp ec Lar s , pr av t dos por JUIze3 togados, ou togados e leigos

para o Julgamento e a execução de pequenas causas cíveis e infra';ões

pana i s de pequena gravldade, mediante procedz.nent o oral e sumaríssi

ma pe rmr t t da a t r ens ação e o julgamento de turmas formadas por juí

zes de p r ameLro grau.
§ lº _ Os Estados poderão cr i ar a Jus t i.ça de Paz,

remunerada, composta de CIdadãos e l e a tos pelo voto direto e sec r eto ,

com mandato de qua t o ano o e competência para celebrar cas'3mentos,
além de atribuições concllH'IreS e outras de caráter não jurlsdlcl.2,

na l., bem como outras previstas em i e i federal.

§ 29: _ As providências de instalaçã,o dos JUIzados

espec re i s e de cr aac ão da Justiça de Paz, no o i s t r i t o Federal e Ter-

r i t.dr Lus , cabem à Uru ão .

§ 3º _ Os processos judicia~s serão Lrd c i aoos por

audiêncía preliminar em que as partes, segundo nr anc Ip í o da or a Li da
de, levarão ao jUlZ as suas razões e este, no prazo de quarenta e 01
to horas, dará a sentença que uma vez Impugnada Dor qualquer daque

las eter é ao processo o r a t o comum previsto na respect i va I e r ,

Art. 115 - A prestação jur í sdac rcna I é gratuI ta de~

de que a parte comprove a impossibilidade de pagar custas e taxas.
Art. 116 - Ao Judiciário é assegurada autonomia ad

mLnas t r a t ave e financeira.
§ 1!~ - Os r r abuna i s e Labo r ar ão suas proposta orça

ment á r i as , den:'ro dos lImites de acréscimo real estipulados conjunt!

mente com os dema i s Pude r e a , na lei de da r e t r Lzes or ç ament á r ae s , se.!;

do-lhes ~ durante e execução orçamentária, repassado em duodécimos,

até o dia dez de cada mês, o numerário correspondente â SU8 ootação .
§ 2º - O anc anu nhement o da proposta, ouvidos os d~

mais t r i buna í s í nteres s adus , compete:
_ no âmbito federal, a05 Pr es i dent e s do Supre

mo t r abuna I Federal e dos t r abuna r s Superiores, com a aprovação dos

respectivos t r-abuna í s ; e
11 .. no âmbito estadual e da ni s tr rt o Federal

Territórios ao Pr es i derrt e do Tribunal de JustIça, com a aprovação dos

r espec t í vos t r rbuna i s ,
Art. 117 - Os pagamentos dev ado s pela Fazenda Fed~

r a l , Es t aduu L ou Municipal, em virtude de sentença Judiciária, far

se-ão n ordem de apresentação dos pr ec at ér i os e à conta dos c r éda t os

respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dota
ções or ç amerrt á r aa s e nos créditos ext r ao rçament é r ro s abertos para e.§.

te f am,
§ lQ _ ~ obrigat6ria a inclusão, no orçamento das

entidades de direito púb Li cn , de verba necessária ao pagamento dos

seus dêtu t os constantes de pr-ecat õr i os judrc i ér to s , ap r e s entado s até

lº de Julho, data em que terão a t.ua l i zado s os seus va Icre's, O paga
mento t er-ee-é obr í qs t or i amenteat é o f rna l do exer-c Ic ro seguinte.

§ 2º _ As dotações orç sment é r i as e os cr éríi tos aber

tos serão consignados ao JudlC.1ário, recolhendo-se as r mpor t ânc i as
respectivas à repartição competente. Caberá ao Presidente da r r ibu

nal que pro rer i r a dec i são exequenda determmar O pgamento, segundo

as pnss rtrí Li cades do depósito, e aut or i zar , a requerimento do credor
preterido no seu direito de pr ece dênc i.a , oov i oo o Chefe dq tünlsté

rlO PúbllCO, o sequestro da quant13 necessária à satisfação do débl

to.

ou

JustiçaCr

IV _ prover, por concurso púb Ll cn de provas,

provas e títulos, os cargos necesSáIios à administraçfjo da Justlça
Art. 111 _ Compete privatIvamente aos Tribunal. de I

I - o julgamento dos juízes es t adua as e do D1S-

trito Federal e Territórlos, dos membros do Mlnistérlo Público que
lhes são adt r i t cs , nos crimes comuns e de r aspons ab i l í dade , ressalv§.

da a competência da Justiça Ele! toral;
11 _ propor ao Leglslatlvo, nos termos do parágr~

fo único do artigo 224:
a) _ a aI t er-açãc do númer-o de seus membros e dos

TribuT\81S inferlores;
b) _ a criação e a ext inção de cargos e a fixação

de vencimentos de seus membros, dos juízes, inclusive dos Tribunais

inferiores, onde houver , e dos serviços auxiliares;
c) _ 'a criação ou extinção de tribunais In feno-

Art. 112 _ O Supremo Tribunal Federal e os Tribu-

nais Superiores remeterão ao Congresso Nac10nal T~..I, súmulas da juris

prudência predominante para os fins do dispostl»'>i'iô Item XIX do arti

go 77 desta Consti tUlçào

Art. 110 _ Compete pr i vati vamerrt e aos r r abune 1S,
_ eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus

regimentos internos, observadas as normas de processo, as garantias
proces sus i s das partes, e o disposto na lei quanto à competência e o

runc i onanento dos respectIVOS órgãos jur í sdí c i onai s e adau ru s t r at j,

vos.

11 _ receber, a qualquer título ou pretexto, per-

centagem ou custas em qualquer processo;
111 - dedicar-se à atividade politico-partldárlB.

§ 22 _ No pr ame í r o grau, a v í t a l í c i enade será adqu~

rida após três anos de exercício, não podendo o Juiz, nesse período,

perder Q, cargo senão por proposta do Tribunal a que es t i ve r vmcut a-

do.

Art. 109 - Os juízes gozam das sequ mtes çarant i as
I _ vitalICIedade, não podendo perder o cargo s~

não por sentença judicial, com e f'Lcãc i a de COIsa julgada,
11 _ {namnv j.bdLadade , salvo por motivo de intere,!

se público, na forma do item VI, do artigo 135.
111 _ irredutibIlldade de venc iment os , sUJeJ. tas,

entretanto, aos impostos geraIS, Inclusive o de renda e aos extraor

dinários.

IX - nos t r abuna Ls com número supe r i or a vmte

cinco julgadores será constituído órgão espec i aL, com O mIrumo de D!!,

ze e o máxImo de vInte e CInco membros, para o exerc ícz o das atribu.!.
çõe s administrativas e jurisdIcionaIs da competência do r r ibuna i Plê
no, bem como para a uru t'ormr aação da jur i sprudênc rs , no caso de dl":

vergêncla entre seus grupos e seções.
Art. 108 - Um qui nt o dos lugares dos r r rbune i s Fed~

ra i s , Estaduais e do DIstrito Federal e r er r i t ó'r i os será composto,

alternadamente, de membros do MinistérlD Púb Laco e de advogados de

not.ér i o saber Jurídico e reputação aLrbada e com maas de dez anos de
car re i r a ou de atividade profissional, Indicados em Las t a sêxtupla

pelas órgãos de representação das respectivas classes.
Parágrafo único - Receblda a Indicação, o Tr rbuna I

formará a Las t a t r Ip Lr ce , enriando-a ao Poder ExecutIvo, que, nos

vinte da as subsequentes, escolherá um de seus integrantes para nome~

ção ,

11 _ or qaru ze r suas secretairas e s e rv rçcs auxill:..

ares e os dos Juízos que lhes forem subordinados, provendo-lhe~ os

cargos ohedec i.do o dlsposto no paráglafo 1º do artigo 298, e velandO

pelo exerc íc i o da at av rõade correCIonal respectiva;
lI! _ cà'nceder licença, férlas e outros afastamen

tos a seus membros e aos Juízes e servidores que lhes forem Imediati!

mente subcrd i naõos j
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§ 2Q - o ingresso na atividade notarial e r eq i s t r a I

dependerá, obr i qat or í anent e , de concurso púb Lacn de provas e títu

los, e a t Lt uj a r Ledade , quando vaga, será provida pelo acesso do e~

crevente que estiver no exercício da função de substituto há mais de

Art. 119 - O Supremo Tribunal Federal campo e-se de

onze ministros I escoltudos dentre tir as i Le i ros natos t com mei s de
tr a.nt a e c mco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notáve 1

saber jurídico e reputação a Lrbeda •

Parágrafo únICO - Os mí ru s t ros da Supremo t r rbune I

Federal serão nomeados pelo Pr-es r dent e da República, depois de apro
vada a escolha pelo Senado da República.

Art. 120 - Compete ao Supremo Tribunal Federal:

I - processar e julgar, o r í q i nar Lament e .
a) - nos c r ames comuns, o Pr-es adent.e da Repúbll-

ca , os Ministras de Estado, os seus pr ópr i os Ministros, os Deputados

e Senadores, o Defensor do Povo e o Procurador-Geral da República;
b ) - nos c r ime s comuns e de r espuns ab aLí dade , os

membros do Supericr Tribunal de .tus t i ça , dos Tribunais Super lares F~

derals e os do I r rbuna l de Contas da União, e os Chefes de Missão Dl

plomática de car ãt er permanente,
c) - os litígios entre os Estados estrangeiras,

ou cr-qaru.smcs mternac rone Is , e a uru ão , os Estados, o n i s t r Lt c Fed~

ral e os Territórios;

d) - as causas e conf l i tos entre a União e os Es
tados, a un í ão e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, i nc Lus L,

\ ve as respectivas ent i cades da adnuru s t r ação Indí r e ta ;

e) - os cont l i tcs de jur i sdã ção entre o super ror

Tribunal de Justlça e os Tribunais Superiores, ou entre estes últi

mos e qualquer outro Tr r buna I i

f) - os confli tas de a t r i buIções entre aut cr roe
des adm í n í s t r e t ava s e juu i c i é r i as da União, ou entre aut c r i dade s jg

dí.c í âr i as de um Estado e as admrn i s t r a t i va s de outro, ou di nist r i to

Federal, ou entre as deste e da União j

g) - a extradição requisitada por Estado Estran-

geiro, a homologação das sentenças estrangeiras e a concessão do

"exequatur" às cartas rcqatdr i as , que podem ser conf'e r i das ao seu

Presidente, pelo regimento interno;
h) - os "habeas corpus", quando o coator ou o p.!

ciente for tribunal, autoridade ou funcionário cuj os atos estejam s!:!.

je i t os da re t ament e à jur i s da ção da Supremo Tribunal Federal, ou se

trate de cr ime suje i t o à mesma jur í sdi ção em única Lns t ânc i a , e ain

da quando houver perigo de se consumar a v i ol ênc l a , antes que outro
juiz ou t r abune I possa conhecer do pedido i

1) - os mandados de segurança e os lIhabeas data"
contra atos do pres i dent e da Repúbll.ca, das Mesas da Câmara Federal

e do Senado da Repúb l i ca , do Supremo Tribunal Federal, do I'r rbuna I

de contas da União, do Procurador-Gdràl da República e do Defensor
do Povo bem como os ampet r ados pela União contra atos de governos e~

taduais ou do Distro Federal;
j) - as reclamações para a preservação- de sua co!!!.

petência e garantia da aut.or i dade de suas deca sõe s j

1) - a representação por inconstitucionalidade;

m) - a representação do Procurador-Geral da Repú-
b l i ca , nos casas definidos em lei complementar, para i.nterpre t ação

de lei ou ato normat ivo federal;

n) as revisões criminais e as ações rescisórias

§ 39 - A Le i disporá sobre cr i t ér í os para

de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços

r í a i s e r aqa s t r a.í s ,

Br as a I j

cons t r tur ;- contrariar d l spo s r t Ivu destaa)

b ) - declarar a inconstitucionalidade de tratado

ção,

ou lei federal; e

IV - a Mesa das Assembléias Estaduais;

V - os Governadores de Estado i

VI - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do

c) - julgar válida Le i ou ato do governo local cC!!.
testado em face desta ccns t í t ur ção .

Art. 121 - São partes legítimas para propor agção de
inconsti tucionalidade:

I - o Presidente da República;
11 - a Mesa do Senado da Repúb Laca j

111 - a Mesa da Câmara Federal;

VII - os Pa r t rdns Polítlcas com representação no

Congresso Nac r ona L;
VIII - o Procura~or~Ger~1 da República, o Defensor

do Povo e o Procurador-Geral da Justiça nos Estados e no üi str í to Fe

ral; e
IX - as Confederações s í nmce í s .

§ 42 - Nos casos de Incons t r t uca cna Ladade por ine-
x i s t ênc í a ou omi s são de atos de administração, se o Poder PúbllCO d!:,

monstrar, comprovadamente, a atua 1 r mpos s Ib l Lj dade da prestação,

Tribunal consignará prazo máximo para que se estabeleçam os progra
mas anda spensáve í s à eliminação dos obstáculos ao cumprimento do pr!:,

cei to const i tuc i ona l .

§ SQ - Quando o Supremo Tribunal Federal declarar a
rnccnst í tuc í one I íuade , em tese, de norma legal ou ato normativo, pe!.

derão eles a e r.icãc í a a par t i r da pub Lí cação da decisão.

19 - O Procurador-Geral da República deverá ser
pr ev i ament e ouvido nas ..representações por ariccns t Lt uc Lona Li dade em
todos os processos de competência do Supremo t r i buna l Federal.

22 _ Declarada a Inconstitucionalidade, por omis-

.são, de medida para tornar efetiva norma constitucional, será assin~

do prazo ao órgão do Poder competente, para a adoção das providên

c i as necessárias, sob pena de r espons ab i Ladade e suprimento pelo S.!:!
premo t r i.bune I Federal.

§ 39 - Decorrido o prazo aludido no parágrafo ante

r i cr sem que se j a sanada a omissão, poderá o Supremo Tribunal Fede

ral eda t ar resolução, a qual, com força de 1e1, vigerá sup l e t i vamen

te.

q) - os pedrdos de mccnda cautelar nas represen-
tações of'er ec i de s pelo Procurador-Geral da Repúbllca e pelo Defensor
do Povo; e

r) - as causas sujeitas à sua jurisdição, proces-
sadas perante qua as que r juizes e tribunais, cuj e evocação deferir, a
pedido do Procurador-Geral da Repúb Lrc a , quando decorrer imediato p.!

rigo de grave lesão à ordem, á saúde', à segurança, ou às f manças pQ

bli"cas, para que suspendam os e re i t os da dec i são proferida e para que
,o conhecimento a nt eqra I da lide lhe seja devo Iv i do .

11 - Julgar em recurso ordinário:
a) - os "habeas co rpus" dec Ldr.dos em üru.ca ou Ú.!.

time r ns t ânc í e pelos Tr abuna í s super i ores , se denegatória a decisão;

b) - os mandados de segurança e os "habeas dat a"

dac í d i dos em única instância pelo Supe r i or Tribunal de Justiça e pe

los t r Lbunaa s superiores, quando denegatória a decisão; e
c) - os crimes po í í t rcos ;

111 - julgar, mediante recurso ext r aorrn nár Io as
causas dec i d i das em única ou última í ns t ânc i a por outros tribunais,

quanno a decisão r ecor r i da :

fixação
nota-

SEÇAO II

DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

CInco anos.

de seus julgados j

o) - a execução de seatenç a , nas causas de sua
compe t ênc i a or-ãç.í nâr í a , facultada a delegação de atribuições para

atos processuais,

p) - as ações em que todos os membros da magIstr~

tura sejam, direta ou i.ndâ re t ament.e , interessados e nas em que m81S
de c Lnquen t a por cento dos membros do t r i bune I de origem es t e j am im

pedi dos .

SEÇAO 111

00 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Art. 122 - O super i cr Tribunal de Justiça compõe-se
de, no mfrumo , trinta e três Mlnlstras.

§ 12 - Os fünistros do Superior Tribunal de Justiça
serão nomeados pelo Pr-es adent e da República, dentre br as í Lea r os , com

mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos, de notável
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- as revisões cr ími na í s e as ações rescisórias

SUBSEÇÃO II - DAS PROCURADORIAS GERAIS DA

EXERCI CIO DOS PODERES.

CAPITULO V - DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS AO

p:r;~'~'~

Q;;'~9fã7J

CONSTITUINTE JOSr EGREJA

PlENARIO

ca e da LeqaLa.dade da ordem democrâtu.ca s

§29 _ No exer-c Ic rc da pror.i s s ão , o advogado é lnvi,2,

lável por suas manifestações.

bj.a.co , sendo and i spenaâve). a aõnu.ms t racâo da j ust.a c a ,

SEÇÃO I - DA ADVOCACIA

SUBSEÇÃO I - DISPOSIÇÕES GERAIS

§1Q - Ao advogado compete a defesa da ordem )uridl-

Art. 124 - O advogado presta eexvaçc de .rrrtcrsase p.§.

EMENOA SUBSTITUTIVA AO CAPíTULO V 00 TnUlO V

DAS FUNÇOES ESSENCIAIS AO EXERCíCIO DOS PODERES

TITULO V

=-------------T[lCTO/Ju~TIF'C.ÇA'-------------_,

=-------_ ~L~Nllll(1/<:ol,.. 'ai(l/tll~~OIoC'nio __,

EMENDA ES32198·6

tJ

e reguladoras às leis complementares ou or-da.nâr-Las r no mér~ to, proc2:!

ra o fio filosófico nas raízes tradJ.cJ.onaJ.s da nossa Sociedade - a

l.l.berdade da pessoa, a democrac~al a representação do povo pela tri

paz-tn.câo dos poderes, e urna Ordem aconômace onde o soca.aa e o Econô

mico se harmonizam para a construção de um grande país.

Acreditamos que na vJ.gêncJ.a desta Nova Const.l.tuJ.çâo, da

integração entre o Trabalho e o Cap a tia L surgirá um renovado surto de

progresso e veremos a população br-as a.Lea re , progressJ.varnente, ascen

der a nívea.s de vade maa.s elevados.

e)

deseus julgados; e
f) - reclamação para a preservação de sua compe

tência e garantia da autoridade das suas decisões.

11 - julgar, em recurso orríí nér ro r

a) - os "habeas corpus 11 decididos em única ou úl-
t rma Lns t ânc i a pelos t r ibuna i s Req í ona r s Federais ou pelos t r íbuna i s

dos Estados, do Distrito Federal e t er r í t.ér ros , quando a dec i são for

deneqa t ér La :
b) - os mandados de segurança dec i di dos em única

Inst âne í a pelos t r íbuna i s Regionals r eder s i s ou pelos t r i buna as dos

Estados, dn.Dd s t r i t o Federal e t er r i t õr í os , quando denegatória a de

cisão; e
c) - as causas em que forem partes Estados estra.l:!,

geiros, ou cr-qaru smo i.nt ernacãona l , de um lado, e, do outro, Munic,!

pio ou pessoa r es aderrt e ou domicillada no País.
111 - julgar, em recurso especial, as causas dec r

didas, em úru ca ou ú Lt arna Ins t ânc aa , pelos Tribunais Reglonals Fede

rais ou pelos tribunais dos Estados, do üí s t r i t o Federal e t e r r i t õ

r i os , quando a decisão reco r r i da :
a) contrariar tratado ou Le i federal, ou negar-lhe

saber jurídico e reputação Ll abade I dapo i s de aprovada a escolha P~

lo Senado da Repúb La ca , sendo:

a) - um terço dentre juízes dos t r í buna i s R.eglo-

nais r ederaa s e um terço dentre desembargadores do t r í buna i s de Jus

tiça r edere i s mdrcados em lista tríplice elaborada pelo próprio Tr!

bunal i

b) - um terço, em partes i qua Ls entre acvogados

e membros do MInIstério público r edere I , Estadual e do ür s t r a t o Fed~

ral, estes e Lt ernadament e , .mdrcados na forma do artigo 136.

Art. 123 - Compete ao Superior Tribunal de Justlça:
I - processar e julgar ur rq.i nar Lament e :

a) - nos crimes comuns e de r espuns ab i l.adade , os

desembargadores dos tribunais de Justiça dos Estados, do Distrito F~

deral e r e rr í tõr i cs , os membros dos tribunais de Contas dso Estados

e do Distro Federal, bem como dos t r í.bune i e Req.Lona i s Federais, dos

Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho e dos membros do Mlnís

tério Público da União que or i c i em perante t r rbuna í s ;
b ) - os mandados de sgurança e os lIhabeas data"

contra ato de Mlnlstro de Estado ou do próprio r r ibunat j

c) - os "habeas ccrpusv, quando o coator ou o pa-
ciente for qualquer das pessoas mendronadas na alínea "ali deste item;

d) - os conflitos de jurisdição entre qua as que r

tribunais, ressalvado o disposto no ar t aço 148, 1, "ev , entre Tribu

nal e Juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribu

nais diversos;

vigência; UNIÃO, DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL.

b ) _ julgar válida lei ou ato do Governo local,

contestado em face de lei federal; e
c) - der à lei federal rnt erp r e t ação divergente

da que lhe haja atribuído outro Tribunal.
Parágrafo único - Funcionará junto ao super ror Tr,!

bunal de Justiça o Conselho da Justlça Federal, cabendo-lhe, na fo!.
ma da lei, exercer a supe rv Lsão administrativa e orçamentária da Ju..§.

tiça Federal de pr ime í r o e segundo graus.

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

Art. 125 - A Procuradorla-Geral da un i.ão é o rgão que

a representa, j uda.c i.aL e extrra j uda.c i.aImentie e exerce as funções da

consut.eorae" j urIdi.ca do zxecutavo e da adnu.matr açâo em geral.

§19 - A Procuradoria-Geral da unaêo , tem por

chefe o Procurador Geral da un i.âo , de Lavre nomeação pelo Pr-ea a.den t.e

da RepjibLa.ca , dentre c i.dadãos aaaores de trr i.n't.a e c mco anos, de no

tável saber j ur Idaco e reputação a La.buda ,

Neste trabalho, .reapea.tiamoe as qualidades ancvador-aa tr~

zidas peJa forma espontânea e democrátJ.ca como surgJ.ram os disposit~

yos contidos no ProJeto. Tai corno um diamante em bruto, para que elas

sé revelassem em toda a sua forçaI o texto preC1sava ser lap1dado,

ret1rando-se-lhe a massa informe das minúcJ.as casuistJ.cas, e l muitas

vezes, as imperfeJ.ções surgidas pela fusão às vezes emotiva de maté

ria-prima J.deológJ.ca.

No contexto da emenda que apresentamos quase nada acres

cemos ao já existente: procuramos apenas desbastar a pedra opaca pa

ra ôescobea.r-dhe o brilho.

A presente emenda atende a ponderações sinceras do Se

nhor Relator. Dá ao texto da Constituição uma nova ccnsi.seêncda s na

redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas

§J9 - Os Procuradores-Gerals da üm.âo ln-gre,!

sarão nos cargos Inaci.aí.s da carxeare meda arrt.e concurso públJ.co de

provas e titulos, sendo-lhes assegurado o mesmo regJ.me j uzLdacc do /

M~n.l.stérJ.o Públ.l.co, quando em deda.cacâo exct.usave .

§3Q - Le a, complementar, de an Icaata.va do Pre-

aa.derrtie da RepiibLi.ca , estabelecerá e or-qaru.zeré a Pz'ocuz-edo r aa-Gezre.L

da umêo ,

§49 - Nas comarcas do lnterJ.or a defesa da U

m.ãc poderá ser ccnâa.ede aos Prçcuradores dos Estados ou dos xumcf-.

pios ou a advogados devadamentie cr-eôenci.ados •
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I Art. 126 - A representação 'j uduc a.aL e a consu!

~Jurld~ca dos Estados e DJ.str~to Puder-a I compete p'r i va tn.vamentie

a seus procuradores, orçen i zadoa em car-reaz-a , observado o da spost;o

no §29 do ar-taçc anterior.

ji]
l ConstItuInte JosE EGREJA

pr-or-r-oqc

horas, sub
Nec I one I~

Subseção r r t - DAS DEFENSORIAS PúBLICAS

Art, 127 - :E a.na t a t.un.da a De f enaor a.a Piib Laca P9;

ra a o r rerrtaçâo j ur-Ldaca e a defesa, em todos os graus, dos necess..!:.

tadas.

Parágrafo únaco - Le a c ampLementiax or-qam.aar â

a nerensorre públJ.ca da üna.ão , do ua.et r i eô Federal e dos 'rerr i tô -

mos e estabelecerá normas gerais para a orgam.zação da De f en ao r a.a

Púb La ca dos Estados.

SEÇÃO *I - DO MINISTJ':RIO PÚBLICO .1
Art. 128 - O MJ.nJ.stérlO Públl.cO é a insti t.ua.çâo

permanante, eaaenca.aL ã função j ura.ed i.c a.one.L do Estado, Lncumb a.ndoc L

a defesa da ordem jurIdaca da Leqe Li.dade democ rátaca e dos m ter-es-.
aes SOC3.aJ.s e a.nd a.va.dua a.a ãndasponIvea s • I

§ 19 - são pra.nc Ipaos .1.nstJ.tucJ.onaJ.s do

MJ.nistérlo PiibLa.co a una.dade , a a.nddvi s xb.l La.dade e a andeperidênc r a

Eunca.ona L,

29 - Ao MJ.nJ.stérJ.o Públ r.co f a.ca ass~

gurada a aucononue funcional e aarmna.s t ratuve compe t i.ndo-The dl.~

por, na forma da 1e1., e obedec a.dc o que d i.spôe o § 19 do art. 224

sobre a sua oz-çena.aecâo e Eunc a.onament.o , provendo seus cargos, fu!!

côes e ee rvi.ços auxa j.iares por concurso piib l i.co ,

Art. 129 - LeJ. complementar d i.apor á e~

peca.Ea.camerrte sobre o Minlstér.J.o púbLa.co , sua const acu i.cêo , comp~

t.ênci.a , o.rqamaacâo e Eunca.onamentio ,

Art. 131 - Le1. complementar dJ.sporá s~

bre 05 Conselhos NacJ.onal e Es t adua i s do Na.na s tiê r a.o Público.

JUS T I F I C A T I V A

Neste trabalho, respeltamos as qua12dades lnovadoras tr~

zidas pela forma espontânea e democrática como surg2rarn os à~SpOS2t±

vos contados no Projeto. Tal como um da.amantie em bruto, para que elas

~sé revelassem em toda a sua força, o texto p r-ecu.sava ser lapidado"

retirando-se-lhe a massa informe das minúcias casuísticas, e, mua.t.aa

vezes, as J.mperfeições surgidas pela fusão às vezes smot.ava de maté

r-a.e-cpxdma ideológica.

No contexto da emenda que apreseneemcs quase nada acres

cemos ao já eXJ.stente: procuramos apenas desbastar a pedra opaca pa

ra descobm.rc-Lhe o brilho.

A presente emenda atende a ponderações s a.nce r-a s do Se-,

nhor Relator. Dá ao texto da ConstJ.tuJ.ção uma nova consJ.stêncJ.a: na

redação, busca uma maa.orr síntese, relegando as normas prroqr-amâta.cas

.e reguladoras às leis complementares ou or-danâr-aas j no mêr-a.tio , proc.!;!

ra o fJ.o fllosófico nas raizes tradicionaJ.s da nossa 50Cleàade - a
liberdade da pessoa, a demcoz-acaa , a representação do povo pela trJ.

par-ta.cão dos poderes, e uma Ordem aconõmace onde o Soclal e o Econô

mico se harmonJ.zam para a construção de um grande pais.

Acreditamos que na vlgênc~a desta Nova Constituição, da

integração entre o Trabalho e o Capltal surgl.rá um renovado' surto de

prog:r:esso e veremos a população braslleira, progresSol.vamente, ascen_

der a niveJ.s de vida maJ.s elevados.

r.r TE~TO/..u5TIF,e~~.;;o-----.--------_,

EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPíTULO I DO TíTULO VI

DA DEFESA DO ESTADO E DAS I NSTI TUI CÕES nEMOCRÁT I CAS

SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE DO CAPíTULO I DO TiTULO VI DO PRDJE
TO DE CONSTITUiÇÃO DO RELATOR CONSTITUINTE BERNARDO CA~RAl, PELA SI
GU I NTE REDAÇÃO

T;tulo VI

DA DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUiÇÕES DEMOCRÁTICAS

CapItulo I

DOS ESTADOS DE DEFESA E DE SíTIO

SEÇÃO I - DO ESTADO DE DEFESA

Art. 132 - O Pr-es I dente da Repub I I ce poderá dec r-e t er-,
OUVido o Conselho de Segurança Necr one l , o Estado de De f e s e , sub
metendo-o ao Congresso Nac lona I, querido for neee5,,;~r I o pr-o eo r-vcr-,
ou prontamente restabelecer, em l oc er a determinados e restrito .... , a
ordem pub l r ce ou a paz s oc I a I, ameaçadas por grave e Imr nen t e I na-.

t eb t Lrde de In<;tltuclonal ou atingidas por calamidades ne t ur-e t s de
grandes proporç~es.

§ 1Q - o decreto que Instituir o Estado de Dc Fe s e d~

termlndr~ o tempo d~ sua duração, espec,f,car~ dS ~rC'as e serem ~1
br-c nqr de e e r nd r cer-e as medr de de s coer-c r t r ve s a vigorar, dentre 035

discriminadas no pé'lr~9rafo 3 Q deste artigo.

§ 22 - O tempo de duraç;o do Estado de Defesa neo se
r~ superior a trinta dias, podendo ser prorrogado uma v e z , e por
I ªUd I per ~ odo , se per-a I st I rem as razões que j us t ..f I cer-em a de c r-e t s
çao

§ 3º - O Estado de Defesa autoriza, nos t er-mo s e l rmr
t e s da lei, restrlç:~es dos direitos de l'cunlào e d550claç~0, do s~
9110 de correspond~nc,a, de comunicação telegr~f,c<l e telefônIca;
c, na h,p~tese de cel cmr de dc p~bl,cü, a ocuPcJç~(1 c <uo tl'nlpIlI',;rl..,

de bens e s er-v t ço s p~bllcos e pr'r ve do s , respondendo a Unl~o pelos
danos e custos decorrentes

§ 4º - Na vlg;nclâ do Es t e do de Defesa, a prisão po~
crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, s er-e
coroun Ice de Imed I e t emerrt e ao J UI:: competente, que a r-e I a xará, se ndo
for I aga I, facu I tado 130 pr-e e c requerer exame de corpo de de I1 to à
autor t dade po 'I c I ti'. A comun f cação será ecompenhecíe de de c Iardçao,
pela autoridade, do estado f~slco e mental do dc t rdo no momento de
sua autuação. A pr I são ou detenção de que I quer pessoa - poder-e

ser super Ior a dez d I as, sa I v o quando autor I z e de pe I o poder J ud I c I

~rlo. É vedada a r ncomunr cebr Lr dade do pr-e s o , -

§ 52 - Decretado o Estado de Defesa ou sua
ç~o, o Pr-esr den t c da República, dentro de vinte e quatro
meter~ o ato com a r-e apec t I v e Just I f Icação ao Congresso
que dee I d Ir~ por ma I OI'" I a eb ao luta.

§ 6Q - Se o Congresso Necr one l estiver em recesso, se
r~ convocado e xt r-eor-d I nar I amente num prazo de c I nco d I as. -

§ 7 2 - O Congresso ne c lona I, uentro de dez d I as conta
dos do r-cc eb I mento do tex.to do ato, o epr-ec Idrti, deve-ndo pl..~rmdnc=

func I oneme nt;o enquanto v Igorar o Estado de De I'e s e

§ 8Q - Não aprovado o ato pe I o Congresso Nec I cne I,
cessa Imediatamente o Est edo de defesa, sem preJu;zo da validade
dos atos I leitos praticados durante sua vIg~nc.a.

SEÇÃO II - DO ESTADO DE SíTIO

Art. 133 - O Pres Idf'nte da Rep~b I I ca pode, ouv Ido o

Canse Iho de Segu ..... ança Nac lona I, 50 II C Itar d. decretação do Estado
de SItio nos casos de:

I - comoção grave de repercussão oac lona I ou fôt05 que
comprovem a Ineflc~cla da medida tomalda durante o Estado de S;tIO,
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vezes, as Lmpexâea côes s urç.i.ãas pela fusão às vezes emotia.va de maté
ria-pruna a.deo Lóqa.ca ,

No contexto da emenda que apresentamos quase nada acres

cemos ao Já exa.seenee r procuramos apenas desbastar a pedra opaca pa

ra descobrJ.r-lhe o brJ.lho.
A presente emenda atende a ponderações sknceras do Se

nhor Relator. Dá ao texto da ConstJ.tuJ.câo urna nova consJ.stêncJ.a: na

redação, busca urna maJ.or síntese, relegando as normas programátJ.cas

e reguladoras às Leo.s complementares ou or-da.nár-aaa r no mér~to, proc.,!;!.
ra o f10 f110sófJ.co nas raízes trad1c10na15 da nossa Soc1edade - a

l~berdade da pessoa, a democracJ.a, a representação do povo pela trJ.

par-tacêo dos poderes, e urna Ordem uconômaca onde o 50cJ.a1 e o Econô
m2CO se harmonJ.zam para a construção de um grande país.

Acreditamos que na vJ.gênc~a desta Nova Const~tuJ.ção, da

J.ntegração entre o Trabalho e o Capa, tal surgl.rá um renovado surto de

progresso e veremos a população br-as a Lea ra , p.roçxeasavernente , ascen
der a n.Ivea s de vaae maa s e1.evados.

II I - restr Ições ob j e t Ive e ~ I nv Io I eb I II de de
respond;nc, e , ao s rg' lo das ccmun I caç~es, .; prestdç~o de
ções e à I Iber-de de de Imprensa, rad I od I fusão e te I e v I 5;0,

da le I i ".-

IV - suspensao da liberdade de r-eunr eo ,

V - busca e apreensão em dom Ic; I 10,

VI - Intervenção nas empresas de s er-vr-çc s p~bIICOS,

da,

II - de c Iürdç~o de estado de guerra ou resposta a
gressao armada e s t r-e nqe I 1"13.

Par~grafo ~nlco - O Presidente da Rep~bllca, ao s o l r-.

Citar a decretaç~o do Estado de S;tIO relatara os motivos determi
nantes do p ed I do, devendo o Congresso Nec I one l de c ~ d I r por ms I 01" I a
ebeo I uta e quando nece.ss~r I o autor I z e r- c3 pr-or-r-oqe ç e o de me d I de ,

Art. 134 - O decreto do Estado de S;tIO Ind,car~
duração, e s normas necess~r I dS ~ SU~ execução e a~ _grarant I,)=- ("00.2,

b r t uc t oner s que flcar~ suspenso, apos «ue publ r ce çe o , o PrE'sld('n~e

da Rep~bllca deSignará o executor de s medr de s, espec;flcas e as d
reas abrang I das,

Art. 135 - A decretação do Estado de S í t I o pe Io Pres I

dente do Senado da Rep~bllcdl no Intervalo das s e s aoe s legl5latl=
ve s , obedecer~ ~s normas deste CdP; tu lo.

Pdr~9rdfo ~nlco - N h'P;;tes€ do "caput" deer c- er t í ço,
o Presidente do Senado de Repúbllcd, de rmedr e t;o f' ext r-e or-d r ne r r e-'
manta, ccnvccer-e o Congresso Nec lona I per-e se r-e un I r ~entro de C,~

co dias, a fim de apreciar o Ato do Presidente da ~CPUb~lCd, pai 
manecendo o Conqr-e s eo Nac lona I em func I oneme nt;o ate o t.e r-mI no de s
mod I das c cet-c I t I ve s ,

Art. 136 - Decretado o Estado de S;tIO, com f'un dumc n
to no Item I, do artigo 133, s~ se poder-co tomar contra e s, p('~SOLl<;

segu I n t ce med I das'
I ~ obr I gação de perman;nc I a em loca J Idade determ I na-

,~I - detenç~o obr 19at~r I a em e d I f; c I o n~o dcst I nado d

r-eu s e detentos de c r- I mes comuns,

de lei.

JUS T I F I C A T I V A

que apresenta~os quase nada aores
apenas desbas~ar a pedra opaca pa

I

VI I - rcqu I S I ção de bens.

Par~9rafo ún I co - Não se I n c I u I nas restr I ç;;e<; do
Item III deste artigo a difusão do pr-onuncr emerrt o de parlamentares
efetuados em euee respect Ivas Casas Le q r s Jat I ve s , desde que I, b e r-e
dos por suas Mesas.

Art. 137 - O Estado de S;t1o, nos casos do er-t r ço Ld L,
I tem I, não poderei ser decretado por ma I li de tr I nt;e d I eis, nem pro!:.
rogado, de cada vez, por prazo super 1 ar. Nos casos do I tem 11 do
mesmo er-t; I go, poderá ser decretado por todo o tempo em que perdu
rar e quer-r-e ou agressão armada e s t r-enqe r r-e ,

Art. 138 - As I mun I de de s dos mcmbr-o s do Congrcbso Nt1

c lona I eub s I st I rão durante o Estado do S; t r o , todav Ia, poder-ao 5C'r
suspensas mod I ante o voto de do I 5 terços dos r-e spo c t I vos membros
da. Câmara Fe dcr-e l ou do Senado da República, as do Depu t e do ou Se-

I
tl~ or cUJOS a~os, fora do r-e cr ndo do Congresso, sejam manr f e s t emeu-:

te ~ ncomp~~ I ve I 5 com a execução do Es t e do de S; t Io, ap~5 dUS apro
vaçao.

SEÇÃO III - DISPOSiÇÃO GERAIS

Art. 139 - A Const I tu Ição não poder-e ser a Iterada du
rante a v I gênc I a do Estado de Defesa e do Estado de S í t I o

Art. 140 - O Congresso nac I ond I, dtrav~s de &ua MesCl,
OUVidos 05 I ;deres part,d~rlos, deSignar'; Comlss~o composta de cIn
co de saus membros para acompanhar e f I sca I I zar a execuç~o das me
d Idas prev Istas nos Cap í tu Ios referentes ao Estado de Defesa e a~
Estado de S; t I o.

~rt. 141 - Exp I rados o Est.ado de Defesa e o Estado de
sítiO, cessarao 0-$ seus efeItos, sem prejuízo das responsabltlda
des pe Ios I I í c Itos comet I dos por seus executores ou agentes.

Par~grafo ún Ico - As med I das ap I Icadas na v Igene Ia
dos Estados de Defesa e de S;tlo serão, logo que o mesmo termine,
re Iatadds pe t o Presl dente da Rop~b II ca, em mensagem dO Congresso Na
clonal, com especlflcaçdo e JustIficação das prOVidênCias adotada-;,
J nd 1cando nom I na Imente os at I n91 dos e as restr I ções áp I Icadas.

JUS T I F I C A T I V A

Neste trabalho, respeJ.tamos, as qualidades 'inovadoras tr~

zidas pela forma espontânea e demo~ática como surgiram os disposit!

vos contJ.dos no Projeto. Tal corno um dl.amante em bruto, para que elas
~é revelassem em toda a sua forca, o texto precJ.sava per lapidado,

retirando-se-lhe a massa informe das minúcl.as casuisticas, e, muitas

SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE DO CAPíTULO I1 D~ TíTULO VI DO PRO
JETO DE CONSTITUiÇÃO DO RELATOR CONSTITUINTE BERNARDO CABRAL, PELA

SEGU I NTE REDAÇÃO:

Título VI

Cap; tu I o II

DAS FORÇAS ARMADAS

;1.42.
Art. ~ - ...5 Forç-;s Armada-:, const,tuí~as pela Mari

nha, pelo Ex.;'rclt,o e pela I\eronauttca, S<3Q r nati r tiu r coe s necr ono r e
permanentes e reguldres, organizadas com base na hlcrarqula~e na
dr acr plr ne , s obe a out or-r dede supr';;lma do Pr-e sr derrt e dá Republ r c e ,
e de s t I nem-os e ~ de f e ae da Patr I a, a garant I d dos poderes cons t; I tu
e lona I s, e por I n I c I e t; Iva expressa destes, da ordem ccn s t; I tue I c o e I.

§ 1~ - Le I comp Ieme rrt er- e s t abe I ecer-e as ncr-me e gerd I s
a serem adotadas na organ I zaç;o, no preparo e no emprego das For

ças Armadas.

§ 29 _ Não ccbcr-e "habeas corpus" em r-e I ação a pu n 1-

c;ões di SC I P I I ner-e s.!q~ I t ar-e s , ~ ..

Art. )..;;v;;" - O serv I ço mI II trer- e ob r- I gator I o nos t er-mo a

§ 1º - Às Forças Armadas compete, na forma de 1e I, a
tribUir serviço alternativo aos qu=, em tempo de paz, apos d!l'.;';ta
dos, a Ie9are~ I mperat I vo de canse I enC I a para ex I m I rem-~c de at I v I
dades de carater essenc I a 1mente mI I I tar.

§ 22 _ As mulheres e os eclesl~stlcoS ficam Isentos
do serviço milItar obrl9at~rlO em tempo de paz, SUJeitos, porem, d

outros encargos' que a Inl lhes atl" tbu\r.

Neste trabalho, respeitamos as qua~idades J.novadoras tr~

zidas pela forma espontânea e dernocrát2ca como surgiram 05 disposit.!
yos contidos no projeto. Tal com~ um diamante em bruto, para que elas

sé revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado,

,;etirando-se-lhe a massa informe das lnJ.núcias casuistJ.cas, e, rnu~tas
vezes, as imperfeições surgidas pela fusão às vezes emotiva de maté
ria-prima ideolõgl.ca.

No conte~to da emenda
cernos ao já existente: procuramos

ra descobrir-lhe' o br~lho.
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A presente emenda atende a pondéraçâes s ancexas do Se

nhor Relator. Dá ao texto da Cons t a.tiuí.câo uma nova consa.seênc.rm na

redação I busca uma maaoz- síntese, xeLeqando as normas pz'oqxemâtra.ces

e reguladoras às Le a s complementares ou ordinárias; no mérito, proc.1:!

ra o fio filosófJ.co nas raízes tradJ.cionaJ.s da nossa Sociedade - a

liberdade da pessoa, a dernocracJ.a, a representação do povo pela trl.

partição dos poderes I e uma Ordem zccnômrca onde o socae t e o Econô

mico se harmonJ.zam para a construção de um grande país.
Acreditamos que na v í.çênca.a desta Nova const i.cuaçgc , da

integração entre o Trabalho e o Capa.tia.L surgJ.rá um renovado surto de

progl'esso e veremos a população br-as Lj.ea.ra , pr-oqress i.vament.e , ascen
der a nâvea.a de va.da mais elevados.

EMENDA ES32201-0
f:

r.T-------------- TuTo/~unl~,G;I,~.io_-------------

EMENDA SU8STITUTIVA AO CAPíTULO III DO TíTULO VI

DA SEGURANCA PÚ8l I CA

SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE DO CAPíTULO III DO TíTULO VI DO PRO
JETO DE CONSTITUiÇÃO DO RELATOR CONSTITUINTE BERNARDO CABRAL, PELA

SEGUI NTE REDAÇÃO:

T;tulo VI
Cap;tulo III

DA SEGURANÇA PÚ8L1 CA

:1..41.(
Art. m - A Segurança P~b I I ca a proteção que o Ee

tado propore I one ~ soe I e de do para a pr-e s er-ve çeo da ordem pub 11 C03 ;

~a ~ nco I um I da de das pessoas e do pe t.r- I m~n I o, atrav~s dos segu I ntes
or-qeo a :

I - pO!;Cld federal,

11 - políCias militares,

I I I - corpos de bombe I r-oe mI I I tares,

IV - p o I ; C I as c I v I 5,

v - guardas murtr c r p e r s ,

§ 19 - As pai ;elas militares, destinadas ao pol r cr e >

menta ostens I vo, as po I; e I as c I Y I e , de e t; I nadas ~ apuração das I n
frações pena I S, e os corpos de bombe! r-os mI I I teres s~o subord I na
dos aos Governos Ee r adue rs, cabendo as guardds mun I c I pa I e a prote
ç~o do pe t r- I m~n I o mun I C I pa I .

§ 22 - As atribUições da po l [cr e federal serão exerc..!..
das sem preju; 2:0 da e t ueçao de outros ~r9ã05 p~b I I cos federa I s
suas r-esp ec t I ve s ~reas de compet;;nc I a.

§ 3 9 - As normas gera I S r-e I c t; I ve s à organ I zaçào, fun

c ronemenco , dt ec rplr ne , deveres, direitos e prerrogativas da poli.
C I a Feder-e I serão regu I ede a atrav;s de I e I eomp I ementar, de I nc I a
tI va do Pres I dente da Repub I I ce , denom I nada Le I Or9;n I ea da Po I ;
ela Federal.

JUS T I F I C A T I V A

Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras tr~

zidas peã.a forma espontânea e democrática como surgiram os disposJ.t.!,

..vos c0!1tidos no ProJeto. Tal corno um da.ama ...te em bruto, para que elas

sé revelassem em toda a sua força, .o texto precisava ser Lapa.dado ,

retirando-ae-lhe a massa informe das m~núcias casuísticas, 'a, mUJ.tas

/ vezes, as irnperfeJ.ções surgidas pela fusão às vezes emotiva de maté

rJ.a-prima a.deoLôqa.ca ,

No contexto da emenda que apresentamos quase nada acres

cemos ao Já existente: procuramos apenas desbastar a pedra opaca pa-'
ra descobrir-lhe o brilho.

A presente emenda atende a ponderações s i.nceras do Se

nhor Relator. Dá ao texto da Constituição uma nova consas eêncae s na

redação, busca uma maaozr síntese, relegando as normas programáticas

e reguladoras às Lea.s complementares ou oxdanâr-a.as r no mérito, p:t'oc..!:!:

ra o fJ.o fJ.losóf~co nas raizes tradicJ.ona~s da nossa SocJ.edade 

lJ.berdade da pessoa, a democracia, a representação do povo pela tri

partição dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o sccaeí. e o Econô

mico se harmonizam para a construção de um grande país.

Acreditamos que na vigênc~a desta Nova ConstituJ.ção, da

arreeqr-acâo entre o Trabalho e o Capital surgirá um renovado surto de

progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, ascen

der a nivais de vida mais elevados.

EMENDA ES32202·8
tJ CONSTI1UINTE JDSÉ EGREJA

rc-r TnTO/JuSTIFIG;I,~;;O--------------

EMENDA SUBSTI1UTIVA AD CAPÍTULO Ir DO TíTUlD VII

DAS FINANÇAS PÚBLICAS

SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE DO CAPíTULO

11 DO TíTULO VII DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO DO RELATOR CONS

TITUINTE BERNARDO CABRAL, PELA SEGUINTE REDAÇÃO:

Título VII

Capítulo 11

DAS FINANÇAS PÚBLICAS

SEÇÃO I

NORMDS GERAIS

Art. 167 - LeJ. complementar da apcz-é acbze

I - r mençe s púbLa.ces r

II - dívl.da públJ.ca externa e interna, inclusiva das autar

quaes , fundaçoes e demaaa errt.a.dadee controlados pelo Poder P~

bâ.a.co r

111 - concessão de qer-arrta.aa pelas entn.dades públJ.cas;

IV - emissão e resgate de títulos da dívJ.da públJ.ca;

V - f a ace La aaçâo das arrta.nua.çôea ãâ.nancea.z-es r

VI - operações de câmcac z-ee La.zada s por órgãos e errtia.dede a

da unaâo , dos Estados, do DJ.strJ.to Federal e dos etun í.c Ipaos ,

VII - compat~bJ.l~zação das funções das J.nstJ.tuJ.ções o f ac a a Le
de cxéda,to da una.âo ,

Art. 168 - A ccmpet.êncaa da União para erm>

tJ.r moeda será exercida excLuaa.vamentie pelo banco central.

§ ].2 - É vedado ao banco central conceder,

dn.z e't.a ou indiretamente, empr é s t amo s ao Tesouro NacJ.onal e a

qualquer órgãos ou errt.a.dade que não ae j e xns t a tuaçêo finan-

§ 22 - O banco central poderá cobrar e ven

der títulos de errc.asãc do Tesouro xecacne i , com o ob j e t avo

de regular a oferta de moeda ou a taxa de Juros.

§ 32 - As d Lspcru.b.í.Lâ deõe de CBJ.xa da União

serão depositadas no banco central. As dos Estados, do Dis

trito Federal e dos MunJ.cípJ.os, bem como dos órgãos ou entJ.d~

des do Poder Público e das empresas por ele controladas, em

instJ.tuições f~nanceJ.ras or í.cae.Ls , ressalvados os casos pre

vistos em Lea ,

Art. 169 - A una.âo não r-eepenaae i t a.ae ré

pelos depéaatoa ou pelas epã aceçêea nas a.nat.a.t.ur.çêas fJ.nan-

ceiras.
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Seção 11

Os Orçamentos

Art. 170 - r.eas de a.na.cd.e t a.va do Executl.VO

§ 12 - Caberá a uma ccrm.s sâc mista permanen

te de Senadores e Deputados exema.naz- e emat.Lz- parecer sobre

os pro j et.oe referidos neste art1go. Sobre as contas apresen

tadas anualmente pelo Chefe de Governo ( e exercer o acompa

nhamento e a fiscalização oxçementié r-a.a ,

estabelecerão:

I - o plano plurianual;

11 - as dJ.retrizes oxçement.ér-aes r e

III - os orçamentos enue a.e da trns.ãc ,

§ 22 - Somente na ccma.s sâc poderão ser ofe

recidas emendas, sendo concLuaa.vo a fJ.nal seu pronuncia

mento, salvo se um terço dos membros da Câmara dos Deputados

ou do Senado Federal requerer a votação em pr.endr-ao •

§ 12 - Na elaboração do plano p.Lu'r i.anueL se

rão observados o eat.ebe Lecamentic de dJ.x.2trJ.zes, ob j etia.vca

met~as para a da.etrra.bu.í.çâo dos arrvea t.amentioa outras aea

pesas deles decorrentes, e quando couber, a regionalJ.zação.

§ 22 - A lei de díretrJ.2:es oz-çamentiéz-a.aa de

fJ.nJ.rá as metas e pra.oz-Ldades da eômaru.s t reçâc púbLa.ca fede

ral para o exe'rcIcao fJ.nanclí!J.ro subseqüente, orJ.entará a ela

boração da lei or-çamerrt.áz-a.a anual e aprovará as alterações

na legJ.slação 't r abut é r i.a , a.nda.apenaéve a s para obtenção das

xece i tea púb.La.ces ,

§ 32 - As emendas ao pr-o j e tio de Lea, orçamen-

tária somente poderão ser aprovadas quando se r-eã ec a.onaxem

com:

I - os a.nvea t.amerrt.oa e despesas deles decor

rentes, desde que:

a) se jam compa't.Lve a s com o plano pr.ucaenue i

e com a lei de dJ.retrizes o rçement.érae s r e

b) indiquem os recursos nece s sãr-aos , adrru,«

tia.doe somente os pz-cvena.errt.ee de operações de c r-éda.tio ou anu

lação de despesas da mesma natureza; ou

32 -A Lea, orçamentária anual compreenõerá:

II - as eutioz-a.eeçõea a que se refere o J.tem

I do parágrafo g s do artJ.go anterior ou com a correção de

erros ou inadequações ..

I - o orçamento f~scal, referente aos Pode-
~a unaêo • se-us fundos. é rceos e en t a.dade e OR edrru.na.st r-a-.

çeo direta e Lnd r.z-et.a , i.nclusive fundações J.nstituidas e man-

tidas pelo poõer públJ.co ressalvadas as memcJ.onadas nos item

II e III aeçuarrt.ea r

§ 4g - As emendas ao pz-o j etio de Lea de dJ.

retrJ.zes or-çemennéz-a.as não poderão ser" aprovadas quando a.n-'

compat.Ivea,s com o plano p.Lu'r a.anueL..

Art. 172 - ]f: vedado:

neste arti'go, no que não contrariarem o disposto nesta Seção,

as demais normas relativas ao processo legislat1.vo.

§ 62 - Se os pz-o jet.o s não forem devolvidos

à sanção nos prazos fJ.xados em 1e1 complementar, o Executl..VO

poderá executá-los por decreto até a sua promulgação.

§ 52 - O ExecutJ.vo poderá envaaz- mensagem

ao Congresso xecacne í, para propor moôã r aceção nos pxo j etios

a que se refere este artigo, enquanto não e s tia.ve r- a.na.ca.ada a

votação, na comissão rru.at.e , da part~ cu je a1teraçào é propos

ta.

assunção

ou adJ.-

menca.cnadc s

pxo j etio não

§ 72 - AplJ.ca-se aos pz-c j etioa

I - o a.na.c a.c de programas

incJ.u!dos no orçamento,

II - a realização de despesas ou

de obrJ.gações que excedam os cz-éd atos or-çamenr.ér-r.os

II - o orçamento de Lnves t.amerrtoa das empre

ee.e em que a União, direta ou Lnd ar-e t.emerrte , detenha a meac-.
ria do capJ.tal eccae í, com da.z-e a t o a voto;

§ 42 - O orçamento fJ.sca1 será acompanhado

de demonstrativo regJ.onalJ.zado do e âe a t.o , sobre as xecea t.ee

e despesas, relativo a isenções, anã.at.aes , subsíd10S e bene

fícios de natureza financeira, trJ.butárJ.B e cceõc.t.Icãe •

§ 6g - A lei orçamentáriâ anual não conterá

da.epoei.t.avo estranho a pzevaaâc da eecei.r;e e f:Lxação da

despesa, não se a.nc Lua.ndc na pr-oa.ní.çâo s

III - o orçamento das errt a.dadas da aõmí.m.sur-a

ção anddz-ete e dos fundos va.ncuLadoa ao sistema de segurJ.da
de acci.e j, ,

52 - O orçamento fJ.scal e o orçamento de

,J.nvestimentos das empresas..le atia t aa.a , ccmpe t a.ba.La.aadoa com o

plano plurJ.anual de investimentos, terão, entre suas funções,

a de z eduza.z- des a.que Ldadea a.rrt er-z-eqa.cne a a , segundo o crJ.térJ.o

populacional.

caoneLss

VI - a ta-enepoaaçâo , o r-emane jemerrt.o ou a

transferêncJ.a de recursos de uma categorJ.a de programação

para outra ou de um órgãos para outro, sem prévia auticz-a.aa-.

ção legíslat1.va;

VII - a concessão ou util:Lzação de crtdJ.to

III - a realização de operações de crédito que

excedam o montante das despesas de capatal, aor-eaca.do dos

encargos da díVJ.d~ públJ.ca;

IV - a vancuü açâo de xeceata de impostos a

órgaos, fundo ou despesa, ressalvada a repartJ.ção do produto

da arrecadação dos impostos, a que se referem os a;r:tl..gos 212,

213 e 214 e a ôescaneçãc de recursos a manutenção e desenvol

vimento do enaa.no d efi i.n a.da e em planos pâ.uz-a.anuaa.s r

V - a abertura de ceéoaec suplementar ou

especae i, sem pr-évae aueora.aeçãc legJ.slatJ.va e sem andaceçâc

dos recursos correspondentes;

I - ewt.oxa.eaçâo para abertura de crédJ.tos

suplementares e contratação de operações de cr-éea.ec , inclusi

ve por arrcec a.paçâc da r-ecea.t;e para j aquadaçâo no p'rôprac

exercícJ.o, e

II - da.scz-amanaçâo das despesas por Estado,

ressalvadas as de caráter naca.onaã , de f Lna.dua em j.e i.,

§ 72 _ LeJ. complementar d:Lsporá sobre o exe~

c Icac z anence.í.rc , a vJ.ÇJêncJ.a, os prazos, a tramitação legJ.~

aacave , a elaboração e a organização do plano pt.uraenueL,

das d~retrizes or-çementiãr-a.as ti'! dos orçamentos anuaa.e , e es

tabelecerá normas de gestão f:Lnance:Lra e patrimonJ.a~ da ad-

mJ.nistração da.r-etia e a.ndd.r-etie , ,bem como condJ.çõe.s para

~nstJ.tuJ.ção e Eunc a.onamerrt.c de fundos.
Art. 171 - Os proJetos de Lea, relativos ao

plano pJ.urJ.anual, as diretr:Lzes oz-çementiéz-a.ae , ao orçamento

anual e aos crédJ.tos adâ.cLonaa a serão apreciados aarmrLtianea-'

mente pelas duas Casas do Congresso Naca.onaL,

J.limitados; e

VIII - a u't.a.La.zaçjio sem autorização

va, de <recursos do. orçámento fJ.scal para suprir

legJ.5lati

necessidade
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ou cob'r r.z- déf~c~t das empresas, entidades e fundos rneric a orre.-:

dos nos a t ena li e IrI do parágrafo 32 do ez-t.a.qc 220.

§ 1 2 - Nenhum t.nvea t amentio , cu j a execução

ultrapasse um exerc Icao f a.nancei.r-o , poderá ser Lna.co.adc sem

pz-évae J.nclusão no plano p Lur-a.anua ã , ou sem lei que autioz-a>

z e a ancí.usâo , sob pena de c r ame de xeaponaebaLa.dede ,

2!! - Os c r éd r.t.oa e speci.aae e extraordJ.ná

r:LOS somente terão vaqênc i.a além do exerc íca.c ãa.nance r t-o em

que forem e ut.o r a aedos , salvo se o ato de auuor aaeç âo for pro

mulgado nos úl tl.IDOS quatro meses daquele exercício, caso

que, reabertos nos Ldrm t.e a dos seus saldos, serão ancot-pot-a-.
dos ao orçamento do exerc Ic rc f i.nance ar o 5ubseq1Hmte

§ 39 - A abertura de crédl.to extraordl.nárl.o

somente será adrru.t.a.de para atender despesas ampz-eva.s Eve a.e

urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção a.rrt e r-na ou

de ceLama.dade pública, observado o d i.spc s to no e r-t.a.qc 94.

Art. 173 - O numez-ârao correspondente às

dotações destinadas à câmara Federal, ao Senado da Repúbll.

ce e ao Tribunal de Contas da umâo será entregue em quotas

até o décimo qUl.nto dl.B de cada trJ.mestre, representando a

quarta parte da z eepec t a.ve despesa tuta fJ.xada orçamento

f~5cal de cada ano, a.ne LusLve créditos suplementares espe-

C261.S.

Art. 174 - A despesa com pessoal, atJ.vo

inativo, da unaãc , dos Estados, do OJ.str1to Federal e dos

MunJ.cípios não poderá exceder os Ldma t.e s e srt e'beLec r.do s em Le a,

complementar.

§ 12 - A éoncessão de qualquer vantagem

aumento de remuneração, a cr-r eção ou alteração de estrutura

de cargos e de ca'rr ea.xas , bem como a contratação de pessoal

pelos órgãos e en t a.dadea da eõmaru.s c recâo d~reta ou a.nda r e t.e ,

co, só poderão ser feitas:

I - se houver prévia dotação orçement.é r ae 5U

ficl.ente para atender às pro j eçêes de despesa de pessoal

aos ecxéacamos dela decorrentes; e

Ir - se houver aucora aeçêo e spec I r r ca na Lea
de d ace t r-a e e s c r çemencéz-a.ee , ressalvadas empresas públJ.cas

e as acca edades de econcma.a ma.et.e ,

JUS T I F I C A T I V A

Neste trabalho, respeitamos as qtra.La.dades ancveôceee tr~

zidas pela forma espontânea e democ~ática como surg~ram os disposJ.t~

vos contidos no projeto. Tal como um diamante em bruto, para que elas

"sé revelassem em toda a sua força, o texto p.reca.sava ser Lapa.dado ,

retirando-se-lhe a massa informe das minúcias casufatucas , e, muitas

vezes, as imperfeições surgidas pela fusão às vezes emotiva de maté

ria-prima ideológica"
No contexto da emenda que apresentamos quase nada acres

cemoe ao já existente: procuramos apenas desbastar a pedra opaca pa

ra descobrir-lhe o brilho.
A presente emenda atende a ponderações s ancexae do Se

nhor Relator. Dá ao texto da ConstituJ.çâo uma nova conaa.acêncc.ae na

redação, busca uma maior síntese, rel~gando as normas prograrnátJ.cas

e reguladoras às leis complementares ou ordinárias: no mérito, proc,!;!

ra o fio fi.losófico nas raizes tradicionaJ.s da nossa ãoca.ed ade - a

libe-rdade da pessoa, a democracia, a representacão do povo pela tri

partição dos poderes, .~ urna Ordem Econômica 6nde o SocJ.al e ~ Ecónô

mico se harmonizam para a construção de um grande pais.

Acreditamos que na vigência desta Nova Constitul.cào, da

integração entre o Trabalho e o Capital surgJ.rá um renovado surto da

prog::-esso e veremos a população brasileira, progressivamente, ascen

der a níveis de vida mais elevados.

EMENDA E832203-6
tJ

PLENJiRro

EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPíTULO III DO T!TULO VIII

DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

SUBSTITUA-SE 'J TEXTO CONSTANTE DO CAPíTULO III DO T!TULO VIII

DO PROJETe) DE CONSTITUIÇM DO RELATOR CONSTITUD1TE BERNARDO

CABRAL, PELA SEGUINTE REDAÇJiO:

T!TULO VIII

Capitulo III

DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Art.200- O sistema f a.nanceLr-o naca.cna L será ea tiz-utrur-ado em 1eJ.,

de forma a promover o deaerrvc Lvament.c equaLdbrado do Pais e a ser

va,r aos interessess da coLe't.Lv i.dade , que da.spor á , a.nc Lus a.ve s aobz-e e

I- a autorização para o f'unc a.onemerrtic das c.ns e t euacõee finan

ceiras, bem como dos estabelecimentos de seguro, pr-evadêncLa e ca

p3.talizacão;

II- condacõas para a paxtucãpacâo do capa.t.aj e s tiz-ançe a.xo nas

instituições a que refere o Item antiez-a.cz-, tendo em vista,

pecialmente:

a) os aneeressea nacaonaa.e r

b) os acordos internacl.onais;
c) crJ.tér:Los de reciprocidadp;

III- a orçam.eacâo , o funcionamento e as atribuições do Ban

co Central:

IV- xequí.s a tc s para a designação de membros da diretoria.. do

Banco Central,bem como seus J.mpedimentos após o exez-c Lca c do car-

go:

v- a cr-aacão de fundo, marrtndo com r-ecur-sos das Ln s tu trua çôes

financeJ.ras, com o ohJ etivo de proteger a economia popular e ga 

rant1r depósitos e aplicações até det.ezttu.nado valor;

VI- ccceêeaca .rescra t ivos da transferiâncJ.ade poupança de re

gJ.ões com renda inferJ.or ê média necaonej. para outras de maaorâe-,

senvctvamerreo •

§l9- A autorizaçãô a que se refere o item I será a.neqoca âveL

e intransferível, permitüfa- a ta-anarru.s aâo do controle da pessoa ju

rídica t:ttular, e concedn.da sem ônus, na forma da Lea do sistema

"f1.nance1.ro necaone L, à pessoa j urIdaca , CUJOS d1.rlgentes tenham c~

paca.dade tiêoni.ce e reputação a Labada , e. que comprove capeca.dade e

conôrru.ca compatível com o empreendimento.

§29- Os recursos r í.nsnoca.ros z'e Latu.voa a programas e proj e toa

de caráter z'e qa.oneL, de xesponeeb i Ladede da União, serão depos a tia-,

dos em suas .i.ns t í t.ua.cões .reçãcnaa.s de crédJ.to e por elas ap La.ca 
dos.

Art. 201 - a aucor-aeação a que se refere o ítem I do artl.go

anterior será Lneqoca.âve I e ant.ransfer-Ive j., pezmí.ta.da a Er-ansmi.a-,

«são do controle da pessoa j ur-Lda.ca ta.euj.ar , e conceda.da sem ônus

na forma da lei do sistema f a.nanceLr-o nacional, â pessoa jurídica,

cujoa dirigentes tenham c apaca.dade técnica e reputação ilibada, e

que comprove capacadede econêraace compatível com o empreendimento.

JUS T I F I C A T I V A

Neste trabalho, respeitamos as qua.La.dades inovadoras tri!.

zidas pela forma espontânea e ôernccr-âeaca corno sUrg~ram os d~sposit~

yos contidos no ProJeto. Tal corno um diamante em bruto, para que~

sé revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado,

retirando-5e-Ihe a massa informe das manúcã.as casuísticas, e, muitas

vezes, as imperfeições surgidas pela fusão às vezes emceava de maté

ria-prima ~deolõgica.

No contexto da emenda que apresentamos quase nada acres

cemos ao já existente: proçuramos apenas desbastar a pedra opaca pa

ra descobrir-lhe o brilho.
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PlENÁR I O

Const Itu I nte JOSÉ EGREJA

EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPITULO 11 DO TITULO IX

..,.,--------_PLE!llIllIO/eOl.llsllÃa/~Ulleal.lrllsÃo ______,

<" ,
EMENDA E53220S-2

f:J

r;-r-------------TlHO/JUSTI'leAçiio-------- ----,

A presente emenda atende a ponderações sinceras do Se

nhor Relator. Dã ao texto da Constitu~ção uma nova consl.stêncl.a: na
redação, busca uma mac.oz- síntese, relegando as normas pr-oçxemâtn.cas

e reguladoras às leis complementares ou cr-da.nâm.as r no rnérJ..to, proc2;!

ra o fio filosófico nas raízes tiz'add.ca.crraa.s da nossa Sooa.edade - a

liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo pela trJ..

partição dos poderes, e uma Ordem EconôrnJ..ca onde o Socaa L e o Econô

mico se harmonizam para a construção de um grande país.

Acreditamos que na vJ..gêncJ..a desta Nova ConstituJ.cão, da
integração entre o Trabalho e o CapJ..tal surgJ.rá um renovado surto de

prog:r:esso e veremos a população brasileira, progressivamente, ascen
der a n Lveds de vz.da mais elevados.

r;t.ulo IX

Cap;tulo II

DA SEGURIDADE SOCIAL

DA SEGURIDADE SOCIAL

SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE DO CAPITULO 11 DO TíTULO IX DO PRO
JETO DE CONSTI TUI çÃO 00 RELATOR CONST!TU I NTE BERNARDO CABRAL, PELA
SEGUINTE REDAÇÃO:

p:r"""o~
PTB

EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPíTULO I DO TíTULO IX

r--------------TUTD/JU.'llTlf'eAçÃO

EMENDA E532204-4
l? CONSTITUIENTE coss EGREJA

DA ORDEM SOCIAL

DISPOSIÇÃO GEIll\L

SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE 00 CAPÍTULO I 00 TÍTULO IX 00 PRQ

JETO DE CONSTITUIÇÃO 00 RELATOR CONSTITUINTE BERNARDO CABRAL

PELA SEGUINTE REDAÇÃO:

TíTULO IX

DA ORDEM SOCIAL

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÃO GERAL

9..51-
A:rt.~ A ordem social fundaenta-se na busca da

.lus t aça Social.

JUS T I F I C A T I V A

~'Õg
Ar~. ~ - A ae qu r- I da de soe I a I compreende um con j unt;o

Io t eçr-edo de e çoee , vo I tado para assegurar os di r-e I tos do c I dadão
r-e I at Ivos ~ s eude , pr-ev I d;;nc Ia e e e s I st;nc I a soe I a I .

12 - I ncumbe ao Poder P~b II co organ I z a r- a Se qur- Ide-.
de Soe I a I, com be ee nas segu I ntes di r-e t r- I ae s •

I - un Iversa II da de da cober-t-ur-e ,

II - uniformidade e equivalêncIa dos benef;clos e se!:,
v Iços para os segurados urbanos e r-ur-e I a ,

III - eqü I dade na forma de part Ic I pação do custe Io;

I V - se Iet Iv I de de e di str Ibut Iv Ide de na prestação dos
benefíCIOS e eer-vr çcs ,

V - di ver-e Ide de e ser v I ços;

VI - Irredutibilidade do valor real dos benef;cloo;,

VI I - descentra I I zaçao ob r- 19at~r Ia da gc'Stão edm I n '2
trat Iva e f, n e nc e I r-e

Art" 2:.":4 - A Segur Idade Soe I a I ser'; f nane Iede com
pu Isor Iamante por toda a eoc I e de do ~ da forma d I reta ou I nd I reta,
mediante as contrlbulçõC<; SOCldI5, bem como r-e cur-so s pr-ovonr cn r e s

da r-ec er tie trlblJt~rla da Unl;;o~ na forma da lei"

§ 1 2 - As contr Ibu I ções soc I a I"S a que refere
" "ceput;" deste art Igo são os segu I ntes:

I - contr Ibu i çào dos empregadores;

II - contribuição dos trabalhadores,

III - taxa sobre a exp loração de recursos de prognos-

Neste trabalho, respeitamos as qualidades anovaécc-ee tr.§!

zidas pela forma espontânea e democz-ába.oa corno auxqa.z-am os daspos a,t!,

vos contidos no ProJeto. Tal corno um diamante em bruto, para que elas

~sé revelassem em toda a sua forca, o t.exto precisava ser lapidado,

retirando-se-lhe a massa informe das minúcias casruds t.a.cas , e, muatas

vezes, as imperfeições surgJ.das pela fusão às vezes emotiva de maté

ria-prima 1deológ1ca.

No con'=.exto da emenda que apresentamos quase nada acres

cemos ao jã eXiste~te: procuramos apenas desbastar a pedra opaca pa

ra descobrir-lhe o brilho.

A presente emenda atende a ponder-ações s mcexas do Se

nhor Relator. Dá ao texto da Constituição uma nova conaaatiênca.a e na

redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programátJ.cas
e reguladoras às leis complementares ou or-d.í.nâz-a.as r no mérJ..to, proc2:!

ra o fio filosófico nas raízes tradicionaJ.s da nossa Soc~edade - a

liberdade da pessoa, a. democxacaa , a representação do povo pela tri

partição dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o Social e o Ec:onô

mico se harmonizam para a construção de um grande pais.

Acreditarnos que na vigência desta Nova Constituição, da

integração .encxe o Trabalho e o Capital surgirá um renovado surto de

progresso e veremos a populacão brasileira, progressivamente, ascen

der a nlveis de vida mp.is elevados.

't t co s r

I V - Ad Ic lona I sobre Os pr;m I os dos seg':''ros p r- I ve do s ,

§ 2 2 - A I e I poder~ I n s t; I tu I r outras contr Ibu I çõcs
dest I nadas a garant I r a manutenção ou expans~o de Seguro Ida de So
cr e I;

§ 32 - A folha de salárIOS ~ base e xcl u sr ve da Segurl
dade Soe I a I e. sobre e I a não poder-e I nc I d I r qua Iquer outros t r- Jbut~
ou contr Ibu I çào;

§ 4 2 - As corrt r-l bu r çoe s eoc ter s e os recursos p r-ove nr
entres do orçamento da Un I dO comporão o Fundo Nac lona I de Segur I d-;
de Soe I a I, na forma da Ie I • -

Art. 205 - Af> empresas comer-c Ia I 5 e I nclu s tir- Ia I e deve
rão assegurar d c apec r ceçec pr-o f Ls e r cne l de seus trabalhadores, In
cl u s r v e a aprendizagem dos' menores, estimulados pelo poder p~bllc~~
com a cooperação de e s eoc Iações emp"'esar I a I s e traba I h I s tie s e dos
SIndicatos.

Art. 206 - A programaç~o do Fundo Nec lona I de Se qur- I-

dade Soe Ia I ser; fe Ita de torm.lJ I n t e qr-e de com a par! Ie I pação do s
~rg~Qs responscive I s p e Ias er-e e s de e eudc , de p r-c v I dane I a <:;0 c I d I

de e se Ist~nc I a eoc Ia I, que ter~o assegurada sua autonom I a na gestão
dos recursos.

§ 1 e - I ntegrarão o orçamento do Fundo contr I bu 1-

ç~es soc Ia Ia , O Fundo Ger-errt I a do Seguro-Desemprego e O de Garan
tIa do Patrlmôn t,o IndiViduai;
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saúde;

da nível de governai
11 - Atendimento integral e completo nas ações de

Art. 207 - O Estado garante o direi to à saúde mediante:
I - A liberdade do exercício p r or'Ls s r cna I e de ofe.!.

ta dos serviços privados por empresas espec í aLí zadas ;

11 - Implementação de políticas econômicas e so-
C1a1S que visem à eliminação Ou redução do risco de doenças e de o~

tros agravos à saúde j

111 - Acesso universal, igualitário e qr a t.ua t o às

ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, de
acordo com 8S necessidades de cada um.

§ 112 - O s i s t ema nacional único de saúde será discipll..
nado por lei complementar.

§ 22 - Os recursos federais destinados à saúde serão
distribuidos aos Estados, Distrito Federal, Teritórios e Munlcípios
segundo cri t ér i os definidos em Le i e discriminados no orçamento da
seguridade aoc aaL,

Art. 208 - As ações e serviços públicas de saúde inte

gram uma rede pública regionalizada e hLer aqu i zada e const i tuem um
s as t ena público nacional organizado de acordo com as seguintes d~re-

§ 22 - O Fundo Ne c I one I de SeguI'" I da de Soe I a I dest I na
r-e a 5a~de, no m~nlmo, o equivalente a trinta por cento de suas r-e
c e I tas, exc lu; das as do Fundo de Garant I a do Seguro-Desemprego 
do fundo de Garantia do Patrlm;nlo l ndr v t due l ,

§ 3 2 - O Seguro-Desemprego ser~ f r nencr e dc por contrl

bu I çôes da empresa, do empregado e da Un 1 do, que canst I tu I rão o Fu;;
do de Garant I a do Segura-Desemprego, sob adm I n I stração tr I part I da:-

§ 4 2 - Os traba I he dcr-e e poderão ut I I I zar o patr I môo I o
r ndr v r due l acumulado, em caso de epo s en t e dcr-r e , reforma, morte, In
vai r de z , aquIsição de moradia e e s t ebel ecr men t;o d~ neg~clo pr~prl;;'

§ 52 - Nenhuma prestdção de benef; c I o ou de serv I ço
compreend I do na ae qur- I dade soe I a I poder-e ser cr I e de , me j cr-e de ou
estend Ida sem a correspondente frente de cust I o tota I,

§ 62 - A I e I Inst Itu Ir~ o processo pe J o que J a popu I~
ção poder-e representar contra o Poder P':;bIICO, nos casos de i nau f r
c I ente ou Inadequado atend I mento p e I os ~rgãos de Segur I dada Soe I oi'!i;

§ 7 2 - A lei regulará a r-e aponaeb r J Idade solidária dos
dirigentes e adm r nr s t r-e dcr-e e pelo descumprimento das obrIgações le
gd I S das empresas em r-e Iação ,j Segur I dada Soc I a I. 

SEÇAO I

OA sAUOE

Art. 211 - Os planos de prev i dênc í a social "do Sistema
de Seguridade soc i aí , atenderão, nos termos da lei, aos seguintes

preceitos:
I - Cobertura dos eventos da doença, Lnve Ladez

morte incluídas os casos de acidentes de trabalho - velhice I reclu

são, ofensa criminal e desaparecimento j

11 - ajuda à manutenção de dependentes i

111 - proteção à mat erru dade e à paternidade, natu-

rais e adotivas, notadamente à gestante, assegurada a Inat iv rdade fu.!].

cional antes e após o parto e proibida sua oi spensa durante a grav!
dez, quando já admitida anteriormente à gravidez;

SEÇAO II

OA PREVIOENCIA SOCIAL

§ 42 - O setor p r i vedo de prestação de saúde poderá
participar de forma complementar a atividade do Sistema Nac Lorta I de

Saúde, sob as condições es t abe l ec i da s em contrato de adesão, tendo
pr ef'e r ênc i a e tratamento especial as entidades r i Lantr ép í.caa ;

§ 512 - A União, os Estados e o ni et.r í t o Federal pod~

rão intervir e desapropirar serviços de saúde de natureza privada n.!:,
cessários à execução dos cb j e t Lvos da pc Lf t aca nec i cneã de saúde,
conforme dispuser a lei.

§ 62 - E: vedado a destin~ção de recursos orçamentários
para investimento em lnstituições privadas de saúde com fins lucratl;.

vos.
§ 72 - Será regulamentada por lei, a participaçilo dlr~

ta ou indireta, por parte deemp r asa s e cap I t a i s de procedência es-

trangeira, dos serviços de assistência à saúde no País.
Art. 209 - Ao s rs tema nacional único de saúde compete,

além de outras atribuições que a lei estabelecer 1 o controle, a fis
calização e a p ar t í.c apeçãn na produção de med.rc ament os r equipamentos,

imuno-biológicos, hemo-derivados e outros insumos; drsc i pLi na r a f0L.

mação e utilização derecursos humanos, as ações de saneamento bási
co, desenvo l vrnento científico e tenológico e o controle e fiscaliz.!!.
çãn" da pr-odução e qualidade r ut r LcLnnaL dos a Lament os 1 controle de
t6xicos e inebriantes, proteção do meao ambiente e saúde ocupacional.

ARt. 210 - A lei disporá sobre as condições e requisi

tos que facilitem a remoção de 6rgãos e tecidos humanos para fins de
transplante e de pesquisas.

Parágrafo único - E vedado todo tipo de comercaatLaa

ção de órgãos e tecidos humanos.

_ Comando administrativo único e exclusivo em c~
trizes:

111 - Descentralização polItico-administrativo e fi-

nanceiro em nível de Estados e Municípios.
§ 112 _ A ess í t ênc Ia à saúde é livre à iniciativa priv,!

da.
§ 2g - Compete ao Estado, mediante o sistemã nacional

de saúde:
I - Formular políticas e elaborar planos de s aúde ;

11 prestar assistência integral à saúde Lnda vLdua L

e co l et i va
111 _ disciplinar, controlar e estimular a pesquisa

pública sobre medicamentos, equipamentos, produtos amuLobr ol dq í cus e
hemoderivados e outras insumos de saúde, bem como participar de sua
produção e distribuição, com vistas à preservação da soberania naci~

nal;
IV - Fiscalizar a produção, comercialização I qualida

de e consumo de alimentos, medicamentos e outros produtos de uso h~

mano utilizados no território nacional;·
V _ Controlar a produção e i3 comercialização dos

produtos tóxicos ~ estabelecer princípios básicos para prevenção da

sua utilização inadequada;
VI _ controlar o emprego de técnicas e de métodos, n.2,

eivos à saúde pública e ao meio-ambiente, bem como a produção, come.!.
c í e Lazação e utilização de subs t ânca as lesivas aqueles bens.

VII - fiscalizar a quaLí.dade do melo-ambiente, mc Iu

sive o do trabalho;
VIII - controlar as atividades púbLaca s e privadas r!.

lacionadas a experimentos com ser~s humanos, a fim de garantir o re~

peito aos" valores éticos.
§ 32 _ A lei vedará práticas científicas ou experimen

tais que atentem contra a vida, a integridade e a dignidaêle da pes

soa.

IV - proteção ao trabalho em situação de desemprego
involuntário, por período correspondente à média de duração de dese.!!!,
prego no País.Art. 212 - E assegurada a apo sentoda r a e

I - com trinta e cmco anos de trabalho '. para o h~

mem de mai s de cinquenta e cinco anos;

11 - com trinta anos para a mulher de mais de cinque.!l
ta anos;

111 - com tempo inferior ao das mndaLadade s acima, p!:.
lo exercício de trabalho noturno, de revezamento, penoso, a.ns aLubr e
ou perigoso;

IV - Por velhice, aos sessenta e cinco anos de idade j

V - Por invalidez.
§ 112 - Os proventos dos aposentados serão reajustados

concomi tantemente e com o mesmo percentual que os empregados ativos.
§ 22 - Nenhum benefício de prestação continuado terá

valor mensal inferior ao salário mínimo ..
§ 32 - E: vedada a acumulação de aposentadorias j

§ 42 - Os 6rgãos e empresas estatais ou de economia
mista, somente poderão cont r í.bu i r para planos de previdência suplet!
va quando produzam recursos líquidos oriundos de prestação de servi
ços cu produção de bens sur í c i entes para tal.

\ Art. 213 - E: vedada a subvenção ou incentivo fiscal do
Poder público às entIdades de prev.i dênc í a privada com fins lucrati
vos.

Art. 214 - O produtor rural que explore sua proprieda
de em regime de economia familiar, sem empregados permanente, será

considerado segurado autônomo para DS efeitos -da Previdência Social,
na forlna que a lei estabelecer, a ele equiparado o parceiro, o '\,ee1_
ro e o arrendatário.
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SEÇAO lI!

DA ASSISTENCIA SOCIAL

Art. 215 - A assi t ênc a a social será pretada l.ndepende!l

temente de contribuição à sepur i daoe social, voltada para.

I _ proteção à f am í La a , i.o rênc i a I maternidade e v~

TITULO IX
CAPITULO VI

DO MEIO AMBIENTE
.l.q5

Art .. )A-4' - Todos têm direJ.to ao equa.Lfbz-a.o eco Iôça-,

co do meio ambiente, bem de uso comum do povo e e s aenc i a L à sa

da a quaLa.dade de vida, ampondo-ue ao Poder PúbLa co e à co teeav.í-,

dade o dever de peeeervã-ac e defendê-lo para as presentes e fu

turas gerações.

§ 19 - Para assegurar a efetivJ.dade do dirc~to re:C.E:.

zu.do neste artigo, a.ncumbe ao Poder PúbLa.co t

I
SUBSTITUA-SE o TEXTO CONSTANTE DO CAPITULO VI DO TITULO IX DO PRO

JETO DE CONSTITUIÇAo DO RELATOR CONSTITUINTE BERNARDO CABRAL, PELA

SEGUINTE REDAÇAo:

- ampara às crianças e adolecentes I órgãos I eban-,

de infração penal j

- promoção da anteqração ao mercado de trabalho.
_ habilitação das pessoas portadoras de deficiên-

sua integração à v i da comunitárJ.a.

I!

danados ou autores

I!I

IV

ela e promoção de

lhice;

DO MEIO AMBIENTE

JUS T I F I C A T I V A

EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPITULO VI DO TITULO IX

r.r TUTO/~IJITlFIt..~io-------------_,

I - preservar e restaurar os processos ecoIôç i.cos ~

senca.aa s e prover o mane j o eccâôçaco das ·espécJ.es e ecosensecrao ,

II - presevar a d Lvez-sa.dade e a Lnceç r.rdede do patr2:,

mônao genético do Pais e f.a aoaLa.zar- as entndadea dedi.cada s à pes

quisa e mana.puLacâo de matiez-a.a.L çenêtn.co ~

III - def~nl.r, em todas as una.dades da Federaçdo, ú.,!

paços territorl.aJ.s e seus componentes a serem e apec a.aLmentie prot~

gido, vedada qualquer u t í.La.aação que comprometa a anteqxa.dade dos

atr,l.butos que Just1f1quem sua pzocccâo r
IV - exigir para xns ea i acão de obras ou atia.va.dade

potencialmente causadoras de sJ.gnifJ.catJ.va degradação do mea.o am

ba.entie , estudo pr-êvro de impacto ambiental, a quo se dará publl.c~

dade j

v _ controlar a produção, comer-ca.eLi aacão e emprego

de técnicas, métodos e subs-câncaas que comportem risco para o

meio ambiente e quaLa.dade de va.da ~

VI _ promover a educação amba.errtaL em todos os ní

veis de ensino ~

VII _ proteger a fauna e a flora vedando, na forma

da Lea, , as pr-âtn.cas que as coloquem sob r a.sco de extinção ou suE.

metam os anamads à crueldade.

§ 29 _ Aquele que explorar recursos rm.nexea a , f i.ca

obrigado a recompor o ambl.ente degradado, após a exaustão das )~

zidas e lavras, de acordo com solução té-cnJ.ca deacr i.t.a no estu

do de impacto emba.ence l , aprovado antes do l.nicJ.o da exploração.

§ 39 - A Mata Atlântica, o Pantanal e a Zona Coste.:!:,

ra são patrimônio nacaonaã e sua utn.Lí.zação far-se-á dentro de

conda.cões que assegurem a conservação de seus recursos naeurea s

e de seu meao amba.errtie ,

§ 49 - As terras devolutas ou az-rocadadea pelos Es

tados, por ações df.soz-Lrmnacôri.as , neceaaâxaas à proteção dos e

cossistemas naturais são andã.spcndvec.s ,

Art. 245 - As pr-âtn.oes e condutas tes rea s ao me.co

ambiente SUJeitarão os infratores às sanções penaa,s e adm~nl.str~

ti.vas, a.ndeperidenbemenbe da obraçacâo de reparar J.ntegralmente

os dandos causados.

JUS T I F I C A T I V A

Neste trabalho, respeitamos as q ua.La.dades a.novado.raa tr~

~idas pela forma espontânea e democrátJ.ca como surgl.ram os dJ.spos~t~

~vos contiados no Projeto. Tal corno um da.amanbe em bruto, para que elas
sé revelassem em toda a sua força, o texto pz-ecc.seva ser lapidado,

retJ.rando-se-lhe a massa informe das mí.nücaas casuísticas, e, meu tas

vezes, as imperfeicões eurqa.daa pela fusão às vezes emot.ava de maté

r~a-prima ideológica.

No contexto da emenda que apresentamos quase nada acres

cemos ao )á existente: procuramos apenas desbastar a pedra opaca pa

ra descobrir-lhe o brilho.

A presente emenda atende a ponderações s mceres do Se

nhor Relator. Dá ao texto da conatn.cuacão urna nova cone i.seênere . na

redação, busca uma maior s Irrceae , rel~gando as normas programáticas

e reguladoras às leis comp Lemerreaxes ou cr-dãnâr-aas r no mêmec , proc.!:!

ra o fJ.o filosófico nas raizes tiz-add.cLcnaa.s da nossa Soca.edade - a

liberdade da pessoa, a democxeca.e , a representação do povo pela tr1

part~ção dos poderes, e uma Ordem Econômi~a onde o socaa t e o Econô

mico se harmoniz~ para a construção de um grande pais.

Acreditamos que na v~gêncJ.a desta Nova Constituicão, da

integracão entre o T;abalho e o Capl.tal s1)rgirq Um renovado surto de

p~ogX'esso e veremos a população brasJ.leira, progressivament-e, ancien-,

.der a níveis de'vJ.da mais el.evados.

rr';~'~O~

cç-;~~7ã!J

ConstJ.tu1nte. JOSe EGRE.J1\

Parágrafo único - A execução das ações de assistência
social será descentralizada para os Municípios, cabendo aos demais

níveis de governo função normativa
Art. 216 - As ações çovernemen te i s na área de assistên

eia social serão ur qeru z ade s com base no s equi.nte p r rnc Ip ao :

- descentralização pc Lf t Lcocadmi ru s t r a t i va , ce r i ;

nidas as competências do nível federal e estadual nas funções normat,!
vas e a execução dos programas a nível muru c Ipa l .

Art. 217 - As ações governamentais na área de assistê,!}

eia social serão financiadas com recursos do orçamento da s equr adede
social e das receitas dos Estados e Municípios .

Art. 218 - Todos os serviços assistenciais privados
que utilizem recursos públicos submeter-se-ão aprovação de seu uso
e à fiscalização do órgão público competente.

Art. 219 - A par t a r de sessenta e cinco anos de idade,
todo cidadão, independentemente de prova de recolhimento de contri
buição para a seguridade soc i aã e desde que não possua outra fonte

de renda, fará JUS à percepção de pensão mensal equivalente a um s~

lário mínimo.
Art. 220 - Nenhum tributo i.nc i dí r é sobre as entidades

sem fins lucrativos dedicadas à pesquisa ou ao ensino, habilitação,
reabilitação e tratamento de pessoas portadoras de def'Lc Lênc i a físl
ca ou mental.

Neste trabalho, respe1tamos as qualidades 1novadoras tr~

zidas pela forma espontânea e democrát~ca como surg1ram os d~spos~t~

yos contidos no ProJeto. Tal como um d~amante em bruto, para que~

sé revelassem em toda a sua força, o texto pxecaeava ser Lapc.dado ,

reti::ando-se-lhe a massa informe das rrrí.núca.as cesuã s tn.oae , e, mua tiaa

vezes, as imperfeições surgidas pela fusão às vezes emot1va de maté

ria-prima adeoIôça.ca ,

No contexto da emenda que apresentamos quase nada acres

cemos ao Já exa.scenee e procuramos apenas desbastar a pedra opaca pa

ra descobrir-lhe o bz'aLhc ,

A presente emenda atende a ponderações s ancer-as do Se

nhor Relator. Dá ao texto da conatn.euí.cão uma nova conaã.s cênca.a e na

redação, busca uma maior slntese, relegando as normas pr-oqr-amê t a.cas

e reguladoras às Leas complementares ou o.rda.nâr-Las j no mêm.tio , proc.!:!

ra o fio filosófico nas raízes tradici.onai.s da nossa Sociedade - a

liberdade da pessoa, a democracJ.a, a representação do povo pela trJ..

par-ta.çâc dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o Socaa L e o Econô

mico se harmonizam para a construção de um grande pais.

Acreditamos que na v.tqênca.a desta Nova conata.truacêc , da

integração entre o Trabalho e o Capa, tal surgirá um renovado surto de

prog~esso e veremos a população brasileira, progressJ.vamente, ascen

der a nlveis de vJ.da mais elevados.

PLENARIO

,.,.,. 'LIN.. ~IO/tO .. ISl.;.o/l.l.tO""...;.O __,

EMENDA ES32206-1
f"
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DA FAMíLIA r DO ME~OR E DO IDOSO

EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPíTULO VII DO TíTULO 13.

= Tt~'l"C1NUIF,~A~.O _

No contexto da emenda que apresentamos quase nada acres

cemos ao jã existente: procuramos apenas desbastar a pedra opaca pa
ra descobrir-lhe o bz-a.Lhc ,

A presente emenda atende a ponderações s ancer-es do Se

nhor Relator. Dá ao texto da Constl.tul.çâo uma nova consJ..stêncJ..a: na

redação, busca uma maior sí.ntese, relegando as normas programáticas

e reguladoras às Lea.e complementares ou ordinár3..as; no mêra-co , procu

ra o Ea.o filosófl.cO nas raizes ta-ad.ícacnaa.s da nossa .soca.edade c- e

lJ.berdade da pessoa, a democracl.a, a representaoão do povo pela tri

part:.zção àas poderes, e uma Ordem .secnômace onde o Sccu.a.L e o Econõ

mace se hazmona.zam para a construção de um grande pais.

AcredJ..tamos que na v1.gêncJ.a desta Nova ConstituJ.çâo, da
integracão entre o Trabalho e o capJ.. tal surg~rá um a-encveac surto de

progresso e veremos a população bzas i.Leã.re , progressivamente, ascen
der a n!veis de vida ma~s elevados.

E-';;;~-~

[:J34!~~J!7J

conse i.eumee Jose EGREJA

EMENDA E532207-9

t:

Emenda de vtenãr i o

Deputado Nelson .Job t m

EMENDA E53220B-7
[lJ

t:
= T[XTO/~IJ'T'fIC"qlo--------------

SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE DO CAPíTULO vII DO TíTULO IX UO

PIWJETO DE CONSTITUIÇÃO DO ,RELATOR CONSTITUINTE BERNARDO CABRAL,

PELA SEGUINTE REDAÇÃO,

TíTULO IX

CAPíTULO VII

DA FAMíLIA, DO MENOR E DO IDOSO

rão

que

j.'\'1-. •
Art. ~~ A faml.l~a, con5t~tulda pelo cas~

menta, tem proteção do Estado, que se estenderá à ent.i.dade form~

da por qualquer um dos pa.a.s ou responsável legal e seu!'; dependen

tes, consanguineos ou não.

§ 19 - O caaamenüc será cava t e gratul.to

seu processo de hab i.La.t.ação e celebração. O casamento r'e La.qa.cso

terá e fe i tio c1.v1.1, nos termos da Le a ,

29 - O casamento pode ser d i.aaoIv a.do nos c.~

sos expressos em Le a , desde que he j a pr-êvi.a separação judacaaj por

maa s de três anos, ou comprovada separação de fato por maz.s de

cinco anos.
Art. 247 - :t: obrigação do Poder ?úbll.CO ass~

gurar o acesso ã educação, à informação e aos me~os e métodos ad~

quadoa de controle da nat.e Li.dede , respe1tadas as ccnv rccôee ét!

cas e r-e Laç aoee s dos pe a s ,

Art. 248 - 1!: dever do Estado e da s.cc.a edade
proteger o menor, assegurando-lhe 05 da.re í.nos à v i da , à Saúde, à

"alimentação, ã educação, ao lazer, à profJ.ssiona11zação e ã COnvI.

vênca.a Eama La.ar- e comuna tárJ..a bem como à e s s í.s t.ênc a a aoc a.a l. e à

ass1sténcJ.a espec.re j , caso e s ee j a em sJ.tuação a.r-r-equ j.e r , garantin
do ao menor an f r atior' ampla defesa. -

Art. 249 - 05 filhos, J.ndependentementeda co~

dJ.çào de naSc2mento, têm J.gUdJ.S d1reJ.tos e qualJ.fJ.cações.

§ 19 - A adoção e o aco Lhamentic de menor s~

estimulados e assJ.stidos pelo Poder Pfib La.co , na forma da Le a ,

também estabelecerá os casos ta cond1ções de adoção por estra!!,
qea.xo ,

§ 29 - O acoLhamentio do menor em s r cuacêo ~E

regular, sob a forma de guarda, será eet-amuLado pelos Poderes Pi!

blicos, com e.s s Latiêncaa jur-Ldace , J.ncent~vos fl.SCaLS e aubs Id a.oa
na forma da Lea ,

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se a seguinte redação ao art. 139 do Substitutl:.
vo da Relator ao Projeta de Constituição:

IlArt. 139 Compete privativamente:
I - Ao Superior 'r r i burra I de Ju s t a ç a , ao s Lr r bu
nais Superiores e aos Tribunais de Justlça,prõ
por ao Legislatlvo, ob se rvado o parágrafo únl
co do artigo 224: -

a) a a I teração do número de seus membr os e dos
'r r jbune rs zo r er r c r es j

b) a criação e ex t rnção de cargos e a flxação
de venc i mant.o s dos seus membros, dos juízes,
inclusive dos r r tbuna i e a nf'e r a or-s s , onde ho!:!.
ver, e dos serviços aux ã j í ar e s ;

c) a criação ou extinção dos t r-abcne i e inferiE,
res; e

d) a alteração da organização e da divisão jg
diciárlas

11 - aos Tribunais de .jus t a ç a , o Julgamento
dos Juízes estaduais e do Distrito Federal e
Territórios, dos membros do Mlnistério Públ!
co que lhes são adstrltos, nas crimes comuns
e de responsabilidade, ressalvada a competên
eia da Justiça al e í t or-aj v . -

JUST IFICAÇÃD

A redação atual do art. 139) caput, do subs t i tut!

vo , ao excluir a expressão "Tra buna f s Superiores" do caput da
art. 192 do Projeto, restringiu aos Tribunais de JUstiça

compe t ênca a para propor os projetos de Lez aludidos no rnc Lso

11 do citado artigo do suba t í t ut i vo (u nc Lsu 111 do art. 192 do

Projeto). O objetivo do texto sugerido é restabelecer a referl:.
da cnmpe t ênc i a , deixando clara a competência privativa do Tr~b!:!

naj super i cr de Justiça e dos Tribunais Superiores cumulativa

com a dos Tr Ibuna i s de Justiça e a exc.l us i vs destes.

Emenda de Plenário

Deputado NeLson .Job m

Art. 250 - O Estado e a aoc aedade têm o dever
de amparar as pessoas lodosas, med i.arrt.e po Lf tn.ces e programas que

assegurem partJ.ctpação na corcumdeôe s defendam sua saúde e bem-e~

tar.
Parág.rafo üm.eo - Os programas de amparo aos

idosos serão. executados preferencialment~ em seus pcôpr a.oa lares.

EMENDA E532209·5

l!J

JUS T I F I C A T I V A rrr- TEllTO/JI>STlfIC"q_o-------------,

Neste trabalho, respei.tamos as qualidades a.novadoz-as trE:.

zidas pela forr.a espontânea e dernocr~tica como sllrgl.rarn os da aposs Lüa

yos contidos 1"'0 Projeto. Tal como um diamante em bruto, para que eras

sé revelassem em toda a sua força, ~ texto pxeca.seva ser Lapa.dado ,

retiranoo-se_lhe a massa informe das minúcias casuist~cas, e, muitas

vezes, as l.mperfeJ..ções surgJ..das pela fusão ãs vezes emotiva de maté
ria-p.ri.ma ~J.deológica.

• ...,.. ~ os,co.; :...,
EIIENIlA JIIODIFICATIVA 12.tL~, v:,''f.- .....1->-

Dê-se a seguinte redação ao caput do art. ~ do Projeto:

"Art. ~. são cr-a adoe , devendo ser a.ne t a'l ados no
prazo de ee a a meses. a contar desta Constituição,pela Pr!:.
s1dêncJ.a do Tribunal Federal de Recursos e com a jurisdi
ção que este lhes fixar, Tribunais Reg í.ona í a Fe de r-af a com
sede no Rio de Janeiro. são Paulo, Porto Alegre, Reci:re f;!

Distr1 to Federal. .



JUSTIFICAÇÃO

Impõe-se a Lmed t a't a c r-a aç àc dos Trl.bunais Regi.onaa e Fede

r-ad a no Rio de .j ane a r-o , são Paulo. Porto Alegre, Recife e Da s t r-Lt;o

Federal, a fim de per-mt t a r-, em prazo curto, a e f'e t ava reestrutura

ção do Judiciário, nos termos da nova Cone t r 'tu í.çâo , A escolha das

01.tadas sedes obedece a c r-a tério de ordem erru.nerrtement;e estatíst~i

.ca, segundo elementos fornecidos pelo 'I'z-r.btm a I Federal de Recursos.

Nada ampede que a 1e1 crie, mesmo em breve prazo, novos Tribunais

Reg a onaLe Pede r-aa a em outras capi uaa a importantes. A r-eape a to I foa

apresentada emenda, a I tie r-ando o art. 207 caput do Pr-o.je t o I retira~

do do seu texto o número mínimo de Juizes dos aeg i onat e , por ele

estip'ulado em 15 (qru nae ) , a f r m de facJ.l~tal' a cr-i acào dos refer2:.

dos 'rr-abunaa s , anc Lua í, ve, nos Estados menores.

EMENDA ES32210-9
e Deputado NELSON JOBIM J er;~~:'--,

""'''''''"'''''''""''"'''''----, rrr-""--,t:J Emenda de Plenário ~ éw 09lB? J

r.r-------------TtHO/JIJS"Tlf'C&ÇAO _

EMENDA MOOInCATlVA SUPRE551VA

Dá ao caput do ar-t . 148, e a seu rnc i so I, a ae qu í nt a
redação:

"Art, 148 - Compete ao Supremo Tr rbuna I federal, preci

puamente, a guarda da ccnst i t uãç ão , cabendo-lhe'

I - Processar e Julgar ~orJ.ginarlamente,
a} A ação direta de 'inconstltucionalidade,

b) Nas .i n f r aç ãe s penais comuns, o Presidente da Rep.Q

bLi c a , o Pr Lmear-o uirus t r o e os Ministros de Est,!

do; os membros do Conçr es s o Nac aona I i seus pró
prios am í et ros , o Procurador Geral da Repúbllca j

o Defensor do ?-O\!O, os membros do Conselbo Nacio
nal de .jus t i ç a ,

c) Nas r nf'r açõe s pena r s comuns e de r eapcnsab Ll i dade,

os membros do sucsr i o- Tr i buna l de Justlçaj

d ) O habeas corpus, sendo pac aent e qualquer das pes

soas r e re r i cas nas alíneas ant e r aor es ç- o mandado

de segurança e o habeas-data contra atos do Pres.!

dente da República, do Pr ime i r o "hnlstro, das me
sas da Câmara e do Senado, do Procurador Geral da
Repúb Lr c a , do Superior Lr i buna l de .rus t rç a e do
pr dpr i o Supremo Tribunal Federal i

e) O litíglO entre Estados estrangeiros ou or çan í s ,

mos í.nt.ernac i orvaa s e a Unü\o, os Estados, o DIS
trito Federal ou os 'te r r í t.õr i os ;

f) A ex t r ad í ç ão r equ.i s í tada por Estados estrangeiros,

a homologação das sentenças estrangeiras e a con
cessão de exequatur às cartas rogatór .i as , que pode

ser conferida 8 seu Pr es i den t e , pelo RegJ.mento I.!!

terno;

g) A revisão cr amí na I e a ação r esc i sdr i a de seus

Julgados,

h) A reclamação para a preservação de sua ccmpe t êncaa

e garantIa da aut o r i dade de suas oec i aões i

1) A execução de sentença nas causas de sua competê;!.

c La origJ.nária, facultada a delegação de atos pr!!.
ces sua t s j

j) A ação em que todos os membros da mapi s t r et.ur a s~

.j am direta ou indiretamente interessados, e aque

la em que maas da m'etade dos membros' do Tr ibuoal
de origem estejam xmoeo í oo s ou sejam direta ou J.!:!,
da r e t amen t e a nt e r e s sado s ;

k) Os conflltos de jurisdição entre o Superior Trib!,!

nal de Justiça e os Tr,lbunais Superiores,"
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JUSTIFICATIVA

O Projeto anc Iu í na competência or r qLné r La do Supremo

a maléria r e f'e r i da em dez ase t e alíneas (alíneas 11 a "
até "r"), a emenda enxuga a ccmoe t ênc r a or i q i né r La do
Supremo supr mn.ndo a met ér i a ccnt i da nas alíneas "d'",

"e", "fll, "mil, "q'", "r", que é em grande parte, tran..§..
ferida para o Superior r r i ounat de aus t i çaj com ISSO,

corif r qu r a-cse o Supremo Lr abuna L Federal como qua r d i ão

da Constituição e da s obe r am a , e como foro previl~l~

do para os a nt eqrant e s da cúpula dos pude re s ; evi t a 
se ao mesmo tempo, que uma mu.lt ap Li c r dade de casos

possa transitar seja pelo Supremo, se j a pelo super ror

Tribunal de Justiça.

Por outro lado, tendo cr raoo o Defensor do Povo e o

Conselho Nacional de .Jus t aça , com elevadas funções fl~

calizadoras, o p r o j e t c não pede deixar de alinh1-los'

entre as pe r s cna Li dade s cu jc Julgamento e xr qe foro
previlegiado

Deputado \elson Jobim

Emenda de Plenân.o

r,r-------------Hno/~'J5TIF'e.ci(l _

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se a s ecurnte alínea ao .i nc aso I do a r t i qo 151
do Subs t í t ut i vo do Relator ao Projeto da ccns t i tutçãc-

"Ar t , 151 - •..
I - ...

g) as causas suje i tas à sua j ur i s da ção , processadas p~

nant e qU81.SQuer juizes e t r Iouna i s , cuja avocação

ue re r Lr , a pedido do Procurador-Geral da Repúbllca,

quando decorrer Imerí i a t c pe r i qo de grave lesão à

ordem, à saúde, à segurança, ou ás f i nança s púlJli
oas , para que suspendam os e f'e a tos da dec i s ão Pt'of..!:,

r:i.da e para que a conhecimento Integral da 11de lhe
ss j a devolvido".

JUSTIFICAÇÃO

A ave cação de causa, nos casos previstos na transcrita

alínea, deve ser incluída na ccmpe t ênc i a do r r rbuna I super i cr de Jus

t Lça , que, na s a s t emã t i ca do Suhst i tuti vo J passou a Tr i buna I Nacaonal ,

cabendo-lhe, em ú1 tima .ins t ãnc í a , velar pela ví.qênc i a e uni formidade
ant e rp re t a t Lva da j e.r federal. Por isso, f'undandc c s e demanda em
ofensa à lei, e não em inconstitucionalidade, deve a avocaç ão ser
feita pela r e rer rda Corte de Juat rça .

EMENDA ES32212-5
tJ Deputado NELSON JOBIM

r.r-------- P~tN""IO/M"ISdc/su'eclllnio__- __,tJ Emenda de P'lenár i c

r.r------------- TUTO/J'JHlrle.~io---__----_---_

EMENDA MODIFICATIVA E ADITIVA

:Mti'ha 1: do
Dê-se às letras a, b e c do"Yart 151 a sequmta redação'

:J:.., .. ,.·.·v· .. · -----.--
a) Nas infrações penais comuns e de r e sponsab r j rríade , Os

membros de qualquer Tr rhunaI da União ou dos Estados,

Distrito Federal e Territ,órios, ressalvado o ~lSpostO

no ar t 148; os membros do Ministério ~úblico da União
que or i c i en perante I r Ibuna i s ; os membros dos r r Ibu.,

na i s de Contas da União, dos Estados e do üi s t r i t o f~

deral; o chefe de missão ,d1Pl'omátlca permanente;

b ) Os "habeas corpus", quando 'O coator ou paciente for
qualquer das pessoas menc i onada s na alínea lia" deste

ítem, ou quando o coator for M~nistro de Estado, res

salvada a co.mpetência da Justiça r j e i tora t .
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c) o mandado de segurança e habeas data e contra ato de

Ministro de Estado e Qualquer r r ibunaj da uru ão _ exc,!
tuado o Supremo Tr i buna L"Federal _ ou TrIbunal de Ju~

t.Lça Estadual, do ü Ls t r r t o Federal e de TerrItórIOS;

Inclua-se no inciso I do art. 151 J as seguintes letras)
~~~cLo_~ev, cJ:,....a.'l./.I cJ,...:~..& l-t.." -t ~'

e) O conflito de atrIbulçBes entre autoridades adn rní s ,

trativas e judIciárias da União, ou entre autoridades

.juda c Lá r aa s de um Estado e as administratIvas de outra,
ou do Distrito Federal, ou entre as deste as da
União;

f) As causas de conf'li tos entre a União e os

entre a Unaão e Q üã s t r i t o federal, ou entre

outros, inclusive as r espac t i va s en t i dades de
t r ação Lnd i r e t a ,

Estados,

uns e

adnu.n r s

EMENDA ES32214·1
r: Deputado NELSON JOBIM

r.r-------- 'L(kA~ICICC"I"';'Q/su'eClollsda 1

tJ Emenda de Plenário
r.r-------------T(ltTC/JUST'''C;Aç~a _

Dá ao § 59 do art. 149 a seçumta redação

HQuando o Supremo Tr-rbuna'l Federal declarar a 1!!,

const i tucj ona1idade, em tese, de norma 1ega1 ou

ato normat ivo , de i xarjio eles de subs í stn- a pa!:
tir da pub'l icaçâo da decisão. 11

JUSTIFICATIVA

iJ A execução de sentença na causa de sua cneoe t ênc r a o

riginária, facultada a delegação de atos processuais;

JUSTIF"ICAÇM

A compe t ênc i a do Superior Tribunal de Justiça fica melhor
alinhada.

A emenda tranfere para o supe r aor Tribunal de Justiça
parte da competência reservada pelo projeto ao Supremo

Tribunal Pederal. ütij e t i va caract e r i zar o Supremo, menos
como uma quarta instância ( o que se r i a extremamente da

noso para a rápida Solução dos conflitos) do que como
uma Corte encarregada da guarda da Cons t í t u i ção , das ga

rant las cone t i tuclonais, da soberania, e foro p r 1 vllegl!
do para julgamento das aut.nr í daoe s supe r i or es

Trata-se de norma assemelhada ã que exrs te no art. 42, VII, da
ConstJtUlçâo vlgente. Háengano do projeto ao falar em "eficãc re " porque a
cateqcr-i a em Jogo, no caso, e a ex'is têncrc do ato normativo A preval ecer '

o texto do projeto , a norma declarada tncons tt tucronar produz-n-t a ereitos '
ate a decisão do Supremo. Isso ê tnadmí ss'[val , vrs to Que a norma lnconst2.'
tucional e nula. O que se cbjet tva nessa regra ã semelhança do que faz atE.

almente o art. 42, VII, é retlrar a norma.lnconstltucl0nal do plano da
exi stêncr a.

EMENDA ES32215·0
tJ Deputado NELSON JOBIM

r;;-r-------- PLlOIUICree"l'sl.io/IU.Cl:llollSS,;,O ,

f:J Emenda de Plenário
rcr TU10IJllllT'''e.çi:a--------~-----

Deputado vc i son Jobim

EMENDA ES32213·3
l:J

Emenda de Plenário ~m----,
'tL09187}

Altera a composição do Supremo Tribunal Federal, dando nova r,!

dação ao art .. 147, e tnc lu mdo ar't tqo nas dispos ições transitõnas, a s~

bel":

r.r-------------Tt>;TO/~(lH.FleAç,;,<) _

EMENDA MODIFICATIVA E ADITIVA

Dê-se a s equân t e redação ao art. 201 do subs t í.tot avc do
Relator ao Projeto de Constitu.lção :

IIArt. 201 - Compete exc Lus i.vamerrt e à uruão mst í tui r
contribuições socí.a i s , de intervenção no domínio econô
mico e de interesse das categorias pro~isslonals, como
instrumento de SUB atuação nas respectivas áreas, oos ej
vado o disposto na item 111 da artigo 197 e nos itens I

e 111 do artigo 202".

JUSTIFICAÇM

A emenda, em última análise, er í ja-s e a determinar que
se apliquem as contribuições parafiscais as normas gerais em mat!
ria de legislação e administração t r í.bu t á r a as , o Que, aliás, vem
sendo felto, com grande êxito pela jurisprudência, quanto a instl

tutos como o lançamento, constituição, modificação e extinção do
crédi to trLbut é r ao , a denúncia espontânea, prescrição e decadên

cia, dentre outras, que 'se acham regulados, com clareza, no vigen-
te Código Tributário Nac acna L, I

Como se sabe, antes da entrada em vigor do Código Trib!:!.

tário Nac i cna I havia verdadeiro caos Le q í s Lat a vu e pretoriano so
bre vários ms t í t utos atinentes aos trib}'tos. O lançamento e os pr.!!
zos ext ínt ivos dos créditos t r íbut âr í os , por exemplo, eram regula

dos diversamente pela legislação do imposto de renda, do i.mpos t o
de consumo e de outros trIbutas. a referida Código, a nível de 1e1.

complementar J veio a fixar vários princípios ac~rca da matéria, com
s ens Ive j vantagem pere a boa atímí n i s t r ação da jus t i çc . Por isso, é

de toda converu ênc.í a que a Constl tufção oetersu ne a aplicação das

aludidas regras, na Que conce rna às contribulções pa r a f aaca i s . Os
Órgãos que as arrecadam- e os c â çtadãus ser-ão 'sign~ficativamente bene
ficiados com a provLdênc La ,

llArt. - O Supremo Tr-tbuna'l Federal compõe-se de deze~ I

se i s ttimseros , esco lhrdos dentre brasf1eiros I

com mais de trinta e cmco e menos de sessenta

e cinco anos de tdade , de notável saber Juridil
co e reputação 111beda ,

§ 19 - Após audtêncte púbhca e aprovação pelo Senado,

por voto de d01S terços de seus membros, os M.:!,.
nistros serão nomeados pelo Pr-est dente da RepQ
blica, sendo:

- cmco , indicados pelo Presidente da Republlca;

II - Sei s , 'l ndrcados pela Câmara Federal, pelo voto
secreto da metor-re absoluta dos seus membros;

III - tvncc , indicados pelo Supremo Tnbunal Federal,

dentre maq'is tr-edos de carreu-a.

§ 29 - ilão pode ser escolhido quem detenha mandato

executivo ou legislatlVo, carqo de rnms tro ou

SecretârlO de Estado, carne de drreção na adm.:!,.

Olstritção direta ou tndi reta , ou tenha exercido
uma dessas funções ate quatro anos antes.

§ 39 - r de alto anos o mandato dos JlíOlstros, admit2.'
da a rêcondução. A renovação do Tn burra1 faz 

se notnlalmente em um quarto de seus membros a

cada d015 anos; e, excepclonalmente, para pree!l
chtmerrtn de vaga por 1nterrupção de mandato; o

preenchimento de ca~a vaga observará o cr-ttêr-to
do seu pr'eenchtmento r ru c'ia'l",

IIArt. - Para adeoueçêo do Supremo Tribunal Federal, '0É,
servl1Y"-se-ã o SE!gulnte:
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r;T------- TI'nD/JjJ.Il1'I'Jl:·..I~.iC' ____,

I - São mantidos seus atua-s tbní s trcs vrtal Icros ,
observado o di spos to no art. 65, II,

II - O Congresso tlaclonal, dentro de se i s meses da

promulgação desta constiturção , elegerã quatro I

ltrm stros, um dos qua-r s dentre naqr stt-ados de ca.!:.
re'u-a , com mandato ate 6 de setembro de 1996; e

mais um, com mandato ate 6 de setembro de 1992,

EMENDA ES32217-6
l: Deputado NELSON JOBIM

",--------_ Pl-EN...1I10/cllllrssio/IlUICllllIUio ..,

t: Emenda de Plenário

cr;,~~-"~

rr;;;-~9illl

lI! - A subs t t tu'ição dos atua-s M,mstros vt ta l Ic tos ,

ã medrda que ocorram as respec trva s vaqas , serâ

fel ta de mo~o que, ao fl na1, se tenha a propor.

ção es tabe lecr da no art. 147, § 1Q,

IV - Para ef'e i to da renovação prevista no art. 147 •

§ 39. os ~llmstros serão cons ideracos em grupos
de quatro, Dor ordem de el etçâo , e o Congresso'

f1Xürã a duração do mandato dos Que vter-am

ser eleltos em substrtuiçâc aos a tuars r~lms

tros vrtal fc tos ." -

... Altere-se o art. 159 para a sequmte redação:

nos Tr-thuna i s Reglonals serão compostos de Juizes
togados evita1i Clos, nomeados pelo Pres 1dente da
Repíibl ice , cbedectda a mesma proporciona lidade e~

tabe'lecrda no § 10 do art. 157.

II .. Supr-trmr- a letra II CIl do art. 159.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

A emenda altera o proaeto no que drz resper to ao numero de seus
'~lmstros, ã forma de SUa escolha, e ã duração de seus munus , Escolhe-se I

uma fórmula mêdta entre a trans t tor-iedade e a vt te l tc'iedade , que objet tva I

afastar os mconvementes desta; os rllmstros passam a ser mdtcados pelos
três poderes da Repiib11ca , e não apenas pelo executavo.

EMENDA ES32216-8
f:J Deputado NELSON JOBIM

=----- ~t.tHARIO/eOl(lstÃo/suBcollr'sio--------_____.,

f:J Emenda de Plenário

Com a redação dada ao art. exclue-se da composição dos Trtbuna i s
Req'lcnat s do Trabalho a representacão cj as s i s ta , por consrderer-se a medtda

compatTvel com o caráter têcmcc Juridlco necessário ã competência dos TRTs.

r;T-------------TUTO/~!1ST.rTc ...qio--------------

Na alínea "ali do § lQ do art. 150, s ubs tiLtnu, o termo "F~

dez-aa.a" pelo termo "Estaduais", dando-lhe a segu~nte redação:
=---- nXTOIJuSTIFIC...;io---------- -,

Nas ni.spoaa.çôes 'r rens i cõr-í.es , suprime o art. 11, os re.§.

pectivo~ an cí.sos , e seu § 19: aupzrnme os parágrafos 19 e 29 do

art. 12; e inclui onde couber, nas na.eposí.çêes TransJ. tórias, o s!:,

,guinte:

a) um terço dentre Juízes dos Tribunais Reç.í.onaaa Fed~

rais e um terço dentre desembargadores dos Tribuna~s

de custa.ça Ba t aduaa s a.ndaoadoe em La a t a trípl~ce elab.Q.
rada pelo p rôp.rao Tr.1.bunal. 11

I - Alterar o § 10 e lnClSOS do art. 157 para:

r;-r n1tTO/~t.'TI'ICAÇIo --'~ _

r:r I'l.f"ARIO/COlllssio/SUIClllllllSio ..,

f: Emenda de Plenário

na redação do I
JUSTIFICAÇÃO

Trata-se de cor-ra.çã r eva.dentie erro matiera a.l,

Pzro-te'tio ,

)EMENDA ES32219-2
1b Deputado NELSON JO~~M

§ 19 - Os atuais M~nl-stros do TrJ.bunal Federal de Recur

sos consideram-se pertencentes â classe de que I

p rova.ez-am , quando de sua nomeação, z-eapea tiade sua

ordem de ant1.guJ..dade.

"Art. - O Tribunal Federal de Recursos Ea ca transformado

em aupemoz- TrJ.bunal de JustJ.ça, epz'ovea tados seus

Ministros e servidores.

§ 29 - Enquanto não instalados os TrJ.bunaJ.s Regl.onais F~

dezai.s , os fel. tos de sua oompetiênca a serão Julg.§!

dos pelo Superior Tribunal de auetaçe r mesmo após

a ans'caí.eção , por este serão Julgados os Ee i.tioa

de compebênca a om.çã.nâxa,a antiezuczmentie ajua z edoe,

e, em grau de recurso, aqueles com sentença Já
proferJ.da. 11

JUSTIFICATIVA

A emenda pezrru,te que o Superior Tribunal de Justiça COIn.ê,

ce a eunci.oncx ameda atiamerrce , assim que promulgada a cons eatuição;

permite também, enquanto não instalados os Tribunais Reg~onais F.§.

derais, que não f~guem paralisados os processos de sua competê.!}.

cia.

1I§ 19 - O Tribunal Super-mr do Trabalho compor-se-ã de,

no m'1nimo, vmte e crncc Hirns tros , todos t09.!
dos e vi ta 1i ci os. sendo qui nze nomeados pelo I

Presldente da Repilb'l tca entre Juizes de carre.,!
ra da maglstratura do Trabalho, cinco entre aE.

vogados com pelo menos 10 anos de efet tvo exer.
c'lcto prcrrss tona l e cmcc entre membros do H..!..
ms têr-tc Piibl tcc do Trabalho. li

A fórmula adotada pelo projeto pez-af.Lsam e completamente

a Justiça federal de segundo g;r:-au dur~te um tempo considerável ;

principalmente o § 29 do art. 12 das Disposições 'l'ransitórias não

terá como oper~r, va s to que o Tribunal Federal de Recursos se e.§.

vaziará ao passarem os Seus Minl-stros para o Superior Tribunal de

Justiça.

II - Supr-ima-se a 1etra "b" do § lado art. 157.

III - Dar ao § 29 do art. 157 a sequtrrte redação:

"Para a nomeação o Tribunal encamnharâ ao Pr~

sidente da Republ1ca 1istas tripl1ces resulta,!!
tes de eleições a serem realizadas:
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a) para as vagas des t tnadasji meçt s tr-tur-a do Tra

baIho , pelos membros do priiprio Tr-tbunal ; -

b} para as de advogado e do membro do Ml mste I

no Piibl t co , pelo Conselho Federal da Ordem "",

dos Advogados do Bt-ast l e por um oIéglD ele..!.'

toral ccns t i tuido por Procuradores da Jus trça
do Ir-aba1ho1 respect.r vemente, 11

EMENDA ES32222-2
tJ Deputado NE~ JOBIM

,.,.,. ~1.~IlAIIIO/co...'ss.io/$IJ.CtlIlISlli:O "l

tJ Emenda de Plenário

cr;,~~~n",~

~ 0;-;;]

JUSTlFiC~T1VA

Propõe-se a supressão da representação class iste no TST, aumen
taoda-se o numero de Himstros togados, por entender-se medrda compatTvel
como carãter técnico Juridlco necessãrio ã conpetânc i a espec'lr ice do Tr-i
bunal. -

Alêl11 dlSSO, expl tc i ta-sa com a sugestão do § 30 a lrrecornb,'

Hdade~da:s decisões do 1ST, salvo em caso de afronta a norma da Const,t-;:;,
ção Federal. -

EMENDA ES32220-6
l? Deputado NELSON JOBIM

,.,.,.-------- 'LI/l.1I1D/(:~"'ISSi:D/su.t""'IU~Cl ,

Emenda de Pj enár ao

r;-r-------------TtxTO/Ju~flf'C~C:;Cl- _

Deve ser renumerado o § íimco do art. 159, acrescentando-se o
§ 20 , com a segulnte redação

liA lei poderã facultar a convocação de voqai s das

Juntas de Concll1ação e Julgamento, pelos Tnby" '

"ais, para atuarem nos Julgamentos dos dissIcros '
co'let ivos II

JUSTIFICATIVA

o parãgrafo a ser acrescentado ms t t tui a poss tb i l rdade de, por

convocação dos Juizes dos Tr tbunar s , os representantes clas s i stas lntegr~'

rem os orqãos dos Julgamentos dos dissfdros coletivos, preservando-se a in
tervenção dos mesmos nas decr sêes que afetem às ce teqor re s profisslonals.-

Suprimir no are , 34, ãnc aso I, a possJ.bJ.lJ.d~

de de Leqa.s Lacão concorrente dos Estados s~

bre "direJ.to agrárJ.o e ddz-ea tic do Trabalho" ~

JUSTIFICATIVA

Dado o carater geral e naca.cna L das normas

que regulam as r-e tecôes agrárJ.as e do tr!.

balho, eexa.a de todo a.nccnvena.errtie que os

6"stados pudessem edJ.tar normas que atende~

sem ma a,e- as pecu1.iaridades r-eq a.one.Ls ,

EMENDA ES32223-1
tJ Deputado NELSON JOBIM ) . rr;:~;I:"~
r:-r-------- ,t.~Il.II'o/eololln.io/IIJBCOlU.do "I ~O~T"'---,

tJ Emenda de Plenár~o J éa7'I 02'§'1
= Tf~TOf,jIJST";C.C.iD _

Suprime o parãgrafo 19 do art. 174.

JUSTIFICATIVA

Ao dlzer que "ao advogado compete a defesa da ordem

jurídica e da 'l e qa l t da de dencc r-ât t c av, o p r c j e t c confunde a ai

vo c ec r a com O lIinlSterlO Püblleo (v. art. 178). O advogado
não e agente estatal; sua marca f'undamen t e I e a i ndependânc i e ,

seu ccap r-om s s c b ãs r c c ê com a j us t r ç e , ou s e r a , com a ordem I

jurídica "r n fieri".

= TEX~"/~llH'f,e.c;:D _

Acrescenta ao parãqrafo ÜOlCO do art. 103 a expressão lide nat~

reza pecum âr-ra 11.

Acrescentar ao final do § 29 do at 1.. 162 a seguinte dlSPOS1Ção:

EMENDA ES32221·4
tJ Deputado NELSON JOBIM

~ ~I.EIl,lIl'Cl/CDlllui:o/$IIBt""'lnID --,

tJ Emenda de Plenár~o

tJ~~~-'''~

t:õr7~;E]
r:-r-------- 'L[N.IIID/CClNI~lio/lllBeDNluID .,

Emenda de Plenário

r,--------------TJ:XTO/~U$TI.'C,lÇIO

i

~DAT'~'t 09/87 j

JUSTIFICATIVA

A prestação de contas ao Tr-tbunal de Contas por parte de pessoa

física ou Juridlca que assuma obr-mação em nome da Urnâo deve ser restrrte

apenas às que assumam obr-tqaçiies de natureza pecum ãr te , Inumeras entld! I

des exercem função delegada do poder pflb'ltco sem qualquer conteúdo naterj '
al e, nestes casos, não há que falar em controle por parte do Tt-ibuna'l de

Contas.

"üas decr sêes nos dissídios coletivos sõ caberã

recurso para o mesmo orgão prolator da sentença,

nas hipóteses reguladas em Ier ,"

JUSTIFICATIVA

Pretende-s.e recuzu- a poss tb i l tdade recursal nos dlssídl0S cal!
tlYOS para 'lmpr-untr- rap'i dez a sua tramitação. Per-ticulernente nos con~tos

coletivos torna..se indispensável uma pronta solução atraves do judlclárlo.
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EMENDA ES32225-7
l!J Deputado NELSDN JDBIM

r.r-------- 'I"f;NUIO/CCllIU,;:c/SU8CCIolIUio--------__,

tJ Emenda de Plenárlo
c=r------------- TlXTô/~USTlfIC.lÇi.D _

premo Tribunal Fe.de.ral pela va.e, do recurso

extraordl.nárl.o e.tccnea também as dec a aôe s

de Juízes s a.nqu Lazres e de cc Leç i.ados de

pz-ame a.xo grau. nssas dec a.aôe s não podem f~

car à margem do controle de const.r.euca.ona

Lz.dade ,

Dá ao ãnc asc II do art. 148 a seçua.nt;e red~

ção:

"lI - Julgar em recurso ord~nár~o;

a) o habeas corpus, o mandado de segurança,

o habeas data e o mandado de ~nJunção d~

c a.da.do em única arrs tiânca.a pelo ãuper-a.or

Tribunal de .rus t ace , se derreqa tióz-a.a a

deca.aão s

EMENDA ES32228·1
l:J Deputado NELSON JOBIM

r;;-r-- I'I.U'UO/COIlIUÃO/suleOlllss1o __,

PEmenda de Plenário

r;-r-------------Ttnc/~USTlF~~ÂÇÃO-- __,

I - Altere-se a redação do art. 162 para:

b} o exame pol5'.tico. lI

JUSTIFICAÇ1\O

Importa que com a o.r i.acâo do guper-a.or- Tr,!

bunal de .ruscace , não se transforrre o Supr!:.

mo TrJ.bunal Federal em quarta anaeâncae , A

emenda enxuga a 'conpet.ênc ae do Supremo em

macéz-aa de recurso or-ô ánãr-ao , caz-acuez-a.aan-,

do-o, nessa parte, como trl.bunal de garag

tias conat.Lcuc Lcna a a ,

"Compete'a Justiça do Trabalho conc i l ter- e julgar

os dt ss Idtos í ndrvrdue-is e co'let tvos entre empr!:..1

gados e empregadores mclus ive de Nlssêes D1plom!

ticas acred1tadas no Brasil, e da adnum s tr-açâo I

piib'ltca direta e tndu-ete , seja dos tlum c'[ptcs ,

dos Estados ou da Umão/e.a mediante 1e1, outras I

controvêr-s íes decorrentes da relação de ta-abat ho,

e os 1i tigl os que tenham or-t gem no cumprimento de

suas prôpr-ias sentenças, tnclus tve coletivas.

II - Dê... se ao § la, do art. 162, a seguinte redação-

EMENDA ES32226·5
[1 Deputado NELSDN JDBIM= ,.I.ENJolll0/COlllsslc/SUICCllIU.lC' -,

tJ Emenda de Plenário

"Hevendo impasse nas neqoc'raçôes co l e't tvas , as

partes poderão eleger êrtn trcs , mclus tve a Justl

ça do Trabalho."

r.r TI:XTC/JUHIFICAÇic _

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Di ao art. 170 a segulnte redaçio:

1Ii\: Justiça Uilit.dr compete processar e

julgar os n í l r t are s", nos crimes flll1lt~

res de f t nt dos em 1et • 1/

A Justiça 11111tar deve ser reservada apenas aos m11.l
t.a r-es , e xc Iu t ndc-cs e de sua a ur-r s d i çãc os CiV1S.

O pro.ie t o Jâ atribuiu compe t ânc i a , ã Justiça Federal.
para Julgamento dos c r i mes po H t t co s e dos p r a t t ca dos contra os

bens, serviços ou interesses da União (art. 155, V). C;;;~;"'I

C@~~=W

1: rees tabe'lec ida , como consta do atual texto cons t t tuc tcna l , a
poss tb t l idede da 1e1, de acordo com as ccnvem ênc t as socre r s , mc'lur r na

compatêncra da JUSt1ça do Trabalho o conhecimento de outros conr l r tos ~2.

correntes de relação de trebe lho ,
Deixa-se também expressa a competência para as decisões decorre!'.

tes das narmas de carãter co l etavo ,
A iiltima alteração pretende apenas uma adequação 'do termo Juríd.!.

co, Jã que o pàrâgrafo trata do procedimento prêvro de compcstção dos co,!! I

flltos co'letivos , i sto e. das neçociaçiies anteriores ã 1ntervenção da Justl

ça,

I'I.I:NA'UO/co"155i.o/luICClll'ssic ,

t:.J Emenda de Plená. ia

r;-r-------------TEXTO/~tlnl'íc...çÃO------- _,

EMENDA ES32229·0
I: Deputado NELSON JDBIM

rr;"'''''-~PMDB

EMENDA ES3~227~3

fi Deputado NELSON JDBIM

~-_------'I.INAlllC/CCNISSiC/$UICClllnMl----------,

tJ Emenda de Plenário·
~-__- __-_--_-~TtXTC/JU.nI'lC...çlo-------------,

I:'T/
Acrescenta ao lnC1SO III do art. ~ a locução" excetuado o.,

disposto no ar-t. 148. Ll , !lC U
, dando-lhe a saqumte redação:

Dá ã cabeça do inciso III do- art. 148 a s!:,

guinte redação:

"III _ julgar mediante recurso extraord~n~

rio a causa decLda.da em única ou últrama

ãnebêncãa , se a ôec i são recorrida: 11

UI - Julgar em recurso especial, excetuado o dt spos to
no art. 148, II, l/c", ãs causas dectd tdas , em Q
nica ou Ii'l t tme mstâncte pelos Tr-ibunai s Regl~ I

nais Federais ou pelos Tr-ibunat s dos Estados. do
Distrito Federal e rerr-r tõr-rcs , quando a dec t são
recorrida. 11

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICAÇ1\O

A emenda retira do pnojeto a expressão 'por

outros tribunais" a Com isso, o controle de
eenaeaeucacnaa í.aaae a ser exercido pelo S~

o art: 14B, 11, "c", dá ao Supremo Tr-tbuna I Feder-a'l a competê.!!.
cia para Julgar, em grau de recurso. o crime pol It.rco , Essa competêncra t

não pode caber, simultaneamente. ao Superior Tribunal de Jus t'rça (art.

15f. UI. c/c art. 154, rr , e ar-t , 155•• IV) devençlo-s~ optar pela competê.!!
cia de um ou de- outro.
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EMENDA ES32230-3
tJ Deputado NELSON JOBIM

r.r-------- ~LEN.. 1I1Q/COJohUiD/tu.CD"UU;;D •tJ Emenda de s Lenár ac

PPM;~""~

N:'~9[87J

EMENDA ES32233-8
f: Deputado NELSON JOBIM

m----=---------TClCTOIJUSTl',c~~io-------------_,

Da ã cabeça do art. 150 a seguinte redação

110 Superior rr-ibuna l de Justlça compõe-se de,

no míOlmo , cinquenta e quatro Mlnistros. li

JUSTIFICATIVA

r;r-------------T1:xTO!Jun'PleAo;i:o _

Suprime o art. 181 e dã ao art. 172 a seguinte redação:

IIArt. - E instituido o Conselho Naclona1 de dust i ça, pa

ra controle externo da at'rvidade adsnmstrattva

e do desempenho dos deveres fu~cl0nalS do Poder
Judlclãno e do MlmstêrlO Piibl tco ,

JUSTIFICATIVA

t necessâr-i e a exts tênc ta ae or-qamsno que exerça o controle

externo da atividade admim st.ra t iva e func rona I do Poder Judlciãno e do
Mimstêrio Piib'li co , com partrc rpação da sociedade ClVl1

Parãgrafo íimco - Lel complementar deflmrã a or-qantzaçâo e fu~ I

clonamento do Conselho Nacional de Jus tr ça em

cure compostção haverã membros r ndrcadcspe lu Pp"

der Judt c-iâr-to , Mlmsterlo Pfibl t co, Senado Fed~

ral e Conselho Federal da Ordem dos Advogados I

do Brasil. 11

o super-ior Tribunal de Justlça receberá a metor-le dos processos
que atualmente são encerm nhados ao Supremo Tr-tbuna l Federal. sã uma Corte

mais numerosa (a Cassção francesa ten 50 Juizes, o Tr-tbuna'l Federal da RFA

tem 99) pode tornar desneces sâr-ros os ertaffc ios req imentar s que foram crl

ados pelo Supremo Tribuna l Federal (os chamados óbices) e que têm S19mf.2.f

cada 1 na prâtice , a denegação da prestação Jurlsd, Clana1. Cl nquenta e qua I

tro Ministros não e um numera exagerado; o Estado de são Paulo, alem de -I

seus d01S Trfbunai s de Alçada, POSSUl Tr-tbunal de dust i ça com mais de cem

desembargadores. A dwisão em seções especiaj i aadas e o expediente pr-evr s '
to no art. 135, tnciso IX do prcjeto , previnam drftcu'l dades decorentes do
nUmero de Juizes. Por outro lado, a manter-se o art. 11, I, das dlSPOS2.

ções trans1tÕrlaS, os vlnte e sete atuais "hmstros do Tr-ibunal Federal de
Recursos passarão a mtsqr-ar o Super-ior- Tr-tbuna l de Jus t içe , sendo conven2.

ente eqm l tbrar a composição dessa Corte com numero razoãvel de maglstr~ I

dos or-iundos da magistratura estadual, da advocecta e do tllnistêrlo Publ2.'
co.

EMENDA ES32234-6
tJ Deputado NELSON JOBIM

r.r-------- PL[N"~'O'eo"'lnÃ:l'SU&eo..lnio ___,

tJ Emenda de e j enér ro

f:~~'~'"--,
rr;;;;'~~

r;r-----------__ TEXTOIJU:JT1;.CAo;i~ _

,.,.,.-------------T[XTO!~"5flf'e~O;~II---- _

Dá ao art. 145 a seçuc.nt.e redação:

Acrescenta ao caput do art. 148 a locução "prec ipuamente , a gua!,

da da ccnst.ituição , cabendo-lhe", dando-lhe a seçumte redação:

Não obstante a enumeração da competêncla do Supremo Tr-rbune I se
.:Ia exaustiva, e utll ass matar sua função precipua de custõdia da constlt~
ição.

JUSTIFICATIVA

- Compete ao Supremo Tribunal Federal, preclpuameE.

te, a.guarda da ConstltulÇão, cabendo-lhe' 11

nos pagamentos devadoa pela Fazenda Públ:Lca em vzz'tiude

da sentença Judl.cJ.al, far-se-âo na ordem de apresentação dos pr~

caeôr-tos e à conta dos crêc.ieos respectavoe , pxoa.b i da a des1..gn~

çâc de casos ou de pessoas nas dotações o rcement.âruas e nos cr!

ditos extrraor'da.nâz-Loa abertos para esse ELm, Excetuam-se os pag~

mencos relativos a crêaaecs de naeureaa aj.amenüar , que serão ef~

tuados âmeda atiarnentie , sob pena de execução."

m TEXTO!JUST'PICACio ----,

EMENDA ES32232-0
f:J Deputado NELSON JOBIM

,.,.,. "~f:NA"IO!CO...,SJio!su.co..,nio---------_,

f!J Emenda de o.Lenér i o •

PPM~~""

crp;;';~

JUSTIFICATIVA

Não há r eaâc para submeter ao rito do pr-ecatôrno 05 p~

gamentos de natureza e t ament.ar , como aaj.êr-aos , xndena aaçfiea ac!
dentárias.

Acrescenta ao mctso TI do art. 154 a locução "exsctuado o dt s
posto no art. 148, l l , Il C", dando-lhe a sequrrrte redação:

IlJulgar em grau de recurso a; causas deci dtdas pelos

ju;zes federa rs e pelos Juize; es tadue i s no exercI
cio da conpetêncra federal da 'área de sua JurlSd2,.'
cêc , excetuado o di spos to no art. 148, TI, "c";"

JUSTIFICATIVA

EMENDA ES32235-4
l::J Deputado NELSON JOBIM

tJ Emenda de Plenár~o "LEN."I~/CO"'ssio/Jll.eO""lllSÂo

r;r-------------TtJtTONU~TIF'CACio __,

Suprimir no § 29 do art. 160, a expressão J1e todas as instâ,!l
cias" •

o art. 148, 11, IlCIl, dã ao Supremo tr-tbune'l Federal a competê.!!.

da para julgar, em grau de recurso, o cr'ine político. Em pr-taetr-a lnstân

cte essa competâncre e att-rbu'[da ao JU1Z federal (art. 155, IV); ora, a
ccopetêncre em grau de recurso não pode caber s rmultaneenente ao STF (art.
148, Ll , IICIl), e a Tribunal Reqtcna'l Federal (art. 154, TI, c/c art. 155,

IV), devendo-se optar pela competêncre de um ou de outro .. I I
JUSTIFICATIVA

Como a representação c'lass rs te f t ca limitada ã 190 ms tâncta ,
a reterêncra lia todas. as tnatânc les" €i madequada,
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~ TExT(l/~USTlfICAÇÂO _ = TrxTo/~l.ISTI'''j,;io -.

EMENDA ES32236-2
tJ Deputado NELSON JCBIM
r-r-r- P~~"'UlIO/ÇO'lI~siio/~ueço"'luÂo_- -----,

f:J Emenda de Pf enér ro

t'Ç;~""-:J

(!Ç/'~;J;J

EMENDA ES32239·7
P: Deputado NELSON JOSnt

~--------'LIIfAIIIO/tOUlldo/IUIC(lIlI~lio---------..,

fl "nenda de Plenário

r;;""'''-:JPMDB

o art. 161 como estã deve ser supr-mu do para que seja substltuI

do por outra norma com a sequi nte redação'
Dê-se ao §49 do art. 18 a s egu Lnt.e redação:

liA lei dlsporã sobre a conpetênc ia d~ Tribunal'

Super-iar do Traba1ho, l um ta dos os recursos das I

decrsêes dos Tr-tbunat s Reglonal$, nos dt ss'[di os

mdtvtdua ts , aos cases de ofensas a j i ter-a l dl~

pOSltlVO conat rtuc'ionel ou de lei federal. 11

§49 - Se rã cons rde r-ado partido ~olítico o que ob t r

ver o apoio, expresso em votos de 3% ( tres por cento) do

eleitorado t apurados em c rc rcâo ~era1 para a Camar-a dos Depu

tados e da s t r abuados em 'gelo menos 5 ( cinco ) Estados, com

o mínimo de 21. (dois ~or cento) do eleitorado de cada um de 

leso

JUSTIFICATIVA

Reforça-se o TST como Tr-tbuneI essencialmente federal, flscallz!.
dor da correta ap'ltcação da norma constítucional e da ter federal.

.,
1

JUSTIFICATIVA

~ Tl:llT"/.runl";t"ç;;O _

EMENDA ES32237-1
tJ Deputado NELSON JOBIM
r.T ~I'L~N.. 1I10/cONI55Ão/su.eOI.IlSlio 'l

tJ Emenda de Plenár ia ~"':-=l~Q9/87 ,

São estas exa.gênc â as mínimas para o r econhec ime ntc de

partudcs políticos, que deven ter ao Menos a representação pr-e 

vi s ta na emenda cons t Lt.uc aona L n9 25 de 1985, tão logo se

instaurou a Nova Repíi l b ac a ,
O §49 deixa a poas ab Lj Idade de r-cccnhec ament;o do par

tado sujeito tão só as elei,cões de doas r epr-es en t ant.e s t o que é
demasiado pouco, morment e dn arrt e da nece s s adade de fortale-

cimento das ent Ldude s -to l Lt í.cn s •

oã ao parãgrafo 26 do art. 60 a s e qu r nt a redação:

JUSTIFICATIVA

TI:XTO/~l.IITI'iC~çio _

Suprimir o § S6 do art. 69

EMENDA ES32240-1
l::J Deputado N<:LSON JD8!H

~_-__----_'l.C.M._IO/co..IJsio/.u.COIlI"~-----------,

~ Emenda de P!.entrío

rJUSTIFICATIVA

"0 Estado p r-es t a r-ã as s t s t ênc r a jUdlC2.,

ãna gratuita aos nec es s r t a dne ;«

No sistema legal v1gent~ a declaração do 'Interessado,
ou de seu patrono, i vrme a presunção de necessidade. sendo desn!:.

ce s s ãr i a qualquer prova de insuflciêncla de recursos, salvo o c~

50 de lmpugnação. O texto e~endado ao eXlgir comprovação da lns~

fiçiêncla de recursos. representa retorno ao s r s t aàa e nt.e r t c r
'Jâ sub s t r t u t dc com va nt e qem pelo vigente.

EMENDA ES32238·9
l: Deputado NELSON JOBIM

= ---------TtxTONuSTlfICAÇiO-------------,

Incabível que no Capitulo dos nã re i tos End â va.dua r s

comtemple...se que !mdel'â ser estabelecida a responsablllda ...

de 'penal. das penas J urId í.cas •
O tema ê por demais contr-ove r t.ado , e a Le gLs La çâo

ordmâr í a brasileira e e s t r ange i r a não alcançou ainda fór

mulas hãba i.s para c r i.ar a r-eapons ab L'Ladade penal das penas

jurídicas, sendo preocupação ~ue se transforma em respons~

b LLa dade ob j e t.Lva ,
A matérla não ê de cunho constitucional.

Dã ao inciso rI do art. 83 a seguinte redação:

Uprocessar e julgar os l11nistros do supr~

mo Tn buna 1 Federa 1, o Defensor do Povo ,

o procurador Geral da Repüb11ca, o Proc!:!.1

rador Gera 1 da um ão e os membros do Co!!,

;elho Naciona1 de Ju s t t ç a , nos crimes de

ee s pc ns ab t l r da de , 11

EMENDA E532241-9
l::J Deputado NELSON JOBIM

'l.IIUIlIO/tOIlISIÃO/IUIl:OIlIIlIO -,

(J Emenda de Plenário

=------------_Tl:XTl)IJUSTI'IC.~io _

Dê-se ao §. 1q do art. 179 a seguinte r-edação

JUSTIfICATIVA

o pr-oj e t c cria o Defensor do Povo e o Conselho NaclE.

na l de Just1ça. A natureza de suas funções exige esse foro pr,l

v r l aq f ado ...

. §19 Cada }.tinisterio Público elegerá Las t a t r rp l â ce ,

na forma da lei, para escolha de seu Procurador Geral, dentre

os integrantes da carre i.ra apr-a mandato de quatro anos , p ro r 
bída <3. recondução.
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JUSTIF!C~TTV'.

o pr a ao de dOIS an .... " ê curto para o correto exe r-.

CíCIO de mandato, em função do qual tzumpr e por exemplp o pla
nejamento adm m as t r-a t avo •

A reeleição é de todo des ac on se l have j , devendo-se

ev i t ar a conduta po l I't i ca que pr-op Lc r e a r ee Le acfio ,

A melhor so Iucêo é estender-se o mandato, sem r-ee-.

EMENDA E832244·3
~ Deputado NELSON JOBIM
~ ,.L~NUIO/ccwlssÃol'o;.C" .. IS"ÃO ~-_~

tJ Emenda de e ã enãr r c

~_-_--_--_--_-,.l:r.TO/JUST'l'lC ..~i.O-------------____,

Sup r Lrmr o art. 78

f e acâo .

Acrescente -se que o Procur adcr., Geral pode ser, se

necessário de s t r tu Ido , por dcc i s âo da maioria absoluta do Le-
g r s l a t r vc , o que revela não ser p r e j ud i c La I o mandato mur s lon
go.

JUSTIFICATIVA

:s fato assente que a resolução c on s t i tu I Le a

EMENDA E832242·7
t' Deputado NELSON JOBIM J e:r=;~~~'oo~

PJ.(N"~lo/C.ONlllio/sllleoluh.io .., [!TTD"lA~

t:J Frnenda de Plenário ) @09fl7 J

Interna.

Dar, no entanto, ii resolução força de i e i é eX

't r'apoLu r o seu âmbito, c r i.ando obr r gacêes com r-e l açâb a 
terceiros.

=7""----- 1r:"TOJoIlJ~Tl~ICII';ÃO

=------ f[l(To/'o;nlf'~~~io--------------

SuprlmIr O Parágrafo Onlco do art. 32

EMENDA ES32245·1
P Deputado Nelson Jobim

1'~~N...~lll/C;c .. ,n.\Q/'Ullee.. lss,(Q ,

t:J Emenda de Plenário

[J p-~;~"~"'-

®~~~

Emenda ad Lt r va ao a r t a go 61.

Artigo 61 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

JUSTlFICATTV~

A unidade n ac aona I repousa em gr-ande parte na ide!!.

t Idade do Direito sub s t ânt zvo ,

Outorgar mesmo que por 1e1 compl'ementar, cfoI'lpeten 
ela aos Estados para Le g as Lar em nar ér i e de Dcr-e í t o Cív1.1 ou

Penal ou sobre cond i côe s de capacidade para o e xarc Ic ro de 

profissão será um passo perigoso no s errt ado da quebra da uni
dade da federação.

Parágrafo én i cc - Os adicionais. as gratificações
e quaisquer outras vant.agens l concedidos em forma de percentuais.

a que fazem ou VIerem a fazer jus os servIdo·res públicos 1 at avcs

ou inativos, CIvis ou militares, da Admtms t raçâo DIreta ou Indi
reta, dnc Lus Lve das empresas estatais e fundações J.nstituídas ou
mant i das pelo poder público , da Una âo , dos Estados. do üi s r r-í.r o

Federal e dos Nun ac Ip í.os , serão sempre calculados. cada um deles,

sobre a parte fixa dos salários, soldos e proventos, isoladamente,

vedada a anc r dênca.a sobre outros valores j á aô i c í.onedos •

Suprima-se o § 17 do art. 69

= TII:XTo/JIlSnncAo;i.o--------------

EMENDA E532243·S-
tJ Deputado NELSON Jo8IM
r.r-------- 'L~N.. llIO/CO.. ISSXo/IU.CO.. ISI...O ....,

f: Emenda de PlenárIo

rr;;""""-PMQ8

~,...'ov 0°/87,

JUST;rFI CATI\'A

A causa fundamental das distorsões que surgem
na atribuição de remunerações extremamente elevadas a determinados
ftlncionârlos pfib Lacoa , reside na circunstância de ad LcLonar s , gra

tiflcações e vantagens concedidas em forma de pe rcent ua i s Serem r;
ciproce e cumulativamente calculada.s. Justa.mente ai o apareClment-;
dos" marajás 11. A emenda, ao .rmped í r essa prática, coar-t a as pos

s a.ba Lí.dades de reprodução destas d i s t ors êes , cuj cs e fe t t os deleté

rios não só para o i nt eres s e púb Li co , mas também para o rnt e res s e

co Le t avo , são evr dent.cs ,

JUSTIFICATIVA EMENDA ES32246·0
f? Deputado NELSON JOBIM

tÇ;;'m"'~
PMOB

r=r------------~ Trl(TQ/411llTlfleAo;i.o-~-----------____,

Dê-se ao § 23 do art. 69 a seguinte redação.

~ ,.L[NAlll0/coWl~S~o/llJ.CO..I',io----- ~

tJ Emende de PLená r t o

de La.ber dade

de bens

I-

H- perda

A lei assegurará a r nd LvIdua I t zaçâo da pena e ado

tara além de outras as s cgu.rrrt e s sanções:

o texto é pouco claro.
Açio para prestação jurisdlclonal do Estado &um direIto

Instrumental, Que se alicerça em atribuição conferIda le

galmente.
Se se pretende, no entanto, que, por me r o de jus

tiça, s at i s faca-we d i re t t o assegurado na Const~tulção, ha
verá uma enxurrada. de p r-e t encôe s com relação a nOTfrnas pr2,
aramáticas impotente a j u s t t ç a err de t e rma na'r sua concr-e t r-,

;ação) 1mp~ssivel a~' Estado dar sua Inedaa t'a eficáCIa..

Já há. doutra parte, .mt rumento habil cons rs t ent e

na argu ícâc da inconstl tuc í cna l i dade por oma s s âo , med t.da

correta para a hipótese e ~e competênCia do Supremo Trib!!.

na I I'eder a L.
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IlI- multa
IV- prestação s oc t a I a I 't e r-na t ava

v- suspensão ou m t e rd i cão de d í r e i to

JUSTIFICATIVA

Pretende-se pela redação proposta não Eaxa r de forma
absoluta as sanções pena as po s s Lvé i s , pOIS a evolução do DI

r e a t c Penal poderá rnd i.car- novas moda Ladade s de penas atual-
mente não prev i s t c s • De í x a-s e , destarte, aberta a poss rb a Li-,

dade do sur-g nucnt o de out ras sancõcs .

dão, Já que ninguém desconhece ser dever do Estado, portanto pr í or i ag,
do nos ob j e t Lvus de jus t i çe soc i.a l .

Advogamos a tese de que a saúde e a educação, exatamen e
pela prioridade do elenco de deveres do Estado, merecem v incuã ação
todos os níveis: federal, estadual e municipal.

O desdobramento da qarant i a cons t í tuc í ons l em Sa s t emn 0-

nico de Saúde, o acesso Lqua l í t é r i o e a descen t r a l i z aç ão em qualquer
nível exige que fique expressamente estabelecida a vinculação, também
em todos os níveis, para que a norma ccns t i tuc í ona I não seja inócua e

possa ser adotada em toda sua plenitude. Calcamos nossa pretensão não

em figura ..de retórica, mas em ação, e esta só se consegue com r ecurscs
pré-estabelecidos para que nenhum programa deI~e de ser executado por
da s t or ções ou quaisquer incidentes que se sobreponham à reLi c i oaoe do
povo b r as Ll e i r o , voltamos a r epe t i r , Instituto adotado no preâmbulo do
projeto da futura Carta Magna.

EMENDA ES32247·8
t!J CONSTITUINTE U_DURICO PINTO

",--- TUTI)/JUliTlflllACiO__.:.- -,

I'LlEIU,lIlll/eOl,llssio/suaeol,llu.iI) ,

PLENIIRIO

ffM["'."'-
PMD3 - BA ,

PL[N""'IO/ÇOIIlUic/IU.~Clollnio ..,

t!J PLENARIO
= TuTo/~unIFlç.QiD--------------

n'Js 11

JUSTIFICAÇAO

Parágrafo único - E pr o i b i dc o comércio de órgãos huma-

Inclua~se na Seção I do Capítulo IL do Título IX do
... ~vt.( G.C ....... t-o, .

SUBSTITUTIVO RELATOR BERNAROO CABRAL,I o seguinte disposi ti vo:

I -
. 'H -
III -

IV - a vinculação de rece i t a de impostos a
órgão. fundo ou despesa 1 rassalveda a
participação do produto da ar recadaç êu
dos Impostos a que se referem os artigos
212, 213 e 214 e a de s t i naçã a de recursos
à manutenção e desenvolvimento do ens mo
e de programas de s t i nado s à proteção da
saúde pública de f i nrdas em planos pluri
anuais.

Nem toda receita deve, obrigatoriamente, ser vinculada, en
tretanto, há que ser assegurado também à manutenção de programas dest,!

nados à proteção da saúde pública, mormente à vista da realidade br.,ê.

sileira cujos da:Jos estatísticos revelam enderm a s que merecem pe s qu i.-,

sa e intensos programas de minimização ou mesmo de er rada.cação .

O direito subjetivo de acesso aos mecanismos de saúde pú

blica im;:111cam em recursos. e somente a certeiá de garantia constitu-\

cionel poderá ensejar planos verdadeiramente eficazes, assegurando a
saúde e felicidade propostas no pr-eâmb.rLo do Pr oje t o de cnnat í t u i.cão • I

.JUSTIFICATIVA:

EMENOA MOOIFICATIVA
Inciso IV - Art ~ 222

'-:t~
O inciso IV do ArL,2Z da Projeto de Constituição

fica assim redig1do:

"Art. 222 - E vedado:

"Art. o. Todo cidadão br-es í Le i r c é doador em potencial /

post-mortem de seu corpo, salvo indicação centrár ia própria,

de parente ou responsável, nos termos de legislação espec i a L.

Atualmente, o Brasil enfrenta um enorme déficit em doa
dores de vísceras e órgãos disponíveis. Tal oér i c í t gera uma
situação indesejável para o sistema de saúde que é obrigado

a fazer grandes despesas em tratamentos pa Lí a t i vus para os
que ncces s i t am de transplantes e não encontram órgãos da spo
nfve i s , sem menc i onar os bane f Ica os sonf a.i s que tal medida /

traria para a comunidade, ao tornar i ndavfcucs doentes plen,!
mente capazes de exercer seu papel na sociedade, entretanto
tal não deve se dar à custa da miséria humana, como aconte-/
ce no tráf1co de órgãos humanos

'----=='-"""'""""'----=-'-"'---"'=-===o:. ~l f PMÔS' - J

~ ____Jl t:Q1[/im:]

EMENDA ES32248-6
t? Constituinte Ivo Cersosimo

f? PLENARIOelllllssio/luaellllluio

r.r-------------T[XTI)/~UsTlneAeÃIl _,

'LIl:HUlll/eClJl'sIo/SulleOlollssÃI) -,

PLENIIRIO

EMENDA ES32250-8
l!J LYSAIlEAS MACIEL

ê1

EMENDA MODIFICATIVA
s 20 , art., 1J',f

ca . assim redigido:
O § 20 do art. 26i do Pr oje t o de Constituição h-

ã.0\
"Art, ]ier5 - .. ,

§ lo _

§ 22 - A União aplicará; anualmente, treze por

cento e os Estados, o Distr1to Federal

e os Municípios vinte e c mcn por cento,
no m.En i.mo da receita resultante de ampo
tos, na manutenção e desenvolvimento de
programas destinados à proteção da saú
de püb I i ca ,

JUSTIFICATIVA:

A expectativa popular é muito grande, em e spac i aI aqui

lo que for oeatmaoo aos planos de saúde, como direito de cada cida-

EMENOÁ"Ão'i·Trvi.l ,Ç,...f, CR..~ lI. da.k~ IV
Inclua-se onde couber1"tO ~Jfrd<> 'f,',f.;{v:t:

A Segurançà Nacional é destinada a garantir a soberania

e dignidade do povo~ implantar medidas adequadas de defesa do Estado,

assegurar as liberdades civis e justiça social, adequar a Estada à
formação de uma sociedade na qual o acesso aos valores fundamentaisda

vida humana seja igual para todos.

JUSTIFICATIVA

E insustentável manter a conceito atual relativa a

Doutrina de Seguran~a Nacional que na realidade é um postulado da
originário da Doutrina de Segurança .Nacional baseado em três fund.!.

mentos; Estada de Guerra permanente, geo-política e a privilegiado '

destaque a capacitaçâo militar.
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E claro que nenhum governo pode dispensar a responsab!
lidade de prover um adequado e razoável nível de defesa da sociedade
e do Estado. Em um mundo imperfeito isto é necessário. Mas ê necess!
r'io compreender t ambém que o conceito de segurança é multo mais que
a simples força militar e seu fortalecimento. As naçães podem alcan
çar um ponto em que os gastos extraordi-nário'5 e sigilosos na ~rea mi
litar já não mais garantem segurança adicional .. Estes gastos excess.!
VOs t reduzindo as fontes a serem aplicados em outros setores essenei
ais-sobretudo na ates social, estimulam uma corrida armâmentista e
uma ocupação do pr6prio país pelos militares, que à 'falta de guerra
externa, normalmente tendem a interferir nas questües internas. t i,.!
to em nada ajuda a real segurança do país, mas ao cont.rário, a: l:01.e.
ca em risco.

E muitos se esquecem 'que mais importante em matéria de

segurança, sobretudo na eliminaça:o de tensões internas é a justiça s.2,J
cial e as liberdades civis, antes mesmo da capacidade militar.

Estes gastos para fins .não produtivos (submar ínos nucl~

ares-programas paralelos nucleares de duvidosos fins pacíficos) impe

I
dem o desenvolvimento, alimentam a inflação, contribuem para o desem

prego e desperdício com recursos! conforme os quadros analíticosa~

~os.

Emenda Aditíva ---
Acresente, onde couber)""", í~::J1,&r""'/«1.o.:!i1.;

Art. Os detentores de mandatos eletivos tem o dever de
prestar contas de suas atividades aos eleitores.

Parágrafo Onico - A qualquer tempo, no curso do mandato
parlamentar, poderão ser oferecidas impugnações à Justiça Eleitoral
com funcionamento em abuso do poder econômico, cDrrup.ç~o e fraude

transgressões eleitorais essas puníveis com perda de mandato.
Art. Os eleitores poderão revogar, por voto destituín

te, o mandato concedida a seus representantes no Congresso Nac1onal,

nas Assembléias Legislativas e Câmaras de Vereadores, na forma regul~

'mentada em lei complementar.

JUSTInCATIVA

O voto destituinte pode ser definido, em sentido amplo,
, como a medida que confere-ao eleitorado o poder de, em determinadas

condições, 5ubsti tuir um ocupante de cargo público antes do término
normal de seu período.

Trata:se de uma revogação de mandato, uma verdadeira

suspensão de confiança pu uma consequênte anulação' da nomeação ou es
colha anterior.

O voto úestituinte, que se pretende estabelecer no te~

Ito constitucional, refere-se exclusivamente aos detentores 'de manda
'tos eletivos, e por iniciativa exclusiva dos eleitores.

A revogação proposta fundamenta-se na teoria da sober~

nia fracionada, que fica com cada um dos mcmbr os do povo. Se o manda.,

to eletivo é uma delegação de representações popular, deveria comp~

tir ao eleitor revogar a qualquer momonto tal delegação.
A instituição deste novo direito é especialmente imporl

tan~e para o nosso Pais, onde os abusos, a corrupção e a impunidade

ameaçam a própria credibilidade do sistema democrático. Constituirá
~inda, poderoso instrumento de controle dos representantes, pelo
eleitorado, a~ mera presença desse dispositivo na Lei Maior poderá

coibir certos abusos e irresponsabilidades.

EMENDA ES32252·4
[:J LYSANEAS MACIEL

tJ PLENARIO

f'nrmaçãc de uma sociedade na qual o acesso aos valores fundamentaisda
vida humana seja igual para todos.

JUSTIFICATIVA

E insustentável manter o conceito atual relativo
Doutrina de Segurança Nacional que na realidade é um postulado da
originário da Doutrina de Segurança ..Nacional baseado em três fund,!
mentos; Estado de Guerra permanente, geo-política e o privilegiado •
destaque a capacitação militar.

E claro que nenhum governo pode dispensar a responsab..!.
lidade .de prover um adequado e razoável nível de defesa da sociedade
e do Estado. Em um mundo imperfeito isto é necessáuo. Mas é necess~

rio tompreender também que o conceito de segurança é muito mais que
a simples força militar e seu fortalecimento, As nações podem alcan
çar um ponto em que os gastos extraordinários e sigilosos na área m..!.
litar já nfio mais garantem segurançà adicional. Estes gastos excessi
vos, reduzindo as fontes a serem aplicados em outros setores essenc!

ais-sobretudo na aiea social, estimulam uma corrida armamentista e
uma ocupação do pr6prio país pelos militares, que à-'falta de guerra
externa, normalmente tendem a i.lterferir nas questõés internas. E- i.;!.
to em nada ajuda a real segurança do país, mas ao contrário, a colE.
ca em risco.

E muitos se esquecem que mais importante em matéria de
segurança, sobretudo na eliminação de tensões internas é a justiça sE.
cial e as liberdades civis, antes mesmo da capacidade militar.

Estes gastos para fins .não produtivoS' (sublllarinos nucl~

ares-programas paralelos nucleares de duvidosos fins pac.If'Lcos ) lmp..!:.
dem o desenvolvimento, alimentam a inflação, contribu~m para a desem

prego e desperdicio com recursos, conforme os quadros analíticos~
I xos.

EMENDA ES32253-2I: LYSANEAS MACIEL

EMENDA MODIFICATIVA ,,,y
Modifique-se o capítulo do LEGISLATIVO~ítUIOI

- DA ORGANIZAÇIlO 005 PODERES E SISTEMA DE GOVERNO, alterando-se, con
seqOentemente, os artigos correlacionados.

Art. ~- O Poder Legislativo ê exercido pela Assembléia N,!

cional do Brasil.
§ 19 - A Assembléia Nacional do Brasil compõe-se de Deputa

dos Federai.s eleitos, dentre cidadãos maiores de dezoito anos e no
exercício dos direitos políticos, pelo voto direto, secreto e pro

porcional, em cada Estado, Território e no Distrito Federal, na fo!

ma cue a lei estabelecer.
• § 29 - As eleJ.ções para a Assembléia Nacional do Brasil se-

rão realizadas simultaneamente com as eleições para ~residente da

República.

JUSTIFICAT:tVA
=--=======:===:::t:.

o Bicameralisrno vigente no Brasil representa uma grave dis-

torção na estrutura política, desigualando os cidadãos através de

seus votos.

Essa desigualda.de ocorre em três ní.veis: primeiro, os Esta

dos com menor contingente eleitoral se igualam com os de maior, no
caso das eleições para o Senado Federal, com o que o voto dos ci~

dãos desses diferentes Estados se 'tornam absolutamente desproporciE,

nais; segundo, a eleição majoritária, como ocorre com o SF, impede
a representação dos segmentos minoritãrios .. Por exemplo, pode ocor

rer de um Partido obter 20\ dos votos em todo o pais (o que lhe
daria direito a 14 cadeiras em 72) e não eleger nem mesmo um Sena
dor; terceiro, o simples fato de um Senador da Repúbl~ca ter o ~s

l1lO v~lor, no processo legislativo, que quase 7 Deputados Federais

por si só fala como uma grande distorç~o.
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A implantação do trnr.cemeeata.smo I em nosso entender I acana

com essas injustiças, transfor.mando o Poder Legislativo em um real
representante de todo o povo, sem alijar setores minoritários.

O simples reparo desta distorção existente na estrutura

polItica brasileira justificaria a implantação do Unicameralismo.

Que a lei exigir. Mais esta estabelecerá regime de exclusi

vidade para o exercicio de profissão que possa causar riscos

à saúde fisica ou mental, à liberdade, ao patrimônio ou a
incolumidade pública.

JUS T I F I C A T I V A

PLENIiRIO

CONSTITUINTE JORGE VIANNA

Outras vantagens, porém, também advirão da medida. A

principal delas I juntamente, COm a da equalização do voto I é o din~

mismo do Un~cameralismo, tão necessário numa sociedade em permanen
t.e modificaçã.o. O Poder Legislativo, como hoje estruturado, não a

companha como deveria a dinâmica de nossa sociedade. E, assim, ape
nas questões menores têm fluxo, enquanto os grandes temas nacionais

são sistematicamente deixados de lado no processo decisório, em Vi!.
tude das dificuldades do vai-e-vem de uma Casa para outra..

Num plano secundário, mas também importante, lembrariamos

que até sob o ponto de vista econômico a rneda.da representar,1.a menor

ônus·para a sociedade brasileira, uma vez que menor seria o volume

de serviços não havendo a etapa da revisão de uma Câmara no proces

so legislativo.
Acreditamos, pois, pelos argumentos expostos, que com a

adoção do Unicamera1ismo o Poder Legislativo se transformará em

um Poder dinâmico e de fato representativo da sociedade, porque

fonte primeira do poder e Orgão superior da vontade e soberania do
povo brasileiro

o objetivo dessa emenda é dar abertura para
que a lei complementar discipline o exercício de proflss15es

vinculadas a expressão direta do pensamerrto , podendo ser

exercida livremente, porém estabelecendo limites de atuação.

EMENDA ES32256·7
[:J
r.T ~Ltll"1I11)/CDWISIlÃD/.II.CO..IUÃI)--------__,

r;-r TtJ:TI)/~IISTlrICAç;;I)------ ___,

EMENDA I~ODIFICATIVA

DISPOSITIVO R~NDADO: § 19 do Art~go 302 do Substitutivo do

Relator..

Dê-se ao § 19 do Art:. 302 a seguinte re -

dação:

"Art. 302 - --------------------------

JUSTUICAcJ(O

EMENDA ADITrvA

r;-r-------------TrxTfl/JIIlTIPIC"çil)- ---,

JUS T I F I C A ç Ã O

Constitue b~s !.!!. 1dem a colocação do Mi

nistério Público, ao lado de orgão federal próprio, como enti

dade interveniente nos atos que envolvam interesses ~ndígenas.

Ao órgão próprio seguramente caberá exercer proteção sobre os
arrte.resees ~ndígenas e ao MJ.n~stério Públ~co representá-los nas

questões judiciais. Ora, como os Indaos são cd.vn Imentie incapa

zes e criminalmente .i.namputiêveâ.s , a ancervençâc do Ministério

Público é automática e obrigatória, independentemente de qual
quer ordenamento const Ltiucãona.L; Portanto, a emenda se destina

a eV1tar que a ccneta.tuí.çâo , que deve ser um documento de ini 

gualável intel~gência Jur,ÍdJ.ca, consagre um pleonasmo injusti 

ficável.

§ 19 - Os atos que envolvam interesses

das comunidades 1ndigenas terão a par

t~c~pação obrigatória de órgão federal

prãpr~o, sob pena de nulidade. 11
r="'''''~pEr

Ao artigo 232, acrescente-se parágrafo 19, renumerando-se o pará
grafo iinico:

Art.232 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

li19 }os concessões e contratos minerais de que trata o presente

artiqo serão dadas ,inclusive a qarirnoeiros, somente quando
exerçam a atividade de forma associativa.

tJ PLENIiRIO

r;r-------- ~Lr:"I.~IO/çONI5SÃ<l/IU.CI)1Il1.IIÃO-- _.

EMENDA ES32254·1
W!!ll>5TI?UTNTE DEPUTJlDA RAQUEL CIiNDISP

A ativf.dade garimpeira tem sido regponsável pela desooberta

de importantes reservas, sobretudo de onro e cassiterita, bem corno

por considerável parcela desses minerais e de pedras preciosas. No
Entanto, o garimpo tem....se desenvolvido de maneira desordenada, pc

luindo e deqr-adenôo o meio-ambiente, assim como criando situaçoes

de conflito social e de ehoeue com as empresas mineradoras.

De outro 1a.do, tem sido observadas flagrantes injustiças

na medida em que formações metaloqenéticas são descobertas por

garimpeiros desorganizados, os quais , depois, têm sua pesquisa

e lavra concedida a empresàs mineradoras que expüâsam os garim
peiros , gerando sit:uações de tensão.

CONSTITUINTE JOS~ GUEOES

PLENARIO
t;T-------------TEXTO/~uITI'fÇlUl;;O ---,

EMENOA MOOIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENOADO : Parágrafo 10 do Artigo 6Q

o Parágrafo 10 do ar t , 6Q do Projeto de Con~

tituiçfto de 26 de egosto de 1987, passa a vigorar com a se
guinte redaçfto:

Artigo 6Q - •••

Parágrafo 10 - ~ livre o exercício de qualquer trabalho, of!
cio ou protissa:o, observadas as quali ticaÇ'ZSes profissionais-

CONSTITUINTE JORGE VIANNA

PLENI'i.RIO

r;-r-------------TtltTO/~lJSTlrICAç;;o----------------,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 233 e seu § 19 do substitutivo do

Relator.

Dê-se ao Art. 233 e seu 19 a seguinte
redaçãQ:

"Art. 233 - A pesquísa e a lavra dos re
cursos nu.nez-aã.a dependem de autorização

ou concessão do Poder Público, na forma

da lei.

§ 19 - O aproveitamento dos potenciais

de enez'qaa h1dráu1ica e dos recursos h.i.

dricos dependerá de autorização ou can 
cessão do Poder Público, sempre por pr~

zo determinado, e não poderá ser transf~

rida ~em prévia anuêncxa do poder conce

dente. O aprove~tarnento do potencial de

energia renovável de capacadade reduzi 

da não dependerá dê autorização ou con 

cessão. "

JUSTIFICAÇÃO

Torna-se ;indispensã.ve1 aplicar discipli 

nas distintas, quanto ã questão de p.razos, para OS' recl:!"rsos na -
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CONSTITUINTE JORGE VIANNA

tural.$ .rencvãvere e os recursos nuneear.a exaucfvea.s , A limita

ção de prazo para execução das autorI.zações ou concessões só é
exe'lu.rv~l em relação aos recursos renováveJ.s, sob O ponto

âe vasea do l.nteresse econômico do pernc.aadonâra.c ou concessio
nário e do Estado. E isto porque não há necessidade de pesquaea

para identificação desses recursos e em face de sua repos1.ção

automática sem interveniência de fatores econômicos.. O mesmo
não ocorre quanto aos recursos exauríveis. Nesse caso, a. limi

tação de prazos causará duas conaequênní.as catastróficas para

a economia neea onaã s a) - o aumento dos riscos dos investimen

tos, em virtude do espaço-tempo reseroeôc ã pesquisa e à lavra

afugentará a apl1.cação de capJ..ta1.S nesse ampor-tiant.e segmento

da produção; b) - compelidas pelo termo fatal, as empresas mi

neradoras serã.o obrigadas a eeIeca.cnar- os núcleos das J..nsurgên

ca.as que exibam maa.oxes teores para efeito de lavra, COm o aban

dono da exploração COm base na mêda a dos teores, do que resulta

~ voJJ..nres consideráveis de resíduos sem ccnôa.çôes de aprovei
tamento econômico.

Pretende a emenda corrigir essas d~storções pa
ra contornar essa grave ameaça ã eccnonua nacional.

EMENDA ES32258-3
tJ
t:J PLENÃRIO

Le de empresas nacionais por es t range aros , E abre espaço legal para
que empresas efetivamente estrangeiras possam dencnanar-ise nac r cnaãs
Tais hipóteses se apresentam pela círcunstânc ia de que qualquer es
trangeiro poderá exercer o controle de empresas nacionais, desde que

tenha domicílio no Brasil. Justif1ca-se, portanto, a emenda para
corr r.gd r essa anomalia.

EMENDA ES32260-5

~m;TITUINTIô agi>: CUJ;gE:&
_______ 1'~[Il""IO/C~IolIUÃI)JSU.c!l..,uio--------___,ror-L.-- PLENIIRIO

~ Tll:l(ToNUlTlrfCAÇio_- -,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO PARIIGRAFO 60 00 ART. 180

O parágrafo 60 do artigo 180 do Projeto de

Constituição de 26 de agosto de 1987, passa a vigorar com a
seguinte redação:

ArL 180 - •••

§ 60 - Aplica-se a função 1e à aposentadoria
do Ministério Público, no que couber, o disposto nos itens
II e suas alíneas e V dp, art. 135.

=--- TrJlTo/JIJ~TltlC.lÇÃQ ___,
JUSTIF CATIVA

EMENDA SUPRESSIVA /J.jl
DISPOSITIVO EMENDADO: Artlgo~

Suprima-se o ATt~gO 306 do Projeto.

Esta emenda objetiva correção na referência
feita a outro dispositivo.

JUS T I F I C A C Ã O

r-e-r- TUTIl/JUSTlrICAçio ---,

por invalidez ou aos 70 anos de idade, e facultativamente
80S 30 anos de serviço para o homem e 25 para a mulher, ap6s
5 anos de exerc!cio efetivo na judicatura.

JUS T I F I C A T I V A

integrais

13'
Item V do arti~o p
V do artigo ~ do Projeto de Consti

de 1987, passa a vigorar com a segui!!.

a aposentadoria com vencimentos

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO:

O item

de agostotuição de 26

te re1~?ão:

Art. J.31i -
V - Iô complus6ria

f:J PLENARIO

JUstJ.flca-se, poas , plenamente a emenda OTa

apresentada.

/)3/
A sup're.seâc da Artigo~ do ProJeto Tecome!l

da-se por arvea-sas c z.z-cun.st.Enc Las de natureza t êcnaca e prática.

~ que, em pr-anedrc lugar, os recursos ní.ne ra i s do subsolo e as 1'1

quezas hídricas, conforme já dispõem o Art. @..; ancascs 11 e VIII,
são bens da União, que, assim, poderá. deles da.spor da forma que
Julgar conveniente. Quanto ã eventual agregação dos particulares

na exploração de Jaz í das mâneraa.s e no aprove i tamento dos potenci

a1S de ener-gaa h adr-âul aca , Art.~ cuida de estabelecer as hipót.!
ses , Assim, a emenda supres s Lva que se quer ver aprovada pretende

co r r Lgar essa anomalia, mclus í.ve para ev rtar uma redundância con~

t r tuc í.ona I sem qualquer proveito para a própria União, desde que
só serve para introduzir dúvidas quanto à sua t.LtuLa.r-adade sabre
esses bens.

=--- TEl(TO/Junlrl~.lç.i,Il ----,

EMENDA SUBSTITUTIVA @.:u;;
DISPOSITIVO EMENDADO Ar t i go ~

Substitua-se o Art a go 301 pelo de redação seguân-

PLENMIO

CONSTITUINTE JOSIô GUEDES

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Item rII do Artigo 65.

O item III do artigo 65 do Projeto de Const!.
tudção de 26 de agosto de 1987, passa a vigorar com a segui!!.
te redação:

Art. 65 - ."

III - VoluntarIamente, ap6s 35 anos de serviço para o homem
e 25 para a mulher.

Esta emenda objetiva beneficiar a m.rlher que
exerça a judicatura.

=-- TurtJ/JOSTlrJt.l~O--------------,

EMENDA ES32262-1
t:J

JUSTIFICAÇl\'O

Jl:l.G " •
IIArt. ,3.(}t"" -Empresa nac rona.L e a pessoa jura ..

d ac a cons t i tu Ida e com sede no País, cujo
controle dec i sôr í o e de cap t t.a I votante e~

t ej a , em caráter iermanente, excLus avo f
LncondIc aunaL, sob a t1tularidade direta '6U

tnô i.reta de pessoas físlcas brasiieiras, vou
de entidade de d í re r t;o público interno".

CONSTITUINTE JORGE VIANNA

te:

fi PLENÁRIO

EMENDA ES32259-1
tJ

A emenda ora apresentada objetiva conceder

ao Artigo jZf redação adequada .ã~~, poas só será possível
admiti-lo como defesa cons't aeuc ãona t da empresa brasileira. Aconte
ce, porém, que _ da forma como está redigido -. favorece o correre-

JUSTIFICATIVA

Esta emenda objetiva apoiar pleito feminino
para a aposentadoria voluntária "OS 2:; anos de serviço.
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U - ..•........................................•

lU - ........................................••.•

IV - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

V - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VI - prestar, com a cooperação técnica e finance!

ra da União e da Estado, os serviços de saúde à população, priorit!

riamente os de atenção pr1-mária.EMENDA MODIFICATIVP

~NA"lO/eoIlISI.io/IU.CllJlU"io- ------,

P PLENÁRIO

rr-------------TExl0/JlJUIFICAÇ.iO----------------,

Dê-se ao Art. 263, do Substitutivo do Relator, a so!!.
guinte redação:

JUS T I F I C A T I V A

Art. 263 - Compete ao sistema Único de Saúde, além
de outras atribuições que a lei estabelecer:

I - Controlar e fiscalizar a produção e comercial,!
zação de medi cament.os , equipamentos, imunobiológicos, nemoderr vades
e outros insumos, bem como par t í c rpar da produção dos mesmos;

11 - executar as ações de vJ.gilãncia sanitária
saúde ocupacacnaj j

rrr - dlsciplinar da formulação e utillzação de ro!!.
cursos humanos para a saúde;

IV - participar da formulação da política e da ex.!
cução das ações de saneamento básico e de desenvolvimento científ!
co e tecnológico;

V - controlar e fiscalizar a produção e qualidade
dos alimentos;

A redação dada ao dispositivo ora modificado possibilita

um entendimento restrito do papel do município em relação aos servi
ços de saúde prestados à população, que se limitariam à atenção pr!
mária f quando, em realidade, o seu desempenho abrange além desse a,!

pecto, pr âcr i t âr í o , a atenção secundár aa e até t ercrár í a •
Por isso 1 sugere-se nova redação que dará mais clareza

ao dispositivo Constitucional.

EMENDA ES32266-4
tJ SENADOR ALMIR GABRIEL

rer- TUTONLSTlfICAÇio-------------,

EMENDA MOOIFICATIVA

VI - controlar a produção e comercialização de prQ.
dutos tóxicos e inebriantes e

"'U--", 'Controlar a qualidade do meio-ambiente.

Dê-se ao Inc.i so 111 J do Parágra fo 32: do artigo 220

do SubstitutJ..VD da Relator da Comissão de Sistematização, a segui!!
te redaç-!'io·

PLENARIO

Art. 220 - •••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••

§ 10 - •..••.•••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 2° - •••••••••••••••..•....•.•••••••••••••..

§ 3° - ..•••.•••••••••••••••••••••••••••••••••

I - .

II - ..................•..•.................

111 o orçamento das ent i dades da admlnistr~

ção indireta e da seguridade socaaâ ,

JUSTIFICAÇI\D

JUS T I F \C A T I V A

A redação SUgeri~ d~ mais clareza e melhor arde
namento ao texto constitucional, à partir da iternização das atrjb~! I
çüe s que se quer deixar expressas na dispositivo.

EMENDA ES32264-8
fl SENADOR ALMIR G!\ERIEL

,.,,- TEXTOIJll!JTlftC.lçi;o,--------------,

JUSTIFICATIVA

r-'I-uC; X,•..-1<

nas DãspnsLçães Transitárias;artigo com

o Substitutivo do Relator adotou redação restrit!
va em relação ao conjunto do sistema de sequr i dade social, quando

específica apenas os fundos vinculados ao SIstema de Seguridade S.2
c a a L, A nomenclatura genérIca - orçamento de Segurldade Social, 6!.

pressa no caput dos artigos 259, 260 e 264, po ssabí.La t a adequar o

dã spos r t âvo ao entendament o já aceito no texto legal.

EMENDA ES32267-2
tJSENADOR ALMIR GABRIEL

ADITIVAr::.MJ:::.NDA

Inclua-se,
a seguinte redação:

Art. Os recursos da seçur rdade Social serão

centrallzados na Caixa Econômica Federal, que destinará parte de
les para financJ.ar a conservação e ampliação de unidades de previ
dência r saúde e ess i st êncãe social dos Estados e Municípios.

A Caixa Econômica Federal vem sendo a instituição
oficial Que dispõe de maior experiência em programas e projetos p!
ra financiamento e atendimento aos programas sociais.

O aporte de novos recursos certamente possibilitará
maior efJ.ciência ao seu desempenho, para atender a área da Seguri
dade Social.

EMENDA ES32265-6
[DSENADOR ALMIR GABRIEL

f:J PLENÁRIO
r;-r TUTd/JU'TtfleAç;;o ,

EMENOA MOOIFICATIVA

Dê-se ao inciso VI, do Art. 45, a seguinte redação:

Art. ot' - .
I - ..

r;-r-------------TE.TOIJU~T'FIO::AÇio _

EMENOA AOITIVA

1!4,.("f{.
InclUa-se nas Disposições Transi t6rias ,/onde couber, a segui!!
te texto:

Art. - Enquanto não for promulgada a lei que cria
as contribuições sobre o faturamento e sobre o lucro t de que
trata o drtigo 259, § ,2, inciso I, flca instituído adicional
ao Fundo de Investimento Social, criado pelo uecr-e t o-t.er n!2
1 940, de 25 de maio de 1982, em alíquotas equivalentes às
c~ntribuições ~m vigor, integrando-se os recursos" resul tantes

ao orçamento da seguridade social.
JUSTIFICATIVA

O Substitutivo do Relator criou vários encargos novos
para a seguridade 'soclal, sem destinar-lhe de imediato, reCUE

sos financeiros correspondentes. Dentre os novos êncargos f de..§.
tacam-se a universalização do dtendimento à saúde, a e t1uioar!.1
çãc dos benefícios rurais e urbanos e o aumento do piso dos
benefícios .
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resslio:

c-r TE"XTO/JUSTlFICA<;ÃO---------------,

EMENDA MODIFICATIVA
Acrescente-se ao final no artigo 108 a seguinte e~

'LJ:Jf,I.IIlO/clllo'lS:Jia/Slj'colitslio, -,

11Assegurando-se aos seus membras as garantias, preE.

rogativas, vencimentos e impedimentos iguais aos dos Dl:,
sembargadores dos Tribunais de Justiça das respectivos

unidades da Federação."

tJ PLENÁRIO

rrT"O"~• PMDB

E certo que o ar t í ço 259 autoriza a criação de novas

ccnt r Ibu Ições dos empregadores sobre o lucro e sobre o fatura
menta, ntretanto J enquanto não forem uLtimados 05 studos ~

a t r amít ação legal dos projetos para operacionalizaçllo dessas

contr ibuições, a financiamento da s~guridade social precisa

ser reforçado para fazer face às novas despesas.
A criaçllo do adicional sobre o FINSOCIAL at.ende , provi

seriamente, <;1.0 aCréSC!~OS _ecursos de maneira compatível
com o disposto na art. 25 , por se tratar de ccrrt r í bu í.ção 5,2,
bre a faturamento,

,.,.,..--- TrXTO/~IlSTlfICAÇio- ,

f!1 PLENARIO
"Ltd"IO/Ç~I,ussio/Sll'COllllllldo_--_- ----,

JUSTIFICATIVA

EMENDA ADITIVA

SENADOR ALMIR GABRIEL

Inclua-se onde couber nas Disposições TransitóriasJ
-r: (Lo {L. X

Art. _ A ampliação dos benefícios garantida no capitulo da Segg

r-ídade Snc i a.l , se fará conforme o estabelecido em plano a ser elabor!,

do pelo Executivo, num prazo máximo de 06 meses após a promulgação

desta Constituição.

• § üní co - O plano referido no caput deste artigo deverá definir,

além dos critérios de concessão das benefícios, as rontes de custeio
correspondente e os prazos de adoção das medidas, que não poderão uI

trapassar 0,5 anos ..

JUS T I F I C A T I V A

A emenda visa assegurar aos Conselheiros dos trib.!:!.
nais de Contas dos Estadas, do Distrito Federal e do s Municípios

a correspodê:ncia do tratamento dispensado, no texto da projeto
Consti tucional, aos Ministros do Tribunal de Contas da União, que
na t radação do nosso Direi to Constitucional têm as mesmas gara!!.

tolas, prerrogat.l vas , igualdade de vencimentos e impedimentos da
magistratura correspondente, como forma de assegurar condições
necessárias e indispensáveis ao exercício plena do cargo .

EMENDA ES32271·1
fi

,.,.,.. TUTO/~uSTI'ICAÇÃO' _,

=--- Tt:lTll/J~nlFlc~<;ÃO-------------_,

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao item VI do art. 104, a seguinte redação:

IIVI - Fiscalizar a aplicação dos r ecurac s repassados t medi-
ante convênio, pela União aos Estadas, Distrito Federal e Municí-
pios".

'LE"AlIllI/COllISllo/SUScoaI1S1 io -,

Dê-se ao Art: 68, ;;1 seguinte redação:

JUS T I F I C A T I V A

r,~~,<',

Inclua-se nas Disposições Transitória~ seguinte
artigo;V""l~ t:-P-~~'

JUS T I F I C A T I V A

O texto sugerido complementa os dispositivos que,
no Título "Da Ordem Social", derinem as fontes de financiamento do

Seguro Desemprego ..

Art. - As atuai s contribuições para o PIS e PASEP

passam a f'anane Lar a Programa de Seguro Desemprego, sem prejuizo I

que as recursos delas decorrentes seja~ aplicados em financiamento
de projetos de desenvolvimento, com critérios de remuneração que
lhes preserve o valor.

Parágrafo ünãco - Ficam preservados os patrimônios

já acumulados em decorrência do PIS e PASEP, mantendo-se os crité

rios de saque pr-ev i stús nas suas respectivas leis de criação, veda

do o pagamento do abano salarial.

EMENDA ADITIVA

EMENDA MODIFICATIVA

Art. 6B - O be~efício de pensão por morte corre~
ponderá à tótalidade da retribuição do servidor falecido, observado o

disposto no artigo anterior.

= TUTO!JUsTl'tea;ÃO ,

O Decreto-lei n2 2~55 de' 27.08.1987 define em seuIinciso rr , § 12 do Art. 12, que constitui "RETRIBUIÇl\o mensal,. asa...

I
das importâncias recebidas a qualquer título); em razlio de .... ví.nculo c.,!

tatutário ou de emprego, permanente ou transit6rio, de caráter efet,!
vo ou precário· ..

pr í.nc f
autonomia
descentr.,!

narnoní za-se com os
regime federativo,
economia através da

SENADOR ALMIR GABRIEL

Além disso, permitiria deixar ao TCU melhores condições p.!!

ra se dedicar ampla tarefa de fiscalização da Administração direta
e andí re ta da União, LncLusrve das empresas supranacionais, das quais

a União tenha par t ã capaçãc (item V) em mlhares ~e órgãos dissemin!

dos no país e no exterior.

Finalmente a presente emenda
pios consagrados no texto do projeto:
das Estados, Municípios e substaRc~al

lização. \\ ~

Algumas ....mpliações previstas nos benefícios da Sego

.ridade Social, dumentando despesas, exigem uma adequação financeira
que não ocorre automáticamente nem de forma ameda at a , Desse modo, pa
ra que as mudanças propostas não sejam inócuas é necessário o planeja

menta da expansão dos benefícios.

PLENÁRIO

JUSTIFICATIVA
A emenda visa assegurar a autonomia das Estadas com a de.!

cen t r aLazaçãn indispensável ao fortalec~mento da Federação ..
Por outro lado, os recursos repassadas através das quotas

de participação das Estadas e Munlcípios ingressam com receita nos
orçamentos estaduais e muní cãna í s e, por via de conseqOência, a fi!,

I ca.l i z ação da sua aplicação deve ser competência dos t r ibunaí s de

Contas Estaduais e Municipais em colaboração com as Assembléias Le
gislat~vas e Câmaras Munlcipais respectivas ..

A redação adotada no Projeto determinaria dupla fiscaliza
ção por parte da Teu e Tribunais de Contas estaduais, com visíveis
inconvenientes, determinando superposição de controle e desperdício
de recursos ..

EMENDA ES32269·9
f!J
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JUSTIFICATIVA

gente em 23 de janeiro de 1967, desde que tenham ingressado no servi

ço público até a referida data.

~Á"'R"'I"'O'__ ~
= 'Lf:NA"IQ/ÇOIlIS5Ãr:J/~u.ÇO .. 1Sll;;O "l

EMENDA ES32273-7r SENADOR ALMIR GABRIEL

= TElCTO/Jl/~TI'IC.Ç;;D _,

EMENDA MODIFICATIVA
o texto apresentado é auto explicativo.

Dê-se ao Art. 67, do Substitutivo do Relator, a s~

guinte redação:

Art. 67 - Os proventos da inatividade serão revi~

tos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se medi ficar a r,!
tribuição dos servidores em atividade, bem como sempre que for tran~

formado ou reclassificado o cargo ou função em que se deu a aposentg
doria ou reforma.

~'lIlTlllO~

PMDS

JUS T 1 F 1 C A T I V A
r;r TIXTO/~U·TlfICAÇio _,

EMENDA MODIFICATIWl-

EMENDA ADITIVA

=-----------__ TlEnO/~UITI'lC.çiO- _.

EMENDA ES32214-Sr SENADOR ALMIR GABRIEL
Parágrafo único - Os cargos em comissão ou função de

confiança serão exercidos pr rvat ívanente por servidor ocupante de
cargo de carreira técnica ou profissional, exceto os da confiança I

dueta da autoridade máxima de cada 6rgão ou entidade, da administr~

ção direta ou indireta

Art. b.) 

I

II

III

IV

O parágrafo único do Art. 63 do Substitutivo do R~

lator passa a ter a seguinte redação:

PLENI.1l10/COIlIJS;O/llJICOlllll3io --,

o texto anterior usava a expressão remuneração
mas, de acordo com o Decreto-lei n2 2355 de 27.08.1987 r a soma das i!!!,

portãncias recebidas a qualquer título, em razão de vínculo estatutá
rio ou de emprego, permanente ou transit6rio, de caráter efetivo ou
precário constitui RETRIBUIÇAo, sendo, então, oportuna e pertinente a
a1 teração proposta através da presente emenda.

[!J PLENÁRIO

Acrescentar ao Art. 64, do Substitutivo do
tor, parágrafo com o seguinte texto:

Rel~ JUS T I F I C A T I V A

Art. 64 - .

§ 12 _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 22 _ .
§ 32 _ A proibição de acumular provento não se

aplica aos aposentados quanto ao exercício de mandato eletivo, de m~

gistério ou de cargo em comissão ~

o dispositivo emendado, por si s6 é autoexpj.Lce t Ivo ,
e restabelece o texto oriundo da Comissão da Ordem Social, abrange,!!
do toda a administração pública, direta e indireta.

PLENARIO

SENADOR ALMIR GABRIEL
JUS T I F I C A T I V A

O texto apresentado pelo Relator, omitiu o disposi
t ívu que foi aprovado pela Comissão da Ordem Social, e tÍ auto-explic~

tiV"

ÊMENDA ES'32277-0
ÇJ
rrr- I'LUlAIlIO/COl,llssiO!$I.lICOllllISÃo ,

= TrltTO"'u.TI'te~o--- -------__.

EMENDA ES32275-3r SENADOR ALMIR GABRIEL

tJ PLENÁRIO.
PLINAIIIO/CONtsslo/lu;COIlISIÃll ---,

EMENDA ADITIVA

~;i;IJ.r,., no capítulo II, seção II, do Título IX - Da
Ordem Social,Y"ãI-tigo nos seguintes termos:

EMENDA ADITIVA

= TUTO/~uSTI'IC...Çi.O- _,

:~ -s.
;\"

Incluir, nas Disposições Transit6rias o texto que

constitui o art. 478 do Projeto de Constituição da Comissão de sist~

..atização e retirado do Substil!utivo do Relator:

Art •.JI'1oll'" - Os funcionários públicos admitidos até
23 de janeiro de 1967 poderão aposentar-se com os direitos e vant~

gens previstos na legislação vigente àquela data ..

Parágrafo ~nico - Os funcionários públicos apose~

tados com a restrir;.ão do parágrafo 32 do artigo 101 da Censtituição
de 24 de janeiro de 1967 ou a do parágrafo 22 do item II do artigo

102 ~a Emenda Constitucional n2 1, de 17 de outubro de 1969, terão re

vigtas suas aposentadorias -para que sejàm adequadas à legislação 'vi

Art.. - O seguro desemprego será financiado por co!!,
tribulções sociais específicas e dotações o:çamentárias da União,nos
termos da lei, e terá valor compatível com os últimos salários do

traball)ador.
§ 12 - Os recursos destinados ao programa de seguro

desemprego, integram o orçamento da Seguridade Social.

§ 22 - As empresas que apresentarem elevada rotativida
. de de mão-de-obra serão penalizadas CO" adicionais às contribuições
devidas.

JUSTIFICATIVA
O seguro desemprego, previsto expressamente no inciso

11 do art. 72, não foi contemplado, no texto do Substitutívo do Rela
tcr , com a definição das fontes de financiamento que 'viabilizassem
seu eficaz desempenhO; o dispositivo proposto preenche tal lapuna,e
será complementado nas Disposições Transit6rias, através de ...-ar1i~go
que esclarece a aplicação do PIS/PASEP, com a mesrsa finalldáqe.,
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Art. 216 - ••••••••••••••••..•••••••••••••••••••••

EMENDA MODIFICATIVA
O parágrafo terceiro do art. 59 das disposições transit6

rias do SlIbstituti vo do relator passa a ter a sequant e redação:

A:r:t. 59 - ••••••••••••••••••• , •••••••••••• , ••••• , .

§ 1~ - •••• ' ••••• , •••••••••••• _ •••••••••• " •• , •••• , ••••

§ 20 - ... " .. , .•...••......•..• , .. , ..••......•.. , ••.•••
§ 3~ - a enfiteuse continuará sendo aplicada aos terrenos

de mar rnha e seus acrescidas, S~ tuados na faixa de segurança de cem
(100) metros de largura, a partIr da orla mari time, bem como aos te!
r enos pertencentes aos municípios ou aos seus orgãos da adminJ.strB
ção indireta, 11mi t ado , neste caso, o laudêmio em três (:3) por cento

tJ PLENARIO

EMENDA E532280-0
fl SENADOR ALMIR GABRIEL
r.r Pl. I' NA" l tl / COMI' l i O/ l lltl COMI . ' io •

F"FNnA MDDIFICATIVA

PLENARIO

SENADO!! ALMIR GABRIEL

I} item Ir do artigo 216 do Projeto de Constituição
passa a ter a seguinte redação:

11 - estabelecer normas sobre d entrega dos recuE.
50S de que trata o artigo 213, especialmente sobre os critérios de r!,
teia dos Fundes previstos no seu item r, objetivando promover o equi
líbrio sócio-econômico entre Estados e entre Municípios, na razão di

reta da população e da ~xtensão territorial e inversa da renda per-c!.
pita.

rcr--------------'flXTO/JllnIFltAI;i.D

EMENDA E532278·8
~

tJ
r.r-------- 1"t.~/c(J.fSd:al.. lIaG"*luio, •

JUS T I F I C A T I V A

o estabelecimento tiPO um critério geral que cons Lde
te as magnitudes da ncpuã açãc e da renda. per-capita, na texto da ccns

t í turção , garantirá o caráter redistributivo da política econêmica ;;-

ser adotada, canalizando recursos para as regiões mais atrasadas do
Pais em montante compativel com o anseio social de r sríucão dos dese
qua Lfbr í ns regionais. -

Por outro lado, consagra-se uma prática atual, uma
conquasta resultante de árdua luta da população dos Estados mais D,2

bres do Pais.

EMENDA ES32279·6
~ SENADOR ALMIR GABRIEL

A pr esents emenda objetiva resguardar a apl!e..!

bilidade do instituto da enfiteuse no caso de terrenos pertencentes
ao Poder Público Municipal, evitando, em consequênc i a , a grande pe!,
da. de recursos que os Governos locais teriam, no caso de ser mantida
a omissão que se registra na redação original proposta pelo relator.

Com efeito, ao lado da enfiteuse ser hoje um in,!

tituto revitalizado pelo seu e f'acaz emprego como técnica de controle

do uso e ocupação do solo urbano, o que, por si 56, já justiflcaria
a sua manutenção no caso dos terrenos municipais, UITl grande número

de murdc ípaoa brasileiros tem um forte componente das suas rendas na
arrecadação de laudêmios e fáros, de modo que, permanecendo a red,!
ção dada pelo relator, haveria u"'\ excepc í ona Lí zaçãn privilegiadora

da União, em detrimento dos mun\.ci~os que perderiam essas fontes de
receita. 1\

Portanto, a presente emenda justi fica-se sob

três fundamentos relevantes: o primeiro de ordem técnica, pois as
chamadas ENFITEUSES MUNICIPAIS são necessárias ao controle da uso e
ocupação do solo urbano, o segundo, de ordem financeira, de vez que

representam uma fonte de renda que as municipalidades brasileiras

não podem abrir mão, e, finalmente, o terceiro, de ordem jurídica,
porque assegura a isonomia que deve ser mantida entre 05 entes fed,!
rativos, sem mais privilégios em favor da União.

= Pl.lNA'Il0/cONISSio/.ll.COIllIUio ,

rer- T[JI;TO/~IJSTlrlCAÇi;o---------------,

EMENOA MODIFICATIVA

O parágrafo 5~ do artigo 220 do Projeto de Consti

tuição passa a ter a seguinte redação:

Art. 220

PLENJ\RID
E SSl: _ O orçamento fiscal e o orçamento de investi

mentos das empresas estatais, compatibilizados com o plano plurianual
de investimentos, terão, entre suas funções, a de reduzir desiguald!.
des interregionais mediante a regionalização dos dispêndios públi
ccs , na razão direta da população e da extensão'territorial e inversa

da renda per-capita.

JUS T I F I C A T I V A

= Tuto/~uITlfleloÇio--_--__-_----_,

EMENOA MOOIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 104, inciso VI

D inciso VI, do art. 104, do Projeto de Constitui
cão , passa a ter a seguinte redaçãm

A inclusão de expreaaão Ilmediante a regionalizaç§o
dos dispêndios públicos" é de fundamental importância para a ques t.âc

regional, uma vez que parcela substancial das aplicações de recursos
públicos por parte de insÚtuições governamentais não se caracter~zam

como investimentos. Este fato poderia .anular os efeitos redistributi
vos da regionãl ãzaçãc , apenas, dos investimentos.

A consideração do critério da "renda per-c8pl~B" ,

apenas reforça o principio redistribultivo que é a tõnica do "caput"

do parágrafo.

" Art. 104 - •.•••..•...•.••..••.•.•.•.••...••.•. ~

VI - fiscErlizar a ap l Lcação de quaisquer recursos
repassados pela U01110 a Estados, Territ6rios, Distrito r'ederej
e Municípios;"

Os Territórios Federais devem ser incluidos coe e, en
tidades que deverão merecer fiscalizaçao do Tribunal de cor,t~s~'
em r-azão da ap.Lf.cação de recursos... repassados pela UniDo.



PLENARIO

Constituinte GEOVANI BORGES

PLENARIO

Constituinte GEOVANI BORGES

EMENDA ES32282-6
tJ
riT--------~M ..~IO/co""'nÃo/llJ.~llllln;;o ,

r,r----- TUTOfJUSTlfIC..çio -,

EMENOA SUPRESSIVA

DISPDSITIVD EMENDADD: Art. 89. §§ 59 e 62.

Suprima-se no § 5' do art. 89. do Projeto de Cons
ti tu í ção , as expressões: II No caso de dissolução da Câmara Fe
deral, as sessões preparat.dr.i as terão inicio tn.nta dias ap6s
a d í pLomaçãn dos eleitos, observado o disposto no parágrafo 12.11

Suprima-se a redação do & ":;:2, renumerando-se os de-
mais.

Justi fica-se a presente emenda, tendo em vista a
apresentação de emendas correlatas com vistas a manutenção do
reg~me pres fdencaa.I í.at a de governa.

EMENDA 1ES32283·4
f!J
r.r-- I'l.l"'''1I10/COlll''.io/luacOllluio ,

r,r------ TlXTOIJUITIFICAÇio -,

EMENDA AOITIVA
DISPOSITTVn FMENDADO: Art. 2D2

Acrescente-se ao incisa 111, do art. 202, do Projeto
de Const~tuição, a seguinte alínea:

90a
" Art. -~ .

III - ..

d) - sobre vencimentos salários ou proventos de
qualquer natureza, igualou inferior a cinco salários mí.ní.mos,«

Nilo se justific" a cobrança de tributos ao assalari
ado hr as.i l e í r o que perceba rendimentos inferiores a cinco salá
rios mínimos. Tributar o saâãrro do trabalhador carente e inca!!,

ceblvel e a emenda pretende evitar que isso contínue ocorrendo.

SENADOR MÁRIO COVAS

PLENJlRIO

r,r TnTD/~II'TltleAçio-------------__,

Dê-se ao § 10 do art .62 a aequtrntie 'redaçâo s.

Art.G2 -

S 102 - ~ livre o exexcIcac de qualquer trabalho, ofíc~o ou

profi.saâo , observadas as qualif~cações profissionais que a Lea, exi-

gir. 1I

JUSTIFICATIVA

A redação proposta strprJ.me a s~gunda parte do d Leposa tJ.vo, qUE

tem gerado apreensão nos meios artísticos sobre a regulamentação da

carreira.A parte que se propõe suprimir diz: liMas esta (a lei) não

poderá l.mpeãir o livre exercício de profissões vinculadas à expres-
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são d:Lreta do pensamento r das letras e das artes, e só estabeJ.ecerá

regJ.me de excrusávaceee para o exez-cIcac de profJ.ssão que possa cal:!

sar risco à saúde f:í.s1.ca ou mental, à liberdade, ao patrimônio ou à
a.ncoLurru.dada pÚblicaa ll Teme-se que, a manter o texto, os artistas

não poderão ter sua careea.ra regulamentada. Demais, o texto gera co.n
trovérsJ.a sobre diplomas de vér-i.as ata.vaôaeee , Não se sabe exatamen

te que efe~tos terá uma da.eposi.çâo com aquele enunca.ado ,

CONSTITUINTE EUCLIDES SCM.co

PLENMtIO

r.T TEXTD/~II'T.. rcAÇio-------------__,

Dê-se ao fncaao 111, do art ..268 a seguinte redação:

Art a2 6 8 - .a ••.• a .••.• a.a ••••

III - promoção da J.ntegração eccaaâ e ao mercado de trabalho

dos segmentos popuã.acaonede socialmente vulneráveis ou em e seeae de

pobreza abso2uta ..

JUSTIFICATIVA

A enunciação das diversas at1vidades que comporão a área de

atuação da AssJ.stêncJ.a SaciaJ. teve a preocupação de identJ.fJ.car o 8ft

tor ou segmento popuj.aca.cneL que const a tue o alvo da ação, exceto no

tocante ao 'rneaac III que se limitou a indJ.car simpJ.esmente a ativá,

dade.

Em outros df.eposLt.avos , o SUbstitutivo refere-se expressamen.

te às tarefas e atribuições do Poder Públ1CO no tocante à erradicação

da pobreza e ao combate a mí.eérc,e e aOS fatores de marginalJ.zaçào 8.Q

cial do homem, promovendo a integração social dos setores desfavore

cJ.dos (arts.4!!, 11 e 33aX) a

AssJ.m, para dar melhor enunciação ao CJ.tiadc IncJ-ao II::J:, C011

vém defJ.n1.r o sesmento ou setores populacionais a que tleveVSe diri

gir as ações d~_.promoção, especificando de modo mais apropriado os

oojeea.voe a serem atJ.ng~dos com essas ações.
rl emenda vaaa , portanto, aperfeiçoar a redação~ do Inciso au-.

jrrandc as deficiências asaaneiedes •

EMENDA ES3228S-9
t:

PLlMÁlHo/CD/II1S'io/'u'tCltr.iilJ , IIrFCATl;

nenário J t5t o0!lJ
=--- TuTo/~unl'lc.lÇio------_------__,

Substitua-se no art. 235 a expressão "direito urbeno'' por
"d:t.reito urbanístico".

JUSTIFICATIVA

A disciplJ.na denomina-se no Brasil como uo estrange1.ro "di

reito urbanístico": Não exaet;e dJ.reito urbano, que é expressão sem

cunho cinet:í.fico, que aJ.guns empregam no Bras1.1 para abranger a toda

notma jur:í.dica que tenha l.ncidência no me.io urbano,' mesmo quando per

tiença a outro r-eme do D~reito, incluSJ,ve' tri.butos· urbanos, o que .foge

Lntie az-amerrt.e ao ObJeto do ddspoea.cãvo em cau.a...
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JUSTIFICATIVA

puJlÁflIO/ClMlIIS.oItIlMIlIllu.Ml ,

para:

Preliminarmente, lncerem-se os termos Regii5es Metropoli

~ e substl tuição 8 áreas metropolitanas, por ser aquele mais
gente e tecnicamente mais adequado, co .. forme explicitado em
emenda de nossa autoria.

Por outro lado, sem a complementação referente à local1z

e operação, o princípio da integração das funções públicas, motivo
essencial da criação das Regiões Metropolitanas, perde muito de

sua eficácia.
~ essencial que do ponto de vista de sua localização e

funcionameoto, as funções públicas ( serviços, equipamentos e 1nfr!.

estrutura) sejam consideradas em relação a todo o território da R!
gião Metropolitana ou microrregião.

Com mais detalhe, está sendo assegurado ao cidadão 09 meio

JUSTIFICATIVA

EMENOA AOITIVA
Dispositivo emendado - Art. 51

Dê-se ao caput do artigo 51 do Substitutivo a seguinte redação:

"Art. 51 - Os Estados poderão, mediante Lei Complementar,
criar Regiões Metropolitanas ou microrregiões"

constituídas por aqrupamentas de municípios li
m!trofes para integrar a organização, o plane
jamento, a programaç~o e a execução de funções

de interesse metropolitano ou microrregional ,
atendendo aos princípios de integração espacial
e setorial, especificamente no ue diz res el

to à sua localização e operação. "

tJ PLENARID
.".,.. TlXTO/~uSfl'Ie~.O-------------_,

EMENDA ES32290·7
I:l CONSTITUINTE MAX ROSE_

.U....IIO/colll ••áo/fillCOIlM..M---------,

AU'f1Ul--------------,
Constituinte EUCLIDES SCALCC

"Art. 42 - As Assemblé:Las Legislativas, com poderes con§.

tituintes, elaboraI;'ão no prazo de eeã.e meses a constituição d.o Es
tado, observados os princípios desta. -

Dê-se Z': segu~nte redação ao art. 4!, das Disposições Transi
tórias:

DISPOSITIVO EMENIIIDO - Art. 70 , inciso XII

EMENDA SUPRESSI\lA.

Não trata, come no regime autoritário f de adaptar, mecanica
mente, a Const.1.tuiçâo do zeeaee à ConstJ..tuição Federal. O que se

quer é reconhecer ao ConstituJ.nte Estadua1. o poder criador que,

xeepea.eeôoe os princípios da coneta.cuâçãc Federal, forme texto e~

tadual com todas as possibi11dades e virtualJ.dades de um novo Fede
ra11smo.

=------ TIIlTO/,1IfITN'Il:tte:lo -.

tJ PLENARIO

EMENDA ES32287·7
[=J

EMENDA ES32288-5
tJ CONSTITUINTE MAX ROSENMANN

r.r-------------TllCTo/~lInl'le~lo---_-----------,

CONSTITUINTE MAX ROSENMANN

JUSTIFICATIVA

1. integração operacional e tari fério do transporte colet!
vo. Ou seja, um sistema que evita o desperdício de várias
linhas municipais em itinerários intermunicipais, bem cone
as disponibilidades entre tarifas numa mesma região.

2. garantia de padrão na oferta de qualidade e quantidade
de água potável, coleta de resíduos sólidos e saneamento

básico .•• a grande cidade;

3. equiparação no pagamento de impostos locais, especiaIme
te do IPTU. Pretende-se esclarecer critérios comuns para c
brança de impostas numa mesma Regifto Metropolitana ou roi
crorregião;

•. o funcionamento integrado aos serviços como: educação ,

saúde e judiciário.

Finalmente, cumpre ressaltar que o princípio da integraçlo
nas Regiões Metropolitanas -I:oi aprovadô na íntegra por ocas í.ão do ReI
tório da Subcomissão dos, Municípios e Regiões, passando a integrar o
Relatório da Comiss~o de Organização do Estado.

PLldAlO/coMII.W.IlIC••,Ido---------., ~OATA:-::t

.C04f 09(B7)

Suprima-se o inciso XII, do artigo 70 do Substitutivo,

renumerando-se os seguintes.

EM~NDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENOADO - ART. 60 PARAGRAI'O 50.

A matéria não ~, por sua natureza, pr6pria para' estar

inserida num texto Consti tucionál, devendo ser regulada em Lei,
acordo ou convenção coletiva, razão cela qual sugerimos sua supres
são ,

r.r----
T1lCTO

/J lltT II'ICIoÇ. O- --,

[!J PLENARIO

EMENDA ES32289·3
I:l

,.LEllAlIlO/tCNISllo/su'CC.INÃfl ,

E/oE1oDA SU3STITUTIVA

~-====~c.::::.:::::':':":~ .-J) L;;'~

~':':::::::=:"'-- --.J)' fJ{j4"j;fl7l
=-- TIlfTDNUItI'~-------_-----_.

EMENDA ES32291-5
t!J CONSTITUINTE MAX ROSE_

[!.J PLENAAIO

"Parágrafo Quinto - A Lei punirá como crime inafianç,!
vel qualquer discriminaç~o atentória" aos direitos e
liberdades fundamentais, sendo formas de discriminB
çl!o, entre outras, substimar ou degradar pessoas por
pertencer a grupos religiosos, étnicos ou de cor, por

palavras, imagens ou repres.~ntaç~es, em qualquer meio

de comunicaçfto".

JUSTIFICATIVA OISPOSITIVO EMENOAllO: Art. 13, I'arágrafo 60

Pretende-se inserir no parágrafo,como

forms de discrl... inar ou degradar pessoas por pertencerem a grupos

religiosos. " um acréscimo que julgamos fundamental, até com o
objetivo de evitar-se a repetiçAo de fatos notórios e degradantes
na hist6ria do mundo, sobretudo, contemporâneo. .

substitua-se pela seguinte a redação do parágrafo 60 do t1rtigo
13 do substitutivo da Comissão de sistematização:

Art. 13 - '.'
parágrafo 60 _ São elegíveis, para ds mesmos cargos,por mai!; de
un Jrendato, o Presidente da República, o Vice-Presidente da Repcl
hl.Ica, o Governador do Estado e Oistrito Federa].. o Prefeito e õ

Vice-Prefeito; e quem txluver sucedido durante o mendato.
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USTIFICATIVA

...,. Tl:ltTO/JUtTl'IC:AÇAO --,

D~-se ao Parágrafo Quarto do artigo 209, do Substitu
tivo 00 Relator ao ProJeto de cnns t í t uãçãu a seguinte r edação s

'LlN.lllo/cOfllIS'io/.UICOIlIUio. ~

"Parágrafo Quarto - O imposto de que trata o ítem IrI

será não cumulativo, adnu t Lda sua seletividade, em

funçl:io da essencialidade das mercadorias e dos servi
çcs , compensando-se o que for devido, em cada opera
ção relativa a circulaçl10 de mercadorias ou presta
ção de serviços, com o montante cobrado nas anterio

res, pelo mesmo ou outro Estado. 11

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDA0O - ART. 2D9 PARÁGRAFO QUARTO

A restrição contida na parte final do Pará

grafo Quarto, em sua redação primitiva, corrt zar aa frontalmente o
princípio da não cumulatividade do imposto. Ora, se não se assegu
rar o crédita de uma operação isenta, na próxima fase de circulaç!Q
da mercadoria esse benefício será anulado, porquanto o imposto inci
dirá integralmente. ~ um desvirtuamento do sistema, trazido, alias,

pe-La Emenda constitucional nO 23 à Carta de 1969. (Emenda Passos

Porto) •
Por iS50, a proposta de se excluir, do Pará

grafo Quarto do artigo 209, a oração lia isenção ou não incidência,
salvo determinação em contrário da legislação, não implicará

crédito de imposto para compensação daquele devido nas oper~

çZies ou prestações seguintes".

f: PLENARIO

EMENDA ES32293-1 '"wo------~
f:J CONSTITUINTE MAX ROSENMANN

JUSTIFICATIVA

A tônica nos trabalhos Constituintes tem sido o da

permanente apelo à participação popular em todos os momentos da vida político

- legislativo-administrativa do pais. A prática não está correspondendo,porém ,

à teoria. Ha ccntradição da parte do legislador quando junto à Assembléia Nacio

na! Constituinte, pretende cercear o direIto do povo de opinar e de escolher 0;
seus governantes. Vejamos como a situação está colocada. O Parágrafo-Sexto, da

Artigo 13, da SUbstltutiva, dispões que «são lrreelegíveis para os mesmos car

gos o Presidente da República, os (,overnadores de Estado e Distrito Federal,os
Prefeitos e quem os houver sucedido durante o mandato. 11 Ora, esse dispositivo
nada mais é do que una tentativa de castração da vontade popular. Por que não

o direito do povo de reeleger, por mais um mandato, o Presidente da República ,

o Governador de Estado e do üístra.to Federal, e o Prefeito, se o governo de cada
qual se mostra real ízacor , em perfeata consonância com os interesses da coleti
vidade ? Como o voto secreto é arma poderosa, c~re somente ao povo dizer se

quer, ou não, o contlnuismo de tal ou qual alininistração. De pouco adiantará
a insistência do mau governante em tentar reeleger-se. O povo o repeluá inexE.,

ravelmente nas umas, como se. fora um julgamento plebiscitário. Não há pais

clvilizado que não admita a reeleição de titulares do Poder Executivo. Impedí
lo, no Brasil J é retrocesso; é primansmo. Entregue-se ao povo o legítime di
reito de dizer IIsim" , ou "não", àquele que detem o cargo de Presidente da
República, Governador ou Prefeito. Sejamos honestos e corretos com a pregação
que se faz sobre democracia partlclpativa, Se a ree.ledção é LJTI dueito tradi

cional na esfera legislativa, por que suprimi-Io , antidemocraticamente, na eE..

fera do Poder Executivo ? Não podemos admitlr dois pesos e duas medidas. Ou
o drreãto é para todos ou está-se favorecendo apenas um grupo, o que atentará,

sem duvida, contra os p~incípios da justiça, de que todos são iguais perante

a lei.

PLENARIO

CONSTITUINTE MAX ROSENMANN

CONSTITUINTE MAX RDSENMANN

PLENARID
r:-r ,.tnll/~I1ST1 ..ttli,"ill---_--- _,

r:-r 'UIlA'UO/l:OW1JJiO/IUICOllllSio _

EMENDA ES32294·0l: -

r:-r 'LlN."uO/COIlISSio/IUOl:OlIllJio ,

EMENDA ES32292-3
l!J

r:-r T!llTO/~II'TI'IC ...Qio_------------___,

EMENDA SUBSTITIVIl
EMENDA ADITIVA

[nSPOSITIVO EMENDAOO - ARTIGO 72
DISPOSITIVO EMENOADO - ART. 60 Parágrafo Primeiro

Inclua-se no artigo sétimo do Substitutivo o seguinte
inciso ~

" Os trabalhadores, os servidores p(blicos e os frncionários
p(bUcos de regime estatutário ou celetista,quando contratas
dos por tell1JO indeterminado, ou por teooo determinado "'-""
rior a três meses, terão sua refTUleração definida por montan
te mensal de numerário aJl moeda corrente nacional, cujo pagã'
mento ou retribuição se efetivará semanalmente mediante p:tli=
cedimentos lp! serão definidos ... Lei COJlllementar."

Dê-se ao ParágrafO Primeiro do Artigo 62 do

Substitutivo, a seguinte redação:

"Paxágxafo Primeiro - Todas são iguais perante

a ConsUtuição, a Lei e o Estado sem dds t í.nção

de qualquer natureza. IJ

JUSTIFICATIVA

Objetiva-se can a presente emenda a insersão no
texto cmstituciDnal de """anislro lp!, pela afetação pratica da velocidade da ooe
da procura engendrar as condições necessárias para a _Uação da liquidez gm.r
do sistema. proWtivo, sem efeito inflacionário desde ~ a tais situações se
ajustem todas as decisões coojmturais.

• Que todos os setores da sociedade de todos os nivei
de Governo passem, através da presente noI1ll8 constitucional, a efetuar o pagaren
to semanal do trabalhó, seja qual for o nível de ~alificação ou a identidade ju
ridica do seu modo de tenUleração. -

Assinl, entendemos lp! haverá maior equilíbrio e raci
nalidade nas decisões de cõnsuno e ~ança de indivíduos e famílias, bem COIOO
maior tranq,Jilidade das eepresas e instituições emCLIlPrirem suas fl.n;ões e ativi
dades , em forte teWç\lo das pressões para fomação dos esl:o<p!s operacionais. -

Can tal medíd9 a l~dez geral do sistema prodJtivo
ficará _Uada, beneficiando todos os setores, e perndtirá lp! a oferta moretár
seja regulada pelos mecanismos ......tários, sem efeito inflacionário e sem prej •
da expansão desejável dos investimentos. . .

Por outro lado, fácil é constatar-se lp! 00Il cootex
de baixa velocidade de clrcuiação da JOOeda, COlIlO o atual, paradoxa1lllente, quallp!

variação de investimento passa a afetar a base monetária, exigindo dinheiro novo.
Este o principio básl= nm:taador da emenda.

JUS T I F I C A T I V A

Suprima-se a parte final do texto do Substi-

tutivo da relator, por enxudiosa e redundante em funçl10 do

pr6prio_ teor do arUgo.

PLENARIO

r,r---------- TrXTO/~u.Tr..lel.çãll- _,

EMENDA ADITIVA

DISPOSPIVO EMENl>I!DD - ART. 6"
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Dê-se ao Artigo 60 do Substitutivo a seguinte r edação JUSTIFICATIVA

ART. 60 - A Constituiçlio assegura aos brasileiros e aos

lidade dos direitos concernentes à vida,desde

a concepção, à integridade física e mental, à

Segurança e à propriedade.

estrangeiros residentes no país inviolabi_

o texto não previ o emprt:!lltiUlo compub6rio, no caso excepcional de
guerra - praticado por diversos pahu, 1nclusive o Br.a811 (Decreto-lei 02 4.789,
de 5.10.42, do Presidente Getúlio Dornelles Vargas), durante. 25 Guerra Mundial
e defendido por KEYNI:S, em obra cé lebre -, bem assim para captar recursos destina
dos 1 realização de investimentos púbhcos de relevante interes)ile, COI)Q admitidõ
na doutrina, tida Const1.tuiçio eal vigor e praticado em'outros pah.s. como, receJÍ
temente, pela França. ne-ccverne HITTSRRAND{Lei francesa n2 83.332, de 22.04.83):-

Mantido o preceito, como redlgido, o chacadc ellprbtitlo compub6~
rio da ELETROBRÁS~ nió mais poder' ser cobrado, agravando as dificuldades do se
tor de energ1.a elétrica.

JUSTIFICATIVA

Com a presente emenda pretende-se" a toda

a evidência, a proteção do feto e o combate ao aborto indiscrim!

nado ..

Outrouim, não se poderiam mais instituir eflpré5timos compu1s6rios
de re'levnnre interpl';r;e nacional, corao os do fiNDES (Lei nc 1.474. de 28 11.51. e
1.628, de 30.06.52, do Governo Vargas, e Lel ng 2.973, de 26.11.56, do Governo.
Kubitschek), que, na verdade, propiciou os recurecs que ensejaram o impulso ini
cial do desenvolvimento econ6mico do Paisj o da PETROBMS (Lei n2 2.004, de
3.10.54, do Governo Getúlio Dornelles Varg815), que se constltui na prdncapal fon
te de recursos para a integralização do capital da neve etnprl:la e c financiamento
dos investimentos nos setores da pesquisa, lavra e refino do petr6leo; e dOIl TItu
las de lnvestlmento (Lei ne 4.242, de 17.6_63, do Governo Joio Coulart); e o se
gundo empréstimo compuh6rio do BNDES (Decretos-leis n20 6Z, de 21. tI.56 e 1,57.
de 10.02.67, do Governo Castello Branco>'

EMENDA ES32296-6
l:J ~1" , TU. lt-'T~

r.r------------_~TIJ;n/"VSTI'Il:.u;i., _,

Altt!r~ o art. 199, Gupriflindo o art .. 212.

Desse modo, a exc l.ueãc , pura e siRlples~ dos eltlpr~stilRos COAlpuh6
rios destinados a captar recursos para investimentos pl1b1icoIiI relevantes é medida
contrária aos interesses nacionais.

Além dlUO, não é prevista a hipótese de empréstimo compuls6rio des
tinado, em certas conjunturas, a promover a absorçio temporária do poder aquisit'í
vo da população, inctrllnlltnto importante no combate l lnflaçio. -

Por outro l.ado,. pode-se interpret.r que o preceito do ar!:. 200, co
mo está redigido, faculta a institulção do empréstimo compuhório nce CaiO' de cã
lamí.dade p:íbh.ca, mas~ede a criação de quaisquer outros, cca finalidade dife-=
rente, o que se pr:estana • tod.a .. sorte de abuso••

'.IArt. 199. A União p~derá instituir, alé.. dos enumerados no artigo 207, ou
troB J.mposto6, desde que nao tenham fato gerador ou base de cálculo próprios de
impostos ducriminados nesta Constituição.

De:atarte, o parágrafo dnícc revela-se 1l0cialJ1ente injusto por ve
dar a %.l'lstituição de empréstimo compul.t6rio com baae n& <l1!6pes.a da pUloa natural
ou jurídica.

Parágrafo único. Imposte instituído com. base neste artigo dependerá de lei
aprovada. por maioria absoluta de vcuce ;"

Finalmente, como o emprfatimo compulsório não é espécie do glnero
tribut'no, revela-se inul$pens'vel preeeLrc que estabeleça lÍl:aitaçõei ao Poder
Púbhco e auegure Oi direitos dos .ujeitos pa5lli~ca d. obrigaçio lesa!.

JUSTIFICATIVA

A .com~etência residual priv~tivil para a instituição de novos impostos reve
l~u-se notave~ conqul~t~ no senttdo de prevenir conflitos de competência que o
,lutem« anten.or prOp1.Clava.

t engano..o entender-se que a competência residual concorrente fortalece os
Estados e o fedérali&:mó. A criatividade tributâria é. limitada.

Assim sendo, propõe-se manter a competlncia tal coa"" lI:~"''' no lJro
jeto de. Constituição. isto é, podem institui-lo a Unilo e os Estados, no ca.o de
ca Ianudade públlca e, em complemento, permitir que a Un1.io tamb4m posaa inl5t1.tu[
-lo nos casos de: a) Lnves t rmentos públicos d. relevante lntereue; b) conjuntJura
que exija absorçiio te..porária de poder .qubitivo; e c) guerra externa ou aua i.i
nênc í a , '-

= TlXUf-IWnrllaçle -.

) fT}~'L'=:J

'- ..._·.._·-_r:L:..'·..;..""N,.''"'.=·;..6_....l..R.&a;.;'':;:'''::::::::::_-::::_-:_-:_'.J] ffiJ;'fltl

EMENDA ES32298-2'
l: ~. -PA-e<:;

tJ

A r,,-introdução da competência residual concorrente significa permitir que
os contribuint(!c'fiquetu sujeitos a duas imposições idênticas (da União e dos Es
tados) Com prejufec para a atividade econêsaca. Neste caso poderá decorrer gran
d~ !ap~o de ~em~o ~té que o Judiciári~ declar!, em última i~stância, a plena coíi\
cldencl~..dos dolS llllpostos, o que dara lugar a prevalência do imposto instituídõ
pela Un1.ao.

.. Propoc7s e, portant~, que a compet~ncia r~lidual continue aendo privativa da
U0130, maot~da a garant í.a de que ela Se podera 1e.X" exercitada mediante lei apro
vada por IUl0rla absolut:- de votos.

ALtera o ítem. II do art. 203.

Arta 203. • •• , ,. ..

11 - instituir impostOG sobre:

r.T-------------TlIt#/~unl"c.ç'o---- _,

I - pela üní.ão , pelos Estados e pelo DistrIto Iederaf, para acen
der despesas extraordinárias provocadas por calamidade póblica;

rios:

Altera o art. 200.

ltArt. 200. Somente podeJ:io ser instituido& empdistiJnOI compuls6-

a) patrimôn,io, renda ou aerviços, una doa outros;

b) templos de qua.lquer culto;

e) venda de produtos a órgãos da Administração Pública direta e autarquias,
desde que destinados ao .eu consumo ou investimento; ,

d) patrimônio, re~da ou serviços dos partidos poli.t~c:o~,_inclusive su~a fU;!!.
daçõe.s, das entidades sindicais de trabalhadores e das l.n.tlt~l~oes de ed~caçao e
de assistência social sem fins lucrativos,~observados os requlS1.tos da lel comple
mentar;

e} livros, jornais e periódicos, bem como o papel de.tinado a sua Í1lpr••são.

11 - pela Un1.ão, nos c.sos de:

a) inYI!.stimento~ público de relevante int.re.sei

b) conjuntura que eX1.ja absorçlo tempor.iria de poder aquisitivo; e

c) guerra excema- ou sua i.in'ncia~

Par'grafo único. A lei, que somente produzir' efeitos ap6s decor
rido. noventa. diaá da data de sua publicação, elegerá os mutuantes, esta
belecerá a.forma de c'-lculo e .. duraçio do emprthtimo, a taxa de juros, o
prazo, a fama e as condições d.e ressate e disporá sobre a pre.taçl.o da.
respectivas contas. 1I

JUSTIFICATIVA

Embora as pessoas jurídicas de direito público não sajam contribuintes da
imposto .sobre as vendas o leu ônu. lhe é transferido, incorporado no prel:o do bem
adquirido.

Vedando-se: a instituição de imposto sobra as vendas a órgãos da.Adm.in!stra
. ção Públíc. direta. e autarquias, des~e que destinadas A ..Be~ ecnsuac ou 1nveSt;1aento,

essa dísto-rc;ão desaparecerá, oca.ionando :nflexos favoraveu no~ orçamentos de
custeio e. de investimento dessas pelsoas jurí.dil:as de direito publico.

Alélll disso, por-se-á fim .a um paneio in'util do dinha!ro ~b~iC:D, .crue, ~ln!
ciálltlente despendido como acréscimo ao preço do bea comprado, e., d.tpOl., E'Keltillo
d. volta. COI:&O iaposto.'
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JUSTIFICATIVA

Altera o art. 206.

m-------------llXTe/~lIlTl'ICAql.,---- -- ...,

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

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••• a .

"Art. 207 •

Art. 201.

Acrescenta os í.eens VI e VII e o § 49 ao art. 207.

o art. 31, item XI. alínea "b", estat:ui a compe tjinc i.a da União para explorar
os aervacca e. 1nsttllações de energia elét:t2c8; o art. 231 define eC1I!D propr2edllde
da Unlão os potenciais de enargra h~dráultcA; o art. 234 fixa o monopólio da União
quanto a pesquisa e a lavra das Jaz1.das d~ petróleo, gaaas raros e gás natural, e
a re:hnaçáQ do pet'j:õleo nacional e estTanll.e1.To. Vale dizeT, e.stão enfe~xadoR na
competência da Un1.ão a propmedade dos COlbbustiveis e recursos hIdrl..cos, 'bem como
o aproveitamento e exploração desses insulbOs.

Dessa forma. é'de lhe ser deferida a ccmpecêncaa para inSt1.tuição dos ampce
tos Ilmccs sobre Combustíveis e LubnficBl1tes, e Energ1.8 Elétnca, para que toda
a formulação da política de util1.Zação deaaes bens seja. feita de forma unl.tária.

VI - lubrificantes e ccabus eIver.s , l.iquldos ou gasosos; e

VII - energia elétr1.ca.- ~ ; .
§ 49 Os impostos enumerados nos ~teI'l,s VI e VII incidirão Utna sô vez sobre a

produção, lmportaçãa, circulacão, distnbll.lção ou consuma de lubtificante:l1 e com
buatIvers , liquidas ou gasosos, e de ener~ia e:létrl.ca, exc.luída a l.ncidência de qual
quer outro trrabuto ,

A permanência do poder de a.nst i.rua.z impostos sobre energia elétrica e combus
d."eJ.s e l1JDrJ.ficantes, na cDmpetêncJ.a. da. União, se ]ust.l.ficAl' por ser este o ente
tttais adequado para instl.tuí.-los. Com @feito, são produtos ancdmameace relacl.ona
dos ao mcecesae nacional. por se constJ..t1..lI.rem anaumoa est.r&cégicoA, utl.lizado. be
e Icacence @m todas as atividades produt1.v~8 nacaonaIa , Por l.SS0 mesmo requerem um
controle rigoroso Gobre sua produção, distribuição e ccnsuec, SOmente p08sível dê
ser exercido pela UniÃo.,

ASSlm, a inc1.dência de um imposto fel1eral de caráteJ: iim.cc- (por l.ncid1.r uma fiá
vez sobre Uma das opeJ;ac;ões eccnêraaces referidas, e por excluir qualquer outro tr1.
buto) sobre 08 combusti.veis e lubrificantt!s é instrumento indispensável à implemen
cação da polí.tica que confere à União o monopóll.o estatal sobre o petrõleo,por pe~

Acrescenta 5 42 ao art. 20).

JUSTIFICAlIVA

EMENDA ES32303-2
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com
90

Melror seria. porttlnto, manter a atual regra da anterioridade. reforçada
a exigência de que a lei instituidora Ou majc'radora do tributo eatej a em Vl.gor
dr.aa ant!-!s do l.nfcio do exercício financeiro.

A exigencia de que a lei seja ante'l'íor ao iní.cio do fato gerador- do respecti-.
vo tributo. quando o institua ou 8ur:o.entQ (art. 2~4, 111, "h", âo SUb8titutiv~ doR.!,
lator da comusão de Sistematizacão)" dificultara extremamente a administracao dos
i.DpostO& ãncadenees sobre a renda e o patrimônio.

Ao impedir a àlteraçáo das alíquotas do imposto de renda 're t i.do na fonte reti
ra a necessária flexIbilidade requerida pela tributação dos mezcadcs f.lnanCe1ros e
de capitais, imposs1.hilita a ecrrecs operação do regime de bases correntes, princ!.
palmente em conjunturá inflacionária, que exige alte~ações freqUentes da cobrança
do imposto de renda na fonte. 1! claro que a alteraça~ para al1.vJ.ar a ~at'ga do co.!!,
tribuinte é p.I$s!vel àe ser realizada, zaas as al terBCo.es na tabela d~ ::unpO&to de.
renda. na. fonte não podem ser realizadas sempre em favor dos ccntrãbudnres ; em al§,!!.
mas f~ix~u~, !!lerá necessário agravar o nivel de incidência do t.~ibuto, em eereeee
a decemnnadcs contribuinte••

Parágrafo único. O prazo es cabekeeddc na alínea "b" do item 111 não é obr1.g!.
tório pa:ra os m.postos de que tratam os ite.n2i I, 11, IV e V do a.rtigo 207 e o art!,.
go·20B.

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

~ltera o 1tesn 111 e o parágrafo único do at't~ 20-2.

Arta 202. • ••••••••••••••••••••••• 0 o .

111 - cobrar tributos:

.8) eJIJ. relação a fatos geradore.s 'O.corxidoJ. ante.s do início da. vigência. datei
que os houver instituído ou aumentado;

b) sem que a lei que os houver insutu!do ou aumentado l:!steja em. vigor an
tes de noventa dias do inicio do exercíc10 financeiro.

Art. 206. lJisposiçào legal que cOI'l,ceda asencâo ou outro benefIcfc f'-Bcal so
mente vlgorará até o úlcuw dIa. do pnm~lro ano da legislatura sebseqllente àquela
em que tenha sid() aprovada.

EMENDA E532300-8
tJ GE:\) , P"*5
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JUSTIFICATIVA

_ A proposta vuá em.ar condições pat:'a uma reava1I.ação periÓdica das disposl..-
coes legais ccnceesívaa de isenções e cucees benefícios fucais.

5 4g: 08 adl.cionai.s institlJ.i.doa pel~ Um.:to t.eTão 'Vig.ênci. bm1.tada
a dois anos, e não serão consider~do8 para efeito do cálculo da. entrega a
ser efetuada de acordo com o previsto nos itens I e 11 do art. 213. 11

_ Durante o p:tl.meiro a~o de cada legi.slatura far-se-ia uma õlYaliação das diapo
s~ço~. legau deua natureza, a fiul de ~jui:lar lIobre a conveniência de sua perma
nencaa, J,U S T I F 1 C A'I 1 V A

Ev1.tar-se-iôl, aSSl.II, a manutenção i.ndefinida de isenções ou beneficios fisc818
que já.ctmlpriralll suas finalidades. ou rC\velaram ser incapazes ~ra a consecução
dos obJett.vos pretendl.doll. A compecênc ra que se atribu1. l Unl.ão para Lnstltui"r adicionai.

temporário~ e não partilháveis, visa a cOblpens.i-la em parte, da perda do••eguin~
res trlbutos:

-' imposto único sobre lubri~icante8 e combuBtiveis;

2 -. imposto único sobre energia el~trica;

3 - ímposto único sobre mienra1.8 do Pata;

4 - imposto sobre transportes;
~ l • .,...JoIU.n~' -,

S - imposto sobre serviços de comunicaçõe.-.

A proposta llisa e~it.r q~. a. hençõe. e demais benefíciol fiscais sejaa co~
cedidos por prazo !Juper10r a C1.DCO a[l()l.

Esgotado esse prazo. a ~e~v.açãt) da isenção o,! bc;nefí.cio fisca.l de.pende1:?,
naturalmente. de .pr~i. avaliaçao do. resultado. at:1ng1.doe.

~it.r-.e-ia, assim. a lUD~tençM indefinida de ise~çõe~ ou b~neféiol fi.:
cais que já cUtIlpriratl sua. finabdade•• ou revelaram ser l.nef1.cazes para a. canse
~ução do. fins propostos.

PLlltA~IO/COMISSio/.u.CQlüllio .,

"Art. 207.

VI - propr1.eàade territorial rural>

Acrescenta o icem VI ao arugo 201 do. Projeto, nos seguintes termos:

EMENDA ES32304-1
fl- C$7,

tJ
= TCXTD/~U.1'I'IC"çio'__-_-- --_...,

fiscal

Altera o artigo 206.

tlArt. 206. Disposição legal que conced~ isenção ~u outro b~neficio
não pod.erá ter prazo de vigência lupex:-ior a Cl..neo anos.

JUS'l:I1'lCATIVA
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JUSTIFICATIVA JUSUFICATIVA

~crescenta o item VI e o f 49 ao art. 207.

..".-------------TU,..',1I1ITI'IC"'le' --,

~,CC»6lS.ie'.cac:...IS.. -,

Est.l emenda complementa outra .101 ítens I • 11 do art .. 213 do SubstItutivo.
que modlfic4 os pe rceutuaLe nele fixados.

Em face d 1.SS0~ tornou-se neCeu4rl.O ~lterar também a. respec~ival disposlçõe.
transitón.n.s, de modo a adequar a elcv.?çao, no tempo, dos refer1.dos percentuJ.15.

EMENDA ES32307-5
~ </E-?,

Trata.-se de impcatc pouco rentável e de dlfÍ.cil admim.straçÃo.

EMENDA ES32305-9
e"l C-OIJ'"Tl' U • /JTE

....PÀAII/e-&o/&uK.llls'i.D --,

1=''L6-N 1"\ lU.0

Transfen-lo da competêncla da UnlÃo para a dos Estados, além de não contri 
butr para o seu ape rfeaçoamento , ngn1.fica despojá-lo de sua melhor caraceerIsmce,
a de mat.ruaent;c de uma polIeiea nacional de combate ao latifúndl.o l.mprodutlvo.

,
_ Propõe-se, portanto, a manutenção desse imposto na compet.énc i,a da Unl.âo,o que

nao obsta a Eransferência Integxal, do produto de sua arrecadação aos MUnJ.cíp1.0S"oU
~;:~i:~ propoe no art. 212, lI, do Projeto, aos Estados e Municípios, em partes

Art. 207.

JUSTI;, ICATIVA

o imposto único, federal, sobre 08 minerais do País justifica-se pocque cabe
à Unlão a condução da. poHtica de exploração e aproveitamento dos recursos do sub
sete, o que envolve aspectos como fixação da política de investlrnentos e de pré
coa pratucados pelo setor, abrangendo, eates últlmoa, os preços IncernacacnaLs ,

VR:"-,
t§7~

o arn, 30, item VIIl, detiermana que os eecursoe minerais do subsolo u.jatl
bens da União; o aru, 32, item XI, confere ã. Unl.Ão a competência para legislar 80
bre jandas e minas; o art. 231 define como proprudade da Uniio as jazidas 11 de::
mau recursos minerais. Vale daaer-, estão enfeixados na competência da Un1.ão a
propri~dacl.e dos edneeaLs , bem como o I1prove1.tamento e exploraçio desses insumos.

Dessa forma, é de lhe ser defer1.da a competência para instituição do 1Plposto
Ilnacc sobre M1.nerau, para que toda a formulaçÃo da política de. utillzação desses
bens seja feita de forma unitária.

A permanêncaa do poder de inst1.tuir ampcs to sobre mineraiJ., na competência
da União, se justifica por ser este o ente mau adequado para instituí-lo. Com e
feito, é produto lntimamente xefacacnadc ao intere.ae necaonak, por se .conatltulr
insumo :estratégico, utilizado basicamente em todas as atividades produtivas nac'io
ne Ls , Por isso mesmo requer um controle rigoroso sobre sua produção,distribuiçãõ
e consumo) somente possível de ser exercido pela União.

VI - minerais do PaLs.

• ..... j"49 .õ· i~~~~~~· ~~~~~;d~· ~~. i~~~' vi· i~~id~~i' ~~. ~5·~~~· ;~b~~·~· ~~~~~~i.~:.~
.c í rcutucão, a distrl.buição ou o censurao dos minerais do País relacionados em. lei,
observado o dlSpos:o na parte final do f 39.

EMENDA ES32308-3
~

r,r-------------TUT8/"UsTl'te.e.çill -,
AÍtera o.....'nn. 22 das~·Dl-SpOS1.ções !ransüóriaso

Art. 22.S19 Odi~;::::·~:~::·~::~~;·:~~·:~·:~~~::~·················· .
:2 I -,aos ax:b.gos 200 e 201~ MS itens I, II e I\l do art._ 202, ao item II do art.
~, a~ í.t.ern lIr do a:t. 210, e aos itens r e rrj do art. 213, que entrarão em vigor

a -p?rtlr da promulgaç~o d.esta ConstJ.tuicÃo ; • •

de~e~1.~a~5e~~rmas e;tabeleclc(as no ac ea II do art. 213~ que observarão as seguancea

a) a par ta.r da promulgacão desta Constituiç,ão, aplicar-se-ão os percentuaaa de
~ez:es5eJ.Bl~or ce~t~ ~ ~i~te e. um p0r:jr cento, r espectdvaneeite; para ils entre~as previa
as nas a meaa a e b do J.tea do drt. 213; -

~ b) o.percen~ual de dezesseis P?r cento de que trata a alinea "a!' deste ltem se-
ra .e~evado ~e dou l?ontoIJ percencuare P'Or exercício :financeiro, a partir de 1989 in
ctuaíve , ate 1990, Inel.uaave, e de trê.s pontos peecentuars por exercício fl.nanceiro
a partir de 1991, Inc'lus ive , até 1994~ inclusive; ~

~ c) o percen~ual de vjnte e ta por cento de que trata a Alínea "bit deste item se

~~u:i::~d~t~'\:~~~l:i~:i~:~centua1S por exercício hnance.·uo, a partir de 1989 ~ l~

S 29 O..p~rcen~ua1 f~ado na alínea IIC" do rt ea r1. do art. 213 será. atingido em
:~:~~~t~~~~c~~l~~o:lnanCeltos consecutdvos , a partir {e 1989, à razão de dois pontos

J 39 &er~o mantidos os atuais critérios de rateio do Fundo de Part1.c.1.pação doa
Estados. e do Dl.St;lto Federal e do Fundo de Par tncapacàc dos 'MunicíploS, 'até.a entra
da em vagor da le~ com.ple~ntar a'"que se refere o art. 216, item II. a 

S ~9 A.-partu da data de promulgac.ão desta Constituição a União os Estados
:aD~:~~~~irr~d:;:io~a~~Munl.c,wíos edit·arão as lei,! nece5sâri~s ã apli~ação do Sist~

f 59 ~s leis eda.t adas , nos ten.,s do parágrafo anterior até 31 de dezembro de
1988 entrarao em v rgoz no di.a 19 de janeiro dê 1989, com efe1.~o imediato.

JUSTIFICATIVA

, Esta emenda comp~etOOnta outra aos iterIB I e II do «rt. 213 do Substltutivo, lUte I

modlflca os percentuaí.s nele fixados.

~m.f~ce di.s eo , tornou-se necese ârão alterar também as respectivas disposições
trans1.torl.as, de modo a adequar a elevação, no tempo, dos referidos percentuaa.s ,

EMENDA ES32306-7
(!J c..ev;1: n UJ JJt"E

tJ
r,r------------- TIlITe/NITI'tC.ItÇM ...,...._-,

r.r------------- TU.,./.lUSTI'IC~'----- --- --,

Altera o art. 22 das DÍ5posJ.Cõe.s Transitória$l 1~h.&.o 'A
Art. 22. O Sistema Tributârio de que trata esta Constitulção entrará Õ3 vi

gor em. 19 de janeiro de 1989~ vigorando o atual Sistema Tributá:no até 31 de de=
zembro de 1988, anc lusíve ,

:Altera o art. 22 d.. Di.poliçõe. Tranlltérias.

Art. 22 ..

5 1Q O disposto neste artigo não se aplica:

I - ao. artigos 200 e 201, .I01S itens l, 11 e IV do art. 202, ao item 11 do
art. 209, ao itetl 111 do art. 210, e aos itens I e I~ do art~ 213, que entrarão
em. vigor a partir -da pr01lulgação desta Constltuição;

11 - ãs normas estabelecidas no item 11 do art. 213, que observarão as &egui~
tes deterJaÍnacõe.s:

a) ... p~rtir da prozulgação 4~st& Constituição, aplicar-se-io os percentuais
de vinte e UUpD:C cento, V]'TJte ~ cincO" por cento e dois por cento, respectivamente, pa
ra as entregas previstas nas alineas "ali, ub" e It c " do itea l/ do art. 213;

b) os percentuau de que trata. alínea " a" deste item seria elevados de um
ponto percentual, em cada exercício financeiro, a partir de 1989~ até atingirem,
em 1993, os percentuais es,tabelllcido. no item 11 do art. 213.

f 29 Serão mantidos o. atuail critérios de rateio do Fundo de Partl.cipaçào
dos Estados e do Distrito Federal e do Fundo de Participação dos HunlcípioJl, até
.. entrada em vigor da lei complementar a que se refere o art. 216, item 11"

S 39 A partir da data de promulgacão desta Constituição, a União, os Esta
do., o Distrito Federal e os Municipios editarão .a leie neceuária. ã apl1.c3ção
do Sistema Tributário Nacional.

'49 As leis editadas, no. termos do par.arafo anterior, até 31 de dezembrO'
de 1988 entrarão em V1.gor no dia 19 de. Janeiro de 1989, com efeito imediato.

S 19 O dhposto neste artigo não se aplica:

1- aOll artIgos 200 e 201, aos itens I, lI, IV, do artiso 202, ao ite1ll lIdo
artigo artigo 209 e ao lteBl 111 do artigo 210 que entrarÃo em vigor a partir da
promulglilção desta Constituição;

11 - às normas relàtivas ao Fundo de PartlcipaçÃo dos Estados e do . Dist:rito
Federal e ao Fundo de Participação dos Municípios, que observarão as seguintes de
terminaç,ões: -

a) a partir da promulgação desta Constituição~ aplicar-se-io, respeccãvaeen
te, os percentuais de quinze por cento e de dezoito por cento, calculados ~obre
o produto da arrecadacio dos impostos referidos nos ltens 111 e IV do artigo 207,
mantidos os atuais cr1.térJ.os. de rateio até a entrada em vigor da lei cOlllpl«=en
tar a que se refere o art1.go 216, item lI;

b) O percentual relativo ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal será elevado de meio ponto percentual no exercício financel.ro de 1989 e,
a partlr de 1990~ lncluslve, ã razão de um ponto percentual por exercíclo,. até
1995, lnclusive~ at1.nglndo neste último ano o percentual utabelt!cido na alínea
"ali do ~tetl. I do artigo 213, em 1993;

c) o percentual relat1.vo ao Fundo de- Particlpacão dos Municípios, será ele":
vado • razão de um ponto percentual no exercício finanL~iro de 1989, e 3. pat't.ir
de 1990, inclusive~ .i razão de C1.nco décimos percentuais, por exercCcio, ar..insin
do na 1995 o percentual estabelecido na alínea "clt do item I do art. 213. -

~~
S 29 O percentual fixado na"t item y; do art.. 213 será atingido emcinco eXilE.

cicios financelros consecutivo., a part1.r de 1988, .ã razão de dois pontos ~rcen

tuais por ano. -

S 39 A partir da data de p;omulaação de.sta Constl.tuiçio,. • Un1.iio, oa E.c:a-



dos. o Dutrito Federal e os Municípios editarão as leis necessárias a aplicação do
Sistema TnbutÃrio Nacional

~ f 49 As leis editadas, nos termos do parágrafo anterior, até 31 de deaeebec
ae 1988, entrarão em vigor no dia 19 de janeiro de 1989, com efeito imediato.

JUSTIFICATIVA

A grande perda de recursos que a União sofrerá com a nova discriminação cons
titucional de recedtas tributárias, como proposta no Substitutivo, demanda, pelo me
nos, a modificação do artigo 22 das Disposições TransI.tóriaa ..

A emenda visa., portanto, estabelecer condições um pouco menos desfavoráveu p!.
ra a Unlão de que as previstas na atual redação do referido artigo 22.
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= TIIlTQ/JIlITIJUl4Çia ,

Suprime a parte relativa ao ITR no item II do art. 212.

Art. 212. , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

..II - cinqUenta por cento do produto da arrecadação do imposto sobre a pro
priedade de veículos automotores Lacencd.adoa em seus territórios.

JUSTIFICATIVA

A supressão proposta decorre de outras duas emendas ao Substitutivo.

A primeira devolve ã União a competência para. instituir e cobrar o imposto
sobre a propriedade territorial rural.

A segunda determina que o produto integral da arrecadação desse tributo seja
entregue aos Municípios, relativamente aos imóveis neles situados. (Esta segunda
emenda acrescenta um item IV ao art. 212).

17r-------------~o/~uln..M::Aqio __,

~tera o art. 22 das Disposições T'ran8itór1asr~t&K
Art. 22. O Sistema Tributário de que trata esta Constituição entrará. em va.go r'

em 19 de janeiro de 1989, vigorando o atual Sistema Tnbutário até 31 de dezembro
de 1988, Incfusave,

S 19 O disposto neste artigo não se aplica:

~ I - a08 artigos 200 e 201, aos itens I, II, IV, do artigo 202, ao item 11 do
artigo 209 e ao item III do artigo 210 que entrarão em vigor a partl.r da promulga
ção desta ConstituiCão;

II - às normas relacl.vas ao Fundo de Particl.pação dos Escados e do Distrito Fe
deral e ao Fundo de ParticJ.paçio dos Municípios, que observarão. as seguintes deter
minações:

a) o percentual relativo ao Fundo de Particl.paçáo dos Est'l'ldos e do Distrito Ee
deral será elevado de utI. ponto percentual e meao no exercicio financeiro de 1989 e-;
a partir de 1990, inclusive, ã razão de um ponto percentual por exercício, a.té 1995,
inclusive atingindo neste últJ.mo ano o percentual eatabekecado na alínea na." do item
I do artigo 213, em 1993;

b) o percentual relativo ao Fundo de Particl.paçÃo dos Municípios, a partir de
1989, inclusive, será elevado ã razio de um ponto percentual por exercício financei
ro, até 1992, inclusive, e de meio ponto percentual por exercício financeiro, a par
tir de 1993, inclusive, atê que seja atingido o percentual, estabelecido na alínea
"bit do item I do art. 213.~

S 29 O percentual fixado na item II do art. 2-13, será atingido em cinco exer
cícios financeiros consecutivos, a partir de 1989, ã razão de dois pontos percen-
tuais ao ano, .

I 39 08 atuais critériol de rateio do Fundo de Participação dos Estados e Ois
trito Federal, e do Fundo de Partl.cipaçÃo dos HunidpioB serão mantidos até a entrã
da em v1.gor d. lei complementar a que se refere o arta.gc 216, icem Ir. -

I 49 A partir da data de proaulgl1ção desta Constituição, a uní âo , os Escadas,
o Distrito Federal e OI Municípios editarão as leis necessárias a apllcaç.io do Su-I
Uma Tributário Nacacnaf ,

I 59 AI leis editadas,· nos termol do parágrafo anterior, até 31 de dezembro de
1988, entrarão e~ vigor no dia 19 d. janeiro de 1989 com efeito imedL<lto.

JUSTIFICATIVA

_ A grande perda de recurs~s que a União sofrerá com a t.I0va. discrJ.minação cons
titucional de receitas tributarias, como proposta no Substl.tut1.VO, demanda, pelo m,!.
n08, a modifJ.cação ~o artigo 22 das ní sposacêes Transitórias.

A emenda visa, portanto, estabelecer ccndrcôes um pouco menos desfavoráveis p.!.
ra a união de que. as previstas na. atual redação do 'refemdc ar~igo 22.

EMENDA ES32310-5
li]
In
r.r n:&TO/-nnc:a.çie ~-------_,

IncLua ar;igO'~:r~pOlJiçÕeS T~ansitóriasJ ov..cP.t. c~'l.. '

Art. Õ di.spoatc no ..§. 4Q.. do art. 213 só entrará em Vl.gor a parcir de 19 de
.janeiro de 1994.

JUSTIFICATIVj.

A garantia de que a pantdcãpacao jíe Estados, Dist.rito Federal e ~nl.cipl.os,na

-receita da União, não poderá ser inferior a quarenta pcrr cento da receita ~de todos
o. impostos federais, somente se justifica a partl.r do atingimento integral dos pe!,
eentüai." eatabelecidpa no art. 213

r,;-r-------- 'LI..'1l0/COUlssio/IUllCOMISlio -,

r.r-------------TlEXTO/JU3TI'ltAÇi(l----------------,

uê-se ao "caput" do ar t rgo 213 a seguinte redação:

"}t't 213. A trm.ão entregará, deduaadaa aa despesas de admln1.atr!!.
çãc flsca1 11

JUSTIFICATIVA

A emenda objetnva reseaecrr à União das despesas necessárias para
o lançamento e a arrecadação dos uaposuoa que devem, por mandaeent;c cons t i.tuc lu-.
nej, , ter o seu produto partnIhadc com outros entes polítlCOS.

Num êa.e tema Tnbutáno que obedece ao modelo do chamado federalis
mo financeiro ou de rntegr-ação , todas as pessoas jurldacas de direlto público in
terno devem par t rc rpar tanto no produto dos amposzcs como nas eespec t rvas despe
sas de lançamento e arrecadação.

EMENDA ES32313·0

Altera o art. 213.

. ~Ar~",213. Do p~oduto da arrecadação dos impostos de sua competência,a União
d1str1bu~ra peruentuaí.a, fuados em lei complementar:

1 - ao Fundo. de Participaçã.o doa Estados e do Dlstrito Federal;

II - ao' Fundo de Partic1.pação dos Munl.cípios;

... III - para. aplicação nas regiões Norte e Nordes~e, através de suas institui
çoes de fomento regional.

S 19 Os percentuais de que trata o '.'caput" ~este artigo não poderão, soma
dos, exceder a canqllenea por cento, nem f1car aquem de trinta e tres por cento
do produto da arrecadação dos impostos IJ, que se refere o "caput;" deste artigo.. '

S_29 O percentual f i.xado para a apl1cação de que trata o item. 111 deste ar
t1.go nao poderá ser inferior a dois por cento. -

. I 39. Para e.f~ito.de cá!culo da. entrega a ser efetuada de acordo com o pre-
VlSto no a tem I, excluu-se-a a parcela d~ arrecadação do imposto de renda e pro
v~ntos de qualquer na~ureza, pertencente a Estados, Distrito Federal e Mun1.cr=
pros; nos termos do ddapoato no art. 211 e no item I do art. 212."

JUSTIFICATIVA

~ V1s~as ~ ~onferir maior f!exibilidade aô sistema. de participação na .;_
r~cad~çao tr1butana federal, propce-eae que to'dol 08 impoatos da União leja pa5,
t11badoa cora oa Eltados, o DÍltrito Federal e OI M\lnicítnn.... .
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r.r-------------naTtillUITU·lução----------'---------,

'U.• "IIIe'CO...IU,iIl/IUoaCII...IUÃll---------....,

Art. 207.

VII - energia elétr1.ca; e

VIII - aríneraa,s do Pais.

§ 59 O imposto enumerado no l.tell. VIII inclodirá uma só vez sobre a extraçÃo,a
circulação, a dlstrlobulção ou o consumo dos minerais do País relacionados em lei
observado o disposto na parte final do f 39.

VI - lubrificantes e combustíveis, líquidos ou gasosos;

~crescenta os itens VI, VII e VIII e os fi 49 e 59 ao art. 207.

JUSTIFICATIVA

§ 49 Os J.mpost"ol'J enueeradca nos itens VI e VII inciduão uma só vez sobre a
produção,' importação, circulação, distribuição ou consumo de lubrificantes e com
bustíveis, Hquadcs ou gasosos, e de energia elétrica, excluída a incidência de
qualquer outro tributo. a

o art. 30, J.tem. VIII, determina que os recursos minerais do subsolo e os po
tenciais de energra hidráulica sejam bens da União; o art. 31, item XI, alínea "b",
estatui a ccmpe eênc ra da Um.ão para explorar os servaçce e lonstalações de energ i.a
elétrica; o art. 32, item XI,confere.ã Um.ão a competência para legislar sobre. ja
zidas e m1.nal!l; o art. 231 def Lne COQlO proprl.edade da Un1.Ão ali ja:r:lodas fi. demais re
cursos minerais e os pcce IC1.41.S de energi.a hiclráulJ.ca; o art:. 234 floxa o monopólio
da União quanto a pesquisa e a lavra das jaz1.l.:as de petróleo, gases raros e gás na
tural, e a refinação do petróleo nacional e es arange í.ro, Vale dizer, estio enfei=
xados na competência da União a prcpmedade dos mlonerau, combustí.veis e recursos
hidricos, bem como o aproveitamento e exploraçio desses insumos.

Dessa forma, é de lhe ser dêfênda a competêncu. para instituição dos iropos
tos I1nic05 sobre Mlneuu, Combustíveis e Lubrificantes e Energia Elétrica, para
que toda. formulação da politica de utloIizaçio desses bens seja feita de forma u~
nitárla.

AsSl.m, a incl.dência de um imposto federal de caráter único (por mc ídí.r , uma
só vez sobre uma das operações econômicas referidas~ e por excluir qualquer outro'
tributo) sobre os combustiveis e lubrificantes é instruaento indispensável ã imple
mentação d. política que -ccnfeee ã. União o monopôlio estatal sobre o petróleo, por
permlot1.r a esta a atuação e o controle l.ntegrais sobre o regime e a estrutura de
preços dos derivados, o que envolve, inclusive, o aspecto relativo ao comércio ex
tenor, cuja legislação é da competêncJ.a da Unlão (art:. 32, VIII).

O imposto único, federal, sobre o. tlllnerais do Pais justifica-se porque cabe
ã Unloão a condução da política de exploração e eprovea.raeentc dos recursos do sub
solo, o que envolve aspectos como flxaçio da politica de investimentos e de preços
praticados pelo setor, abrangendo, utu últimos, os preços internacionais.

A permanencia do poder de instituir impo"Jtos sobre minerau, energia elétrica
e combustiveis e lubrificantes, na compecencia da União, se justifica por ser este
o ente mais adequado para J.nstituí-Ios. Com efeloto, sã.o produtos intlmamente rela
cionados ao meeresse nacional, por se constitulrem. insumos estratégicos, utiliza=
dos basicamente em todas as amvadades produtivas nacionais. Por isso mesmo rI.que
~rem Um controle rigoroso sobre sua produção, distribuição e consumo, somente. possI
{re1 de ser exercido pela Unlão. -

r.r------------- T&aTO/ l'USTl ' ICAÇão - - - - - - - - - - - - - - --,

, EMENDA ES32316-4

~ ~,

tJ

Ademais, a disposição do lotem 11 do art. 213 (a entrega de 10% do IPI) ate.!!.
ta contra o espfr i tc federativo e logualitâno que deve nortear a elaboração do
esquema cuns tn t uc i onak de dl.Strlobuiçáo de rendas trlobutãrloas, pois benef Lcaa prlo!:
capaIaente aos Estados ma1.5 r rccs ,

Dessa forma, a partlcJ.pação dos Estados, DistrJ.to Federal e Municípl.os na
rece i ta tnbueã.ria da Um.ão f í.car ra a salvo de eventuais oscilações negativas na
arrecadação do imposto de renda ou do imposto sobre produtos industrta1l.zados ,
que poder rara ser ccapeneadoa pelo bom desempenho de outros tributos federais, c~·

mo, por exemplo, o imposto sobre operações financeiras.

° s i.s t.ema ora proposto apresenta ainda a vantagem de pcaat.b í.La.ter a supres
são do item II e dos 55 29 e 39 do art. 213, pau tornará desneces sám.a a entre::
ga aos Estados e ao Distrito FederAl de 10% da arrecadação do imposto sobre p~o

dutos industriahzados, proporcionalmente ao valor dae respectivas exporeacoes
de produtos manufaturados.

Garant.i.x-ae-La, amda, que o percentual ap l acéveI nas regiões Norte e Nor
deste, através de suas instituições de fomento cegrcna l , não Eacasae aquém de
dou por cento.

Oa a tua xs Fundos de Partic1.pação Ser1.3m mantndcs , cabendo à lei complemen

tar Ílxar os percentuaas de dlstrlbuição cabfvers , observados os llml.tes mínlmo
de tnnta e três por cento e máximo de canqilenra por cento.

'l,&IU.NO/COWlSsioJIUIUllü"io -,

Altera o I 19 do art. 213.

Propõe-se, portanto, que o tratamento concedido às retenções efetuadas pe
1015 Estados, D1.5trito Federal e Municip1.os, sobre rendimentos pagos, a qualquer
título, por eles, sual autarquu5 e fundações, seja eatendadc ã União, pelo me
'ii'õ'ãIiãparte relat1.va aol rendimentos de sua. divida púbhc••

f 19 Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo COIll o pre
visto no item I, excluir-se-á a parcela da arrecadação do lmpO&to de renda e pr,2,
ventos de qualquer natureza:

I - pertencente a Estados, Dutrito Federal e Munlcípios, nos termos do di!.
posto no art. 211 e no ites I do art. 212.

11 - incidente na fcatre sobre rendimentos da dívida" pública federal.

JUSTIFICATIVA

A emenda visa estabelecer tratamento simétrico no que concerne ã retenção
do napoato de renda sobre os rendimentos pagos a detentores de títulos da divida
pública federal, estadual ou munlcipal.

No caso dos Estados, Distrito Federal e Municípios, o imposto retido na fo!!.
te lhes pertence, em. caráter exclusivo, ou seja, não têm que partl.lhã-Io comqua!
quer outro entre Eederacavc

Art. 213 .

EMENDA ES32314-8
ê! OCf.

Tl:UOfl,Uln'lc.....,io .,

As considerações a respea.to do imposto único sobre energia elétrica são fl lm t!,
tlS mutandis", as feitas sobre os imp08tos anremoreenne citados. Em prol da per
manêncla dos impostos únicos na competencia da União deve ser observado que a esta
deve ser reservado o tratamento e o disc1.pllnamento, ea nivel nacxonat , dai opera
ções com esses insumos, principalmente por sua íntima conexão com o s rs teea geral
de preços, o qual, por sua vez, ê incisivamente-influenciado pelos impostos l.ndir..:,
tos. -

Altera o § 19 do art. 213.

Art. 213.

§ 19 Para efea.to de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o prevas
to no lotem I, excluir-se-á a parcela da arrecadacjio do imposto de renda e proven=

- tos de qualquer nature:õr.a:

I - per-tencente a Estados, Distuto Federal e Municíplos, nos termos do das
posto no art. 211 e no item 1 do art. 212.

11 - Inc i.denee na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título pela União,
suas autarquias e pelas fundações que lnstl.tU1.r ou mantiver.

EMENDA ES32317·2
[!J

r.r--------------TlaTOlluSTlPICAÇ.io------------__--,

JUSTIFICATIVA
Alt-Ii!ra a al.Iuea "c" do item I do art. 213.

A emenda visa estabelecer tratamento simétrico no que concerne ã retenção do
lmposto de renda sobre os rendaaenccs pagos a detentores de títulos da dívida pú
b'l aca federal, estadual ou municipal.

Suprimir a expressão "acravés dos governos doa Estados respectivos".

JUSTIFICATIVA

No caso dos Estados, DLStrito Federal e Municípios, o imposto retido na fonte
lhes pertence, em. caráter exclusivo, ou seja, não têm que part.ilhá-Io com quafques
outro ente federat.Lvo ,

Propõe-se, portanto, que o tratam,mto concedadc ã. retenções êfetuada. pelos
Estados, Distuto Federal e Municípios, sobre 'rendamentoa pagos, a qualquer título,
por eles, suas aucarquaas e fundações, seja esuendadc à União.

Os recursos destina.m-se, necessariamente, a financiamento de investimentos
nas Regiões Norte e Nordeste. Contudo, o direcionamento desses recurso~ p~ra cada
Estado é grau de Hfiardade a ser preservado pelo governo central. pnnc~palmente
porque a sua alocação deve atender a certos pr.ssupoltos, onde. neutral1.dade d!"
seu direcionamento não pode obedecer a critérios específicos de cada Estado, Il.as ..
conveniêpl=-1.A do maior equilíbrio intra-regional e da melhor atribu~çio social doa
seus resul eeacs,
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EMENDA ES32321-1

PLtN."IO/COliISSio/SUBClllllISSÃo----------,

r.r------------- TUTOIJUSTlrll:&Çio ,

EMENDA ES32318-1
L !)Ç-f.

Altera os a t ens I e 11 do art. 213 e lhe acrescenta um Si 42

I - Dê-se ao i 62 do art. 209 a seguinte redação: !lArt 213. A Un1ão entregará:

"ar e, 209.

5 6º O Senado da República, medunte resolução aprovada por dous
terços de seus membros, es t abe Iecer-â aHquotas mínimas e mãxamas nas ope
rações internas não compreend rdas no item 11 do parágrafo encerror ."

I - do produto da arrecadação do mipcatc de renda e proventos de qualquer
natureza'

a) 01tO e meac por cento ao Fundo de Partic1.pação dos Estados e do Dt s t r i to
Federal;

II - Inclua-se, onde couber I nas Disposições Transitórias, o se
guinte artigo:

IIArt. Enquanto não hxadas as alíquotas de que tratam os SI 52
e 62 do art. 209. ccntanuam a ser apl1.cadas as constantes da leg:1.81ação
atualmente em vigor. 11

b) nove e ceac por c~nto ao Fundo de Particlopação dos HUU1CipLOS.

Il - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos andus t r i.a Lí aados r

a) v rnte e seis por cento ao Fundo de Participação dos Estados e do D18tri
to Federal,

b) t r t nt.a por cento ao Fundo de Par t rc Lpaçãc dos Municípios;

JUSTIFICATIVA
c) sete por cento para os Estados e o D1.8trlto Federal, proporcionalmente

ao va Ior das respectivas exportações de produtos indu.strializados;

Ass1.m como a Ílxação de aUquotas mi.nimas do ICMPS, nas operações
• internas. visa prevenir o surgimento de "guerree" fiscais entre os Estados, a pre
vuão de que essa compatênc La do Senado Federal seja ea tend rda ao cstabeleclmento
de alíquotas máximas do ICHPS, nas r-e fe r adae operações, tem por cb jec rvc evitar o
aumento deamedado da carga tnbut4r1& l.ndireta, e seus mdeae j évea.s reflexos no
índice geral de preços.

III - dou por cento da arrecadação do imposto de renda e proventos de qual
quer natureza e do imposto sobre produtos Induatr ra l raadcs , para ap l rcação nas Re
g rêes Norte e Nordeste. -

S 4º O valor dos recursos entregues aos Estados, Das t r a t c Federal e MunleI
pios, na forma do da spcs to neste artigo, não poder' ser inferior a um terço da
rcce i ca de todos os 1alpostoS fede raae ;"

r.T----------....:.--T..Te/~UITI'lUÇl.-- _

Suprime o § 1Q do art. 209.

A elevação, aos ni.veis propostos da par t í.c í paçãc de Entados. D18tnto Fede
ral e Hunlc[ptOS na arrecadação do nnpcs tc de renda e do rmpos ro sobre produtos
mdus cr re l Laados , respec t rvamente , 46% e 56%, vs r enfraquecer f í nance r ramenre a

um.âc, tornando-a déb i.L e impotente pat-a desenvolver a sua ação integracionista
(estradas, comunicações, abastecimento de ccmbuatIvea,s , eketm.cadade) e provedo
ra de suporte para os Estados e Municípios menos desenvolvidos, como os situa=
dos nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

J U ST I F I CAT IV'A
C'·fr~L

~';'rlt
r.T---------'UJI&JllO/e:eatIlli4/lull:o....i4-----------,

EMENDA ES32319-9

l!J

= TC:n1)/ol\nTl,..e~1e-__------~-----

Propõe-se, portanto, uma redução de, aproximadamente, seis pontos percen
tuais na repartição de receitas tnbutârias federais, constante do Substitutivo
do Relator da Comissão de Sistematização.

rr=...T.I.~J' fu
~..,.~I 3t~Yór

Um bom equal Ib rdc do federalismo fiscal não pode prescindir de fornecer ã
União os mmos para o provamentc de suas e tr í.buaeêes e reapcnsabal idedes de ser
o elemento .ag'lutnnadoc e mvefadoe da Federação, a~parando os entes mais fracos.

Por outro lado, o aumento para. 46% da participação de Estados, Distrito Fe
deral e Municípios na arrecadação do rmpcs to de renda dificultará extremamente
a utill.Zação desse tributo como instrumento de polí.t1ca fiscal.

As neg iêes Norte e Nordeste seriam contempladas com 2% da arrecadação dos
mencionados tnbutos federais.

Fin-almente, para compensar os Estados e o Distt'ito Federal pelas perdas de
correntes da amum.dade concedida ã exportação de produtos manufaturados, 7% dã
arrecadação do unposto sobre produtos r.nduatm.aLi.aadoa sl2rão rateados entre eles,
proporcionalmente ao valor das eeepectaves exportações de produtos manufatura
dos.

Manter-se-ia, aSS1m, uma repartição de recursoa federais em nível tolerá
vel, com a vantagem de •• obter maior flexibilidade para a utLluaçã.o do impos..!
to de renda como 1ns-t,umento de política tributãrLa.

Por essa proposta, os Fundos de Participação dos Estados e do DLstrito Fe
deral e dos Municí.pios, ae r ram dotados, reapectnvamente, com 8,5% do imposto de
renda e 26% do imposto sobre produtos lndustrializados e 9,5% do imposto de ren
da. e 30% do Lmposto sobre produtos Industn-aa'l Laadcs , -

Por outro lado, julga-se conveniente proporcionar uma garantia adicional a
Estados, Distrito Federal e Municí.pios, no que concerne ã sua participação na
recp:ita da União. Em caso de eventuaaa oscilações negatIvaa na arrecadação do
lmposto de renda e proventos de qualquer natureza e do imposto sobre produtos
industrializados, assegura-se que o montante de participação de Estados, Distri
to Federal e Hunudpios não será lnferLor a um terço da receita de todos os ini=
postos federais.

JUSTIFICATIVA

A cobrança de um adicional ao imposto de renda, pélos Estados, 'res nmnge a
competência da Unlã.o rekatavamenee a esse tributo, porquanto a. Legi.s Laçâo fede
ral de regência dó imposto não poderá alcançar mtegrataence a matén.a tributá
vel; uma vez que esta é finita, haverá sempre que prever uma margem a ser deixa
da a08 Estados, para o adicional, a fim de que a carga tributária não se torne
.c;!?nf~c~~la e i~supo~táv!l.

Ressalte-se que a partilha de competências tributárias consagrada pelo Proje
to somente confere ã União, na realidade, duas fontes de reçel.ta t.ributâria: o
Imposto de Renda e o Imposto sobre Produtos Industrializados, sendo que, mesmo
destes, apenas 54% e 44%, cespeecavamence, irão para os cofres federais; o res
tante serã entregue a Escadas e MunicíploS. Os demais ~mpo8tos (Impostos de Ex
portação, Imposto de Importação 8 Imposto sobre Operações Financeiras) têm cará
ter pr!!ponderantemente extrafiscal, não chegando a gerar expeesedvcs montantes
de arrecadação. Qualquer restrição ao exercício da competência trlbutÃria da
União, como a previsão de cobrança de adacdonak ao Imposto de Renda, pelos Esta
dos e Distrito Federuf , representa.rá diminuição malor alada dos recursos de que
a União deve dispor para atender a seus encargos.

Suprime o item I do art. 209.

Além disso, o adicional somente benefic1aria oa Estados maLS ricos, onde se
concentra quase toda a arrecadação do ampcacc de renda. Os Estados menos desen
volvidos não ter13m condições para l.Qstltulr o adicional, quer por lnexistênci.a
de matéria tributãvel expressiva, frente ao. cus toa de arrecadação, quer pela in
conveniência de elevar a1.nda mai... carga tr1.butÁria ell seus território.. -

Vislumbra-se, aí, a possibilidade de "guerra fucal", e suas danosas cons.e
qUências, com Estados desenvofvadoe procurando atrair invelltimen'tos para seus ter
ritõrios, medunte o recurso ã não-incidência ou devolução do adicional ao impo.
to de renda, -

EMENDA ES32320-2
t: ~. 6'..'l"G.5

tJ

JUSTIFICATIVA
Acrescenta \DI item. IV ao art. 212.

A supressão proposta decorre de outra emenda ao substitutivo, mantendo na
çompetinci~ da União o ÍJlposto sobre: .. propriedade territorial rural. Arc. 212. • .
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~LrllJ.1Ilf)/colI/"l!)I'U'CCItIUIo- -,

IV - cem por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a pro
pri~dillde territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados..

JUSTIFICATIVA

Esta proposta complelllenta outra emenda que transfere para a União a competên
cia para cobra:t o imposto ecbee a propriedade territorial rural.

MantéIl:-IU~, assim, a·atual regra de distribuição do imposto sobre a proprieda
d. territorial rural, que manda entregar aos Munic:LpioB o produto integral da arre
cadação desse tributo a

EMENDA ES32323·7r ve---p, ç> Pé<,

tJ
r;r------------- UJ(fD/JIJ'TlneAÇ~O ,

êc rescente um a t em IV ao art. 216.

"àrt , 216.

IV - estabelecer que 88 despesas r eaLaaadas COIll a adminutraç'3o dos
rmpca tos 4 que se referem 0& art~gos 207, itens III e IV, e 209, i rene I,
111 e IV ae j a excluída.. do montante a ser ob jeco das repartl.ções prevas-.
tas no artigo 213 r,

Por outro lado, o au1lento pua 46% da participação de Hlltàdo•• Distrito Fede
ral e Muaicip1.os na olrrecadaçio do imposto de renda dificultará extrll!!mamcnt"e a uc:i
lizaçâo desse cributo como inserumento de policiea fiscal.

Propãe-se, port.l111to, uma pequena modificação na rll!!parcição de receitas tribu
tiriu federais, constante do Substitutivo do Relator da CoJai.ss.io de Siste.at1.z.aç.io..

Por .ssa proposta. os Fundos de Participação dos Escada. e do Discrico Federal
e doa Municípios, seriam dotados, respece íveaence , com 9,5% 40 imposto de renda.
32% do imposto sobre produtos lndustrializados e 24% do lmpO.to sobre operozções de

I crédito, câmbio e seguro, ou relatJ.vas a títulos ou valores mobiliános, 10.5% do i~
posto de renda e 33% do l.1llpOSCO 50brt!. produtos industrializados.

As Reliões Norte e Kordesc. sari... contempladas com 2% da arrecadação dos t:tn
cionados tr:J..butos fil!!derais.

linaltHnte, para. compensar OI Estadol e o Distrito Feaera1 pelAS perd:ls decor
rentes da imunidade concedrd.. ã exportação d. producol manuf3turAdos. 7% da aeeeea
daçio do imposto sobre produtos indu!$triali%oiil.dos ser:io rateados eptru eles. propor
cionalmente :10 valor da:l respectivas f!X1lorta.;ões de produtos J:l,&nut'atur:ldos.

Kant.r-se-ia. asa ia. uma. reparciç.3o de eeeueses federai. em nLvcl tollll:r.:iv.l.
com a vantõ1ge. de se obter muor ilexlbilidade para a utilização do in:lposto d" een
da co., instrumento de POl:i:ticA tributária.

Por outro lado, julga-se conveniente proporcionar UII& Karanc1a ad!cion:ll 011 Es
tados. Discr:tto Ft!dcral c Município., no que ccnccrne ;. su.a partictp.C\..IU n.J ece.. tr.:r

da União. Era caso de evencuais oscilações negativas na arrecadação do lmposCo de
renda e proventos de qualquer naturUa e do imposco sobre produtos industriahzados.
assegura-se que o montante de participação de Estados. Discrico Federal e Municípios

·não será inferior a quarenta por cento da receita de codoe os impostos federais.

JUSTIFICATIVA

A emenda objetIva reaaarc i r à União e aos Estados das despesas ae-
ceaeãrrae pa';8 o lançamento e a arrecadação dos arapos t os que devem, por mandamen
to .constltuclonal, ter o seu produto partilhado com outros entes pct í mcoe

Os=]',

Num Sistema Tributário que ôbedece ao modelo do chamado federalismo
financeiro ou de l.ntegrs1io, todas as pessoas jurdd rcas de da re i.tc püb l rcc meee
no deve'lII partx.cx.pcsr tanto no produto dos impostos como nas ceapec t rvas despesas
de lançamento e arr2cadaçio

r;r-------------- TUTO/~VITIF"'Çi..-- ~__..,

Dar aos S 12 • 22 do art. 228 a seauinte redaç.lo:

f 22 Nlo .er.{ concedido à. etlprela. pública. e sociedades de eco-
no*?ia mista priviU;io fiscal que joi nio tenh~ sido concedido ao s.tor
prlvado.

S 12 A. empresas públicae , ai sociedades de economia mista e .. s
~u~dações púb!icaa sOIll.~nte Ilerlo criada•. por lei complementar, hcando eu
Je1.tas ao reglme pr6prlo da. empresa$ prlvad.s. mc Ius Ive quanto às abri=
gações trabalhi.tas li! tribut4rlas, observado. quanto ~J fundações, o dis
posto no art. 203, S 12.

..............................................................."

JUSTIFICATIVA

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

I 3'

lIArt. 228•

I - do produto da er-recadacâc do l.mposto de renda e proventos de qualquer na
t:ureza:

a) oito e meio por cento ao Fundo de Parcicipaçào dos Estados e do Districo
"tder~l;

b) nove e meió por cento ao Fundo de Participação dos Hunicípios.

Art:. 213.. A União entre&ará:

Altera os itens I e 11 elo art .. 213 e lhe. acrescenta tia S 49.

=- nx,..ullll1'IC&o;lo _

11 - do. produco da arrecadação do imposco sobre' produt:o. industrializados:

• ) trinta e dois por· cento ao Fundo de Participação dos Estados e do Di.erito
Federal;

b) trinta e txi. por cento ao Fundo de Participação dos Municípios;

c) oito por centre para os Escados e o Distrito Ff!df!raJ., proporclon..llmente ao va
10r das resp~ctJ.vas RXport.ações de produtos indust:rializados. -

Objetiva-s. eac1arecer o verdadeiro alcance ou imunidade recipro
ca, se~ conflito coa o disposto no art. 203, 5 12 •

• A~fm d.iuo, a redaç30 oferecida para o 5 22 eVlta que o dispositivo
pr~duza efel.to~ ~nvetso. aos pretendidos, isto ê, perllliea. ,. extensio ,h empresa.
prlv.adas de pnvlU"ios que venha. a .er concedidos l empreaas .lItatau.

IIr - do produto da. arrecadação do imposto scbce oper.ações de crédito, câmbio.
seguro, ou relacivas a títulos ou valores mobiliários =

a' vinte e quatco por cento ao Fundo de Parcicipação do. Esu.dos e do Diseri
to Federal;

b) vinte e seis por cento ao Fundo de Parcicipar;âo dos Municípios.

IV - dois pOI: cento da arrecadac:;'o do imposco de renda e proventos de qUAlquer
natureza e do imposto sobre produtos industrializados. para aplicação nua Rcg1.õc.s
!forte R Nordeste.

.........................................................................................
I 49 O valor dos recursos ent:reBues aos Estados. Discrico FederAl e Municí

pios, na fortrea do d1.Sposto eesee artigo, não poderá ser inferior 4 "'u.o.r.:!nta por cen
to d. rec.iu. de todos os lmpOSCOS federau. -

JUM:lFICATIVA

A elev..ção. üO. nLve.i.s pro90stos,d.& parti.cipo.c;no d. t ..toa.dos. Outrtto F"'~~al

e Ilmicípios na arrecadação do imposto de renda e do imposto iõD?e produco5 indus
trializados. respect1.v2mente. 46% e 56%, vai @.nfraquecer financeirartU!nte a União.
tornando-a débil e l.mpotente para desenvolver a sua a.ção l.ntegracJ.on1.sca (estradas.

:COJalnicações, abastec1.mt!hto de cO'mbustiveis, eletricidade) e provedora de suporte
.para os Estados e Municípios _nos desenvolvidos, como os situados nas Regiões :;or
te, 1I0rde.sce e Centro-oesCe.

Ua bom. equil'Íb'i:lo do federalismo fiscal não pOdê prescindir de fornecer 1 União
oa meioa para o provJ._nto d-. sua. atr1.buições e re,sponsabilidades de ser o elemen
to aglutinador e nivelador da J'eder.açio. alJIParando aa entes -.im fracos.

=----- -=-_ TUT8/~UIT"'tCa.çlt' -,

Altera o art. 22 dali Dispolições Transl.tárias •

Art. 22 y .

S 19 O disposto neste art.igo não se aplica:

I - aos artigos 200 • 201. ao. itens 1-, 11 • IV do art. 202, ao icem II do
_rC. 209, ao item 111 do arC. 210. e ao. icen. I e 111 do are. 213. que enCrarÃo
em v1gor a partir -da promulgação desca Constitul.çio;

11 - às normas estabelecidas no itea 11 do art. 213, que ob.ervario a•••Iuiu
tc. determinações = --,-

a) a partir da pr01lulga.ção desta Constituição, apl.ícar-se-Ão os percentuais
de vinte por cento, vinte e quatro por cento e um por cento, respectivamente, pa
ra as entregas previstas nas alíneas "all, "bit e. lIctl do item }i do art. 213; .

b) oa percentuais de que trata a alíne. tla" deete it·m ••rão elevados d. \Ia

ponco percentual, em cada exercicl.o financeiro. a partir d. 1989, até &tioa1%'_ •
em 1994 .. 08 percentuais esCabelecido. no item Xl do art. 213.
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I 29 Serão mnncidol os acuais critérios de rateio do Fundo de Participação
dOI Estadol e do Distrito Federal e do Fundo de Parcicl.paçao dos MUnlC.LplOS, até
ao entrada em vigor da !eL complementa.r ... que s& refere o art. 216, i.cem Ir.

I 39 A partir da data de promulgação desta Constituição, a União, OI Esta
dOI, o Distrito Federal .. os Munlcipiol edltarão as leu necessárlas ã aphcaçio
do Sistema 'rt:ibutâ:rio NacionaL.

f 49 A. leia editadas, nol termol do parágrafo anterior, atê 31 de dezembro
de 1988 enerarão em vigor no dl& 19 d. jane1ro da 1989, com efeito iPlediato.

PlENÁRIO
========= TExfO/JUITIFIC.....ÃO -,

JUSTIFICATIVA o § 3º do Art 236 passa a ter a seguinte redação:

Elea emenda complelHnta outra aol itens I e 11 do art. 213 do SubscitutJ.vo,
que IIOdifica os perce~tuah nele fixado••

Em face disso, coroou-se nec:easãrio alterar carobêlll as respectivas disposições
transitôri:ls. de modo a adequar 4 elevação. no t,.mpo. dOI refendo» pe reentuc ra ,

''''IIIÂIUO/C~/__''"M -,
PLé}J ~RA....::::>

Art 236 ••..•••••••••.•....•••••.•.•••••...•••.•.....•••.•.

§ 3º - As desapropriações dos lmóveis urbanos serão pagas, previ~

mente. em dinheiro. O poder público, com base em plano urbanístico aprovado pela C!

mara 'tJnicipal, poderá exigir do proprietário do solo urbano não edificado, não ut.,!

lizado, ou sub-utilizado, que promova seu adequado aproveitamento sob pena, sucess!
vamente, de parcelamento ou edi ficação comulsõrãos, e estabelecimento de imposto

progressivo no tempo.

r;r-------------TlUTe/oHl'Tl'N:AÇlie------- -., JUSTIFICAçno

PlENÁRIO

Art~ A União distribuiri aos Estados, ao Distrito Federal, e aos Municí-
IlÍos sessenta por cento do produto da arrecadação do imposto sobre lubnficantes e
combusdveis líquidos ou gasosos, mencionado no item. VI do 8J:'tigo 207. bem como
j:toB adicionais e demais gravame. federais incid.ntes sobre os referidos produtos4

S 19 A distribu,l.ção será feita nos termD!I da lei federal. que poderá dispor
nobre a~foma e OI.!Lus de apliução doa recursos. proporcionalmente ã. superfic.iif.
populaçao. produçao e consumo.

J 29 M!I Estados li ao Dilstrito Federal serão atribuídos doia terços da trans
ferência. prevista neste. &:tiZO; aos Municí.pios, um. terço. -

JUSTIFICATIVA

Esta proposta complementa outra emenda ao art. 207 do lubstitutivo, que man
,é'ln na competência da. União o ~olto sobre luhrificantel e combustiveis.

As regra. de participação estabelecidas nest. emenda guardam fidelidade ã.
do art. 26 da le&islação ví.gente,

E indIspensável oferecer os instrumentos ao poder públicõ para 9:!
rantir o cumprimento da função social do solo urbano. Torna-se entretanto fundamen

tal garantir o direito de propriedade. A autorização para desapropriação com paga

mento em títulos da dívida públlca significaria, praticamente, un confisco, já qJe
esses titulos seriam municipals e, salvo raras excessões, não terlam condições ere
Uvas de resgate, alem de propiciarem a inundação do mercado financeiro nacronat

por títulos públicas municipais.

EMENDA ES32331-8
tJ CONSTITUINTE JOSE GERALDO

[:J
r.r-------------TEXTD/JUSTJFICAÇio--------------,

EMENDA ES32328·8
tJ CONSTITUINTE JOSE GERALDO

PLENAAIO

n;;~TIDD~
EMENOA MODIFICATIVA

OISPDSITIVO EMENOADO: Artlgo 262

rer- TUTD/JUIf1fIUçlio--------------,

O inciso I do parágrafo 49 do Artigo 262 passa a ter a seguinte

Ef.EtIJA >OJIFICATIVA
DISPOSITIVO Ef.Et>I)AOO: § 52 e seus itens da Art 209

O § 52 e seus itens da Art 209 passa a ter a seguinte redação:

redação:

UI - Fica protb ida a atividade direta ou tndrreta , com fins l,!!
crrtrvos , por parte de empresas e capitais de procedência estrangeira, dos
serviços de assistência ã saúde no pafs,

Art 209 ....•.•.......•.....•.................•.•..••..••....••
§ 5Q - Em relação ao imposto de que trata o item IH, resolução

do Senado da Repúbl1ca, aprovada por dois terços de seus mecrbros, estabelecerá as

aIiquotas aplicáveis às operações relativas à circulação de mercadorias, interes

taduais e de exportação.
JUSTIFICAÇIlO

Como foram apresentadas emendas ao item IH e adicionado o item

V pelas qJais se retirou da texto da substitutiva as atividades de prestação de

serviço e incluíu-se a imposta sabre minerais, ficou excluída a incidência de im

posto estadual sobre tais operações, o que justJ.fica a emenda.

JUSTIFICATIVA

Muitas das empresas com par-trctpacãc acionária de caprtat estra,!!
geiro, promovem programas asststenctars de saúde aos seus empregados. const,!.
tumdo inegável e real benefic,o tndrreto. A proposta do projeto .inviabll iza

e extingue tais programas que são melhores e superiores aos prestados pela
Previdêncla Social.

Sem ferir o esplrito da proposta, a presente emenda ressalva ex!

tamente tais programas que. induvldosamente devem ser tncentnvades e lmlt!
dos.

ri-r 'L[II."IOICOllISIÃD/IU.Cl)lIlssio------~--,

PLENÁRIO

, EJoENOA IofJlJIFICATIVA

OISPOSITIVO Ef.Et>I)ADO: Item IV da Art 230

=_...,,-:-c===:::::;;-------TEXTD/JUSnFICAÇiO--------------,

EMEt>I)A SlPRESSIVA

DISPOSITIVO Ef.Et>I)ADO: Item Ir do § 5" do Art 209

rer- nXTO/JUSTlfICAÇÃO--------------,

Supnma-se o i tem II do § 5Q do Al't 209. o i tem IV do Art 230 passa a. ter a seguinte redaçãoe

JUStIFICAÇIlO

Não se justifica resolução do Senado sobre alíQUotas internas

de irrpostos estaduais.

Art 230 .••..•.. • ..

IV _ tarifas que permitam cobrir as custos, a r_neração do ca

pital,a indenização pela depreciação dos equipamentos, a ampliação e o melhoramen

to dos serviços.
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JUSTIFICAÇ1l0 JUSTIFICATIVA

PLENÁRID

J: um contra-senso e ate mesmo mus rtado , o substrtutnvo conceder
poderes aos Estados e ao Distrito Federal de del tberar- contrariamente ao que
ficar disposto no próprio texto ccnst.rtuctonat , pennitindo ao êxecuervc alt!,.
rar OU contrar-iar- a Lei Maior.

Nomérlto, a materla mser-ida no di spcsi t ivo que ora se suprime,
não deve mesmo ser objeto de texto constitucional e sim ser tratada atravês
de Resolução do Senado.

t:'__~~ ~
=---o----------TUTOllUITIFICAÇ,\O -,

EMENDA ES32336-9
t: CONSTITUINTE JOSE GERALDO

E necessária a preví.são da Inderuzação pela depreciação dos equi
perentcs , que foi omitida na redação original.

A alínea "a" do item II do § 82 do Art 209 passa a ter a Segul,!!

PLENÁRIO

te redação:

EMENDA ES32333-4
tJ COOSTITUINTE JOSE GERIILOO

Art 209 ••• • ..

§ ao . .
n . .
a) - sobre operações que destinem ao exterior produtos inc:trstria

112ados e sobre prestação de serviço para a exterior. -

EtiENOA SU'RESSIVA

DISPOSITIVO El-ENJAOO: § 30 do Art 226

Suprima-se do Subet.í.tutavo o § 32 do Art 226

JUSTIFICAÇ1l0

JUSTIFICAÇAD

r.r------------- TUTOlJunl,.ICI.t;i.a-- -,

EMENDA ES32334-2
(l CONSTITUINTE .1OSE GERIILOO

PLENÁRIO

o parágrafo 3º do Art 226, como está red~gido, torna o julga
mento da corcorrêreta para aCJJisição de bens e serviços pelo poder pÚblico abso
lutamente subjet íva, desestirrulando o investimento do capital estrangeiro nas

atividàdes cujo cliente seja o poder publico, uma vez que coloca as ef1l)resas em

flagrante desvantagem. Por outro lado, estilTkJla a inefici~ncia 'ias emresas na
cionais.

EMENDA ES32337-7
f:J crnsTITUINTE JOSE GERALOO

fl
PLENÁRIO

Para permitir a exportação de serviços em 19.Jaldade de tratamen
to tributário com a exportação de produtos industrializados. -

(lI

9E~ IoOJlnCATIVA
DISPOSITIVO EtiENDAOO: Modifica a alínea "b" do Item I e o Item I do Art 213.

r.r-------------Tt:XTQ/~UGTlfICI.Ç,\O---- ~

EtiENOA IoOJIFÍcÃrIVA

DISPOSITIVO EI>ENOAOO: Item In do Art 212

01)-0 item I do Art 213 passa a ter a sequinte redação:
o item In do Art 212 passa a ter a seguinte redação:

Art 213............................. .. .

I - do produto da arreradação dos irmostos sobre renda e pro
ventos de qualquer natureza e sobre produtos inOOstrializados quarenta e oito por
cento, na seguinte forma:

ção:
02)-A alínea "b" do item I do Art 213 passa a ter a segJinte r~

Art 212 ..
nI - trinta por cento (30%) do produto da arrecadação do im-

posto óo estado sobre operações relativas à crrculação de mercadorias e sobre
prestações de serviços.

JUSTIFICAÇ1l0

PLENARID

Art 213•••••.•..•....•.•••••••..•.......•..•••..•••..•.•....•
I ..

b) - vinte e Quatro inteiros e cinco décilt()s por cento ao Fun
do de Participação dos MunicíplOS; -

JUSTIFICAÇ1l0

A descentralização de recursos e c~etências representa a
grande conquista que a Asserrbléia Nacional Constituinte poderá oferecer ao País.
Assim a destinação de parcela maior de recursos ao f:'unda de Participação dos 1tt.fni
cípíos é i~erativo para recuperar a condição do IlkJnicípio, COlOO base da estrutu

ra a<ininistrativa do poder público.

A grande luta pela realização de lJ7lB efetiva Reforma Tributá

ria precisa ser concretizada, principalmente COOl a destinação de recursos para

que os lTUlicípios brasileiros, possam prestar Os serviços básicos às suas popula

ções. Ii::luve tJ1I claro acréscirro de cometêoctas para os lJlJOicípios e s6 mediante
a destinação da correspondente parcela de recursos será possfvet aos mesmos desem
penhar o seu papel, clJTJPrindo suas novas e ampliadas responsabilidades. -

EMENDA ES32338·5
f:J CONSTITUINTE JOSE GERALDO

t
= TEXTO/lUlTlfIC"ÇXO' -----,

1'1..IIAIIIO/CO.. II'lo/su.cOIlI"io o --,

PLENARID

r.r------------- TEXTO/lUSTIFICAÇÃO'--------------

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO A SER SUPRIMIDO - Parãgrafo 79 do Art. 209

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO A SER MODIFICADO: Inciso m do Art. 210

O mc lso Irl do Árt. 210 passa a ter a seguinte redação:

Art. 210 - Compete aos "'mcipTos tnstf turr impostos sobre:

I - .
I! - .

UI- servicos de qualquer natul',\!za.
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JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA

, EleVA r.IlJIFICATIVA

DISPOSITIVO Et-ENDADD: MJdifica o § ,. do Art 213

fi

Na forma proposta no texto do subs t t tutfvc , vendas a varare ê f,!

to gerador especiflco do lmposto sobre cu-cutacão de mercador-tas , de campe
tênc1a estadual. Asslm, propõe-se sua alteração, passando ao lJAJnlcípio, como
ocorre atualmente, a competência para tributar os serviços de qualquer ",!

tureza, tr-íbutn de caracteristicas tfprcas de Munic1pios.

PLENÁRIO

o substrtutwo Já dtscr ímna , nomtnalmente, todos 0$ unpostos de

competência da União, dos Estados e dos ItInlclpios.

Dessa forma, não tem fundamento e nem expl rcacões convmcentes ,

o texto delxar sem 1im1tações o poder de cr-tar novos impsotos, ate mesmo sem

previsêo ccnstatuctonal .

Alem de ser altamente prejud'icra'l ã socredade , tal dlSpOSltivo g!!

ra tntranqut l tdade e msaqurença às ativtdades prcduttvas , além de criar
obstãcu'los ã atração de novos tnvestmentos , Adernals, tal dtspos rtrvo contr!!.
r-ta o Artlgo 195 do prôpr'ro substrtut'tvo,

Asslm s se mantido o dvspcsrttvo , a prõprla ConstltulÇâo abre Pc!
sibi1idade para que o ExecutlVo altere o seu te~to, na criação de novos tr..!.
butos, o que não derxa de ser mus'rtado e de flagrante llegalidade.

o § 12 do Art 213 passa a ter a seguinte redação:

Art 213 ..

§ 1Q - Para efeita de cálculo da entrega a ser efetuada de aco.!,
do COOl o prevãsto no item I, exclUlI-se-á a parcela da arrecadação do Imposto de

tenda. e proventos de qualquer natureza, pertencente aos Estados t Distrito Federal
e llU1icípios, nos termos do disposto no Art 211 e nc item I do Art 212.

'I.t:Nl~IO/eoWJ5'i.o/'uaeolllllSÃO ----,

PLENARIO
,.,.,.- TUTO/~l.Inlflc4I;ÃO---_--__---_-__,

JUSTIFICAÇIlO EMENDA SUPRESSIVA

Houve emissão, no SubstItutivo do Relator, da referência ao
Art 211, com prejuí.ao para o parágrafo 12 do Art 213.

Supr-nne o_Art. 197 e seus lnC1SOS.

JUSTIFICATIVA

=-----_~-----_TI!::uO/~~IT"ICAc;AO---__---_----___,

Tanto o "Caput" do Artlgo 197 bem COOIO seus incisos não devem ser

objeto de texto constituicional. Ouer que cabe a lei complementar dispor s.!!,

bre confhtos de competêncla entre os poderes e retirar tal papel do. JUdlCi!!.
no, a quem cabe a incumbêncla, com base,exatamente, em principio expressão na

própria constf turção, onde Já se estabelece as limitações do poder de trlb..!!
tar.

Quanto ao estabelecimento de norma, gerais de leglslação e Admi.

nistração tributârla, tal di sposí t'ivo se torna inócuo e totalmente dispens!
ve1 no texto const.rtuc íonal , diante de existencia de outros onde estã defini

das de forma claras a competêncla dos poderes públicos.

PUMAIlIo/coWI'sio/ll.�leOlillllio ----,

PLENJ\RIO

o Artlgo 203, item II s a1inea UC" passa a ter a sequtrrte redacâo:
Art. 203 - ~ vedado .

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO A EMENDAR: Annea "c" do nem II do Artigo 203

EMENDA ES32340·7
fi CONSTITUINTE JOSE GERALDO

~

PLENÁRIO

I - .

II - Instf turr- impostos sobre:
a) - .

b) - .

c) - patrimônios renda ou serviços dos partidas po'lItncos ,

inclusive suas fundacêes, das entrdades smdtcats e

das tnsmtutcões de educação e de asslstência sccrat
sem f'ms lucrativos, observados os requisitos da lei;

e
d) - .

EMENDA ES32343·1
~ CONSTITUINTE JOSE GERALDD

~= TE:xTO/~~~TlfIC4Çio--_----_-_-_-__,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 162, § 19

EMENDA SUPRESSIVA

JUSTIfICATIVA

,.,.,. TuTo/~l.Inl..1e4çio'--- _

Suprime o Artlgo 199 e seus dois parágrafos.

A substituição de "drss'id'ícs co'letrvos'' do projeto por "negoci.!
cão coletiva", é reis apropriada. Dlssidio coletnvo jã slgnifica impasse, se!!,

do,contudo, tecnicamente usado como denominação das ações coletivas já ajui.
zadas na Justlça do Trabalho. Oque justlflca a elercão de árbitro, ou me!
mo a decisão judiclàl e o impasse nas negoclações.

A emenda preserva a idéia da competência administrativa da JU!
tlça do rraba lhç, contida na proposta do projeto,

A lrrecorribllidade da decisão da Justiça do Trabalho, quando .!
tuar adminlStratlVarnente na qualidade de ãrbltro, ê absolutamente necess!,

ria, por uma questão de coerência e de bo~-senso. Ademais. exige opção re!

ponsável das partes, alcançada "de.co~m acordo" .

O §19 do Art. 162 do projeto, passa a ter a seguinte redação:

llHavendo impasse nas negociações coletwas s as par'tes , de comum
acordo, poderão nomear árbitros hipótese em que sua decrsâo será irrecorrl
vel , exceto se ccncrar-rar- disposição legal li.

JUSTIFICATIVA

'UIlAIHO/COIllISSiO/'UICOlIl,UiO ----,

PLENARID

o têxto do substitutivo dtscr-imtna as entidades smdtcars , conc!,
dendo tratamento dtrerencrado entre as/dos trabalhadores e dos empregadores.
Tratando-se de organismos com idênticos prmcfpíos, funções e f'mal tdades, a

Constituição não deve estabelecer diferenciações, o que por S1 justiflca a !
menda ora apresentada.

EMENDA ES32341·5
fl CONSTITUINTE JOSE GERALDO

fi!
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___ TUTO'~IJ~rrtc..çÃc __•

JUSTIFICATIVA

ElI. princípio trata-se de materia de lei ordrnãr-ía e, portanto, lt1:JrÕrla como

regra programãtica.
Adenais, o texto do projeto não define quem dará a autor rzaçao , podenoo aSSTiili

levar ã presunção que qualquer um serla competente para tal.

A fim de se evitar abusos, o acrêctsno da expressão "na forma de 1eT" deixarã

ao lesgilador deflnir a fama, os l umtes e a competêncT8 para a autorização.
DISWSITIVO EMENDADO: Inciso I do Art. 32

l'J -
a EMENllA MODIFICATIVA

EMENDA ES32344-0
r-;Y-CONSTITUINTE JOSE GiRÃLoo- AUTOIl

._----

o ãnca.ec I do Art. 32 passa a -tez- a aeguarrte redação:

"Art. 32 .;. Compete pr,LVat:I.v8I!lente à UiJião lego.slax sobre:'

I - dJ.rei to civil, cCIJlercial, penal, processual,

eleitoral, agr~o e do trabalho PLENÁRIO

JUSTIFICATIVA
r;T-------------TUTCl/JU'TII"CAÇ.;;O ~

o Bras~l, sendo um Estado Federativo, não comporta legisla

ções especif:l.Caa e z-egd onaas sobre temas e no:r:mas Juríd:Lcas que afe

tam O seu território de modo um.fozme ,

A se manter a reàação preconizada no Su.bstJ..tutJ.vo, ~olta

moa à égJ..de da leg:r.slação do ~n.iCl.O do século, quando existJ.am no

Brasil os famosos e a.ncrmpa-tdveaa cód:igOS processuais cavas e ·:pena.J..s

e mesmo normas de õa.reato público, que, ao longo do tempo, não se

compa'taba.La.aar-am maa.s com a realidade nacional.

Adema.J.s, não ficando sob acampetência excãuaã,va da um.ão

a legislação trabslJusta e agrá=a, qusl sena a realidade ju.r:fdico- I
administratJ.va de um. País que castanha a passos largos para novas ze-. I
lações trabaJ.hJ.atas e fund:L.ánas cano se pode antever no própno tex

to do subst:I.tut:I.vo conata tucã enal.,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EM!'NDADD: Artigo 7Q

O Inciso XXIl do Art. 7Q passa a ter a seguinte redação:
"Art. 7Q ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

XXIl • Reconhecimento dos acordos e convenções cctetnvas de tr,!!.
balho e obrlg",toriedade da negocração coletiva.

JUSTIFICATIVA

A inclusia do temo "acordo" vrsa preservar o s rs tema atual, que

pennite aos sindicatos de empregados flrmar acordos diretamente com as empr!

sas, sempre~que estes forem mais convenientes do que as Convenções, reàlu!
das somente entre as entidades sindicais representativas das categorias Pl"2.
fissionais e econêmcas ,

= Tf:XTO/JUITlfIC"ClAQ---------------,

~I Pl.ENl\RIO

'~(H.lII10/CO"'I'sio/'UICO!ll."io-_-_- _,

PLENARIO

r;T------------- l"1I:f.·Oi.llsrtl'lC"çio.-- _

Et-ENlJA I-()DIFICATIVA

DISPOSITIVO E/>ENOADO: Item IV do ArE 82
EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artlgo 7Q Inciso XIV

o i tem IV do Art 82 passa a ter a seguinte redaçãne

Art 82•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IV - aprovar, por maioria sumjes , recomendação ao Primeiro Mi

nistro para o afastamento de detentor de cargo ou função de confiança no Governo

Federal, inclusive na adninistração indireta.

o Incrso XIV do Art. 7Q passa a ter a seçumte redação:

"servtco extraordlnãrio com remuneração 5uperlor ao normal, coE.
forme Lei, Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho",

JUS T I F I C A T I Y A.

JUSTIFICAÇllO

Para cozbí r possfveís abusos, torna-se indispensável a definição
do "quorum" mínimo para essa deliberação.

ExlsteKI inúmeras categor18s de Trabalhadores e Empregaaores em

diversas Iocal rdades desté menso País s"" reprasentação sindical. Logo ede
fundamental lmportincia que o serviçQ extraordinário seja regulamentado m
lei.

~_------------TU.TO/JlIsTIF'CJ,Çi.o-------------,

'"LlMA~/CO.. II'io/sll.CO.I... in __

EMENDA ES32346-6
l:J rolSTITUINTE JOSE GERALDO

Pl.ENARIO

.-------"]J F""----:J
] lY5/;qM

----~---~

Pl.ENAAlO

rer- TlltTO/~Unl'IC""'io-------------,

E/>EIVA tIDIFlCATIVA
DISPOSITIVO EJelJADO: Altera c item I do Art 7g.

EMENDA I'l:JDIFICATIVA

DISPOSITIVD EMENDADD: ART. 6Q
O §55 do art. 6Q passa a ter a seguinte redação:
§ 55 - As entidades asscctatívas , quando expressanente autor-izadas,

na f0nlll\ da lei, possuem legitimldade para representar seus filiados em jUlIo

ou fora dele.

D item I dc AÚ 7' passa a ter a seguinte redaçãc:

Art. 7' .•.....••...............•....•...•..•.•...••...••••••

I - ccntrato de trabalho que gar';'ta justa indenização ccntr~

a despedida ilOOtlveda ou s"'" justa cause, nos terlOO~ da Lei.
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JUSTIFICAClIO

A redação do substitutivo do Relator é m-Jíto subjetiva quando
diz protegido, mas não diz de que forma.

EMENDA ES32350·4
tJ ·CONSTITUINTE JOSE GERALDO

PLENARIO

penhora e descontos i.ndevados , Por outro lado, exrs tem hapéteses de re

tenção "Legftama", como, por exemplo, na prét aca de ato Ll Icatc do empreg!!,

do, com danos ao patrl.mônl.O do empregador, concessão de erapzéstnmos pe

lo empregador etc •••

cr te-ee , por exemplo, ta.mbém o caso de morte do empregado,

quando e empresa se ve obrrgada a reter se lrir rcs , até que se de f i.nam os

IegItntnoe credores

O detalhamento proposto pe.Lc p'roj e tc da Const1.tU1.C;3.0 Q pró

pmo da Ler crddnár i,a ,

= "TU10IJUS.TtflCAl;i.lJ _

pl.rN.. lllO/cO..I~dol&Ul~O"'lnio _,

PLENÁRIO

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 10

t_~=,,-- --,
=---------- TUTO/JUSTIl"ICA"io _

§39 d.o Art.79 do projeto passa a ter a sequmte redação:

"Art. 79 ..

§39 - são prmb idas as at tvtdedes de trrteraedração remunerada da

mão-de-obra permanente, na a't'ivtdade pr'incrpa] da empresa, a-mua que medla!!.

te locação, salvo os casos previstos em l er",

EMENDA MODIFICATiVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 79

JUSTIFICATIVA

Atendendo ao pr lncfpro básico de Adrnln,stração da divisão do tr~

balho, as empresas modernas devem ter em seus quadros de pessoal prêprro ap~

nas a mão-de-obra espec tal ízada para a consecução de seus objetrvos fins .•

As outras atividades, por consequêncra , devem ser delegadas a te!,

cerres capac rtados ,

O princ1pio constitucional do mctso em tela obsta a especral i

zação das empresas brasileiras.

A manutenção da dlSPOS1Cã"O acarreta rã a extinção de um grande nQ
mero de empresas nacronars espec raj izadas em supr-ir as at tvrdades - meio de

outras empresas.

PLENARID
----- PLENAIIIO/~OWISSiO/'UIC(lIlISdO _____,

As empresas têm o dar-e i te de manter em func ronameutc os seus ser

V1ÇOS eaaenci.ai.e , A não ser que se pretenda causar prejuízos ar-reparzive i s às

empresas, a crgamaacâc de turmas de emergência deve ser cbmgetér Ia , pau s!.

rã ampcas Ive l a contratação repentina de pessoal hab a.Latudo para as a tdvadadcs

easencde i.s ,

JUSTIFICATIVA

o parégrefc únacc do art. 10 paasa a ter eeguant;e redação:

c) na hapdtese de greve, serão adotadas as prcvrdênc ras que gara!!,

tam a manutenção dos servacoe and i.epensáva í.s ao a tendamentc das necessidades

madazivers da comumdede e da empresa.

=-------------TEj(TO/JU~T'FI~.ÇÃO _

EMENDA ES32354·7
I: CONSTITUINTE JDSE GERALOO

l:J;~O

[ÇjÕ9~
pl.rN.. ~lo/CO .. IIIÃo/lUICOIllI..io _____,

PL~NARIO

=-------------TExl0/olU'nflu'Çiip, _

EMENDA S,jpRESSIVA

DISPOSITiVO EMEWADJ: Item IX d~ Art 7g.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITiVO EMENDADO: ART. 99

SU;JIima-se do Substitutivo o 1 tem IX do Art 7º.
Supr-ima-se O §3Q

JUSTIFICAClIO
JUSTIFICATIVA

A participação nos lucros não deve ser um imperahvo consta

tucional e sim fruto de negociação coletava, uma vez que não há qualquer comprE.

mlSSO do trabalhador de par tacfpar dos orejuí.zos das empresas. Oá uma falsa lm

pressão de proteção ao trabalhador, oesvíanoo a atenção do objetivo concreto que
deve ser um salário digno.

EMENDA ES32352·1
CONSTITUINTE JOSE GERALOO

PLENÁRIO

Não se trata de matena constituclonal, mas apenas de mero proc!
dnnento admtn'istratrvo de arrecadação.

Alem do ma i s , ao perrmtn r que um smdrcato f txe contr tbutcâo para
toda cateqor-ra , quando o texto do projeto permite o sur-qtmarrto de vãr-ros 51.!!,

drcatos , acabando portanto com o conce i to de cateçoria , está se cr-iando algo
lmposslvel de ser prs t icadn,

outrossm, ao cr-tar cont r tbu tçâo conpulsêr te mdrstrntamente para
assoctado ou não ,o §3D está cr-iando, por l mhas transversas, a obr-tqa'ter-tada

de de t t'l taçâo s mdrce l , o que centrar-ia expressamente o di sposto no §4Q do
mesmo artlqo. \

PLENÁRID
= TUTO/JIJ~TlfIC ...Qio _

EMENDA ES32355·5
I: CONSTITUINTE JOSE GERALDO

PI.ENAIIIO/COIlISsiO/IUICOIllI'SÃO -'-__'J r--r-0An.--

filL' __-..:..:::::.::::=- --' CovVrI8+

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 79

o § 19 do Art. 79 do projeto passa a ter a aegumt;e redação:

11 A Lea. p-rotege-rá o se'lritn.c"

JUSTIFICATIVA EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. gQ

A proteção ao salário não deve fl.car restrita apenas à hipó

tese da retenção. Outras situações são previsíveis, como,' por exemplo, a SUPRIMA-SE O § 59 do Art. 99:
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JUSI'IFICATIVA

o Parãgrafo torna-se desnecessâr-io uma vez que O "caput " do

Artlgo prevê que a lel deflnlrâ as formas de representação stndical nas
neçoc recêes co'let ivas ,

EMENDA ES32359-8
f: CONSTITUINTE JOSE GERALDO

PLENARID
rs-r TuTo/~"nlf.c.çio--------------.

EMENDA ES32356-3
t: CONSTITUINTE JOSE GERALDO

~L~H""IO/co""IS';:O/IU.l:DM1S';;O ,

PLENÁRIO

r.r------------- U)("fo/JlJsTlfle..ç~o- _.

EMENDA MDDIFICATIVA

DISPOSITIVD EMENDADD: ART 7Q

o 1nC150 XXIV do Art. 79 do pr-ojeto passa a ter a sequmta redação'

"Art. 7Q • .. • .. ••••
XXIV ~ seguro contra ac-idente do trabalhou

EMENDA SUPRESSIVA

DISPDSITIVO EMENDADD' Artlgo go

Supr-ina-se o § 7Q do Artlgo gQ.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Há que se def'imr em Ie i ordtnâr re a part.icipacão do Empregador e

da sequr'idede soc re l .
Na redação do atual prnjato jo 1nC1SO XXIV confl rta com o estatuí

do no art. 264, mc iso I, que dispõe sobre os precertos da Prev1dênc1a ~

crat ,

r-rr UJ:TC/~UITIFle.Qio ..

EMENDA MDDIFICATIVA

DlSPDSITIVO EMENDADO AnT. 7Q

rr~"~

("lv~;;'VRJPLENARIDfi~--------.Lt/(."lO/COIlISSiO/&Ull:C ..I'.io----------,

EMENDA ES32360·1
iJ CONSTITUINTE JOSE GERALOC

o dispOSltlVD é desnecessárlD porquanto o 1nC1SO XXII do Art. 79

estabelece a obr iqator-redade da naçoc ie çâo co'let iva e sendo o acordo sala

rra l espâc te do gênero convenção cotettva , não existe razão para permanên::
ela deste parâgrafo.

• "LlUllIO/cONIS',;:O/'ueCOIIlS'.iO- __,

PLENARIO

r.r T[X~OfJUST'fle.cÃO-------------__;

EMENDA ES32357·1r CONSTITUINTE JOSE GERALDO

EMENDA MODIFICATIVA

DISPDSITIVO EMENDADD, ART. 7Q

o "Ceput" do art 79 passa a ter a sequrrrte redação:

ART. 70 - Alem de outros, são dire itcs dos empregados

JUSTIFICATIVA

o conceito de "trabalbadores" abrange os empregados, os prof1SS10

nais 'l tbere ts e autônomos e ate diretores de empresas. O projeto de constitin
çâo, en seus 1nC1505, trata de 11 rela.ção de empregoU, t'lprce e exclusiva. dos;

empreqaccs".

Ass1m, a -exprsssâo "trabalhadores" do caput do ar-trqo 7Q proposto

pelo relator, concede ure'lEção de empr-ego" aos proftss iona t s l tberm s , aos
autônomos e aos diretores de empresa, o que ê uma aberração, sendo conveme!l

te a 5ubstltUlÇão por llempregadoll
•

EMENDA ES32358-0
iJ CONSTITUINTE JOSE GERALDO

r.r---'------ 'Lt/(UIO/CCIolIUic/l\lICOlillSSio---------

PLENARIO

o Inc150 XI do art. 7Q do projeto passa a ter a seguinte redação'

"Duração dlárn do trabalho não superior a alto horas, salvo exc!:.

ções previstas em l et ou em neqociacão co'letnva de trabalhou.

JUSTIFICATIVA

o texto do projeto ao f ixar as 8 horas diár1as sem qualquer exc~

ção,lnvlab1llZa o s istema viqente no pais de adoção da semana mql esa ,

De fato, na ma10r1a das Empresas fi tr-adrcrona'l o s i s'tema de se

trabalhar um pouco além das 8 horas de segunda a sexta-ferra para a supre~

são do trabalho aos sábados.
Isto é possível porque a leglslação em Ylgor, amparada no perrms

sivo constf tucronal v1gente, regula a natêria poss tbr'l ttando este tipo de cO!!!

pensecão , com evidentes beneficros para empregados e empregadores.
De outra parte, e rmporjante lembrar que a leg1s1ação ordinêr-ra

em vlgor Já prevê, para datermmadas categorias, Jornadas de trabalho inferl~

res a 8 horas d1ãrias.
De conseqüêncra , e convemente que seja perrm tn do ã legislação

ordinãna ou às ent rdades s tndtca'ts estabelecerem as condtcêes mais favor!.
veis para ambas as partes, sem prejufzo do precarto const-rtuc rona'l .

= tElCTP/~UJ,Tl'IC~Qio,--------------

8oEi'llIl loIJDIFICATIVA

DISPOSITIVO Er-ENDADD: Modifica o § lO ele item XXIV do Art 70.

o § 1º do ltem XXIV do Ar-t 7º passa a ter a seguinte redação:

Art 7Q •••.• ••.•. .•••. •.•.. . •••..••....•

XXIV..... • .

§ 12 - A lei protegerá o salário e def'amrâ cama crame a reten
ção oarrrüt.íve Ou t.ermr-rár-Ia, sem justa causa, de qualquer forma de remuneração do

trabalho já realizada.

EMENDA E832361-0
f'J CONSTITUINTE JOSE GERALDO

~UJVJ4ll)ICD.II)Su:DI&~CD ...)..u:O---------~

PLENARID

= ~--------_n:ll'TO/~USTt'IC.ç,;:O--------- _

EMENDA MODIFICATIVA

DISPDSITIVD EMENDADD; Art1go 7Q

JUSTIFICAÇIlO
O Inciso XV do Art. 7Q do proieto passa a ter a segulOte reda

A redação,como está ro SUbstitutivo do Relator, lmpõe a defini

ção de crime para Q.Jalql,ler circunstância em que acorrer a retenção, não prevendo

os casos de tnuoss íbtj rdade de pagamento por falta de recursos do eeoreqador ,

cão:

"Art.7Q .

v..V - Gozo de ferias enuars na forma de lei Ir.
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JUSTIFICATIVA JUS T I F I C A ç n O

No cômputo das ferlas anuais do empregado deve ser levado em con

sideracão o número de dias de ausência ocorr-ido no periodo aqurs rt rvo, a pai
s ib i l rdade de fênas coletivas e proporc íonars , alem de outros aspectos.

A remuneração será evidentemente consequência destas poss tb t l ida-
des•

ASSIm, deverá caber ã legishlcão ordinárIa def'tni-Ie , segundo as
pecul tar-rdades de cada caso.

o item VII do Subshtutivo Já prevê que o Senado da ReplJbllca
drsporâ os Límites çlobars e condições para as operações de crédito externo

interno da Unlão, Estados, tustrãto Federal e merucfpros , Ní30 é necessãrio P01S

que as operações sejam aprovadas previamente pelo mesmo Senado, que Já defaruu

os 11mites e as condições.

EMENDA ÀDITIVA

,.,,- nll'TO/JuS,.l'lC_Ç~O-- ,

"LtHA~IO/COllISlÃO/IU'COlflnAO ,

PLENÁRIOc'

EMENDA ES32365·2
tJ CONSTITUINTE JOSE GERALDO

,.,,-------------- TEXTONlIST1'ICAÇio- --,

EMENDA ES32362·8
tJ CONSTITUINTE JOSE GERALDO

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 79

Propõe-se nova redação ao art 37, IV do Projeto de Cnns t atu i -

ção:
\l Art 37 _ Cabe aos Estados:

supr rme-se do projeto o 1ncJ.SO XXIII do Art. 70

JUSTIFICATIVA

A modernização cecncj.égrca , dado ao s eu prépmc danerm.smc merece

ser tratada através de Lea orddnârre , não sendo ccnvenaence que o texto eon!.

t i tuc ícnat , de forma defaru t ava , amba o seu desenvo lvamento ,

De fato, as regras previstas no mencionado Inc i.so podem levar a

amime'ras mterpretaçêes pe ssoaas , conf l a t ando com o mcentIvc que se deve

dar ao desenvotvamencc tecnológico.

édemaa.s , pode provocar a estagnacão tecnoIógaca no Pais. H:i que

se compat1.b1.11Zar o avanço tecncj.égacc e as necessadaôes do trabalhador, 03.

t ravéa de Lea crdanâríe , que poderá captar as nuances desse 'rekacaonamentc,

essenc i a'lmenta danâmí cc e em constante mutação.

IV - Organizar polícia nu.Ldt ar e corpo de bombei
ros, .i nt eqr-ado s ou não, e polícia c LvaI "

JUSTIFICATIVA

Com e f e r to, a realidade brasileira mostra que apenas em duas
umdades r eoerat ivas _ Rio de Janeiro e m e t r.i tc Federal, há o Corpo

de Bombeiros Hj.Li t ar separado da polícia Milltar.

Faz-se necessário dar aos Estados a faculdade de dec i d i r so

bre a questão de acordo com sua conveniência.

EMENDA ES32366·1
tJ CONSTITUINTE J5DE GERALDO

"Ll:NA~IO/CONIUÃO/IUIC(lNIU.io, ,

PLENÁRIO

PLENARIO

r,r-------------TEllT(l/JUsTIFICAÇi,(l'---------------,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: INCISO I, DO ART. 34

o item Vi do Art 104 passa a ter a seguinte redação.

o Inciso I do Art. 34 passa a ter a seguinte eedaciic e

I - da're i t.c finance1ro. pem.teucí.émo , econômico e urbanfsta.co ,

Art 104 •••••••• JUSTIFICATIVA

VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos da União re
passados a Estados, Dlstrlto Federal e mmícfpms.

JUSTIFICAÇ/lO

A redação do Substitutlvo do Relator permítarãa a fiscalização,

pelo Tnbunal de Contas da União, de recursos repassados pela União, mas que são
de direito dos Estados e dos Municípiàs, como as parcelas do FPM e do FPE Eviden
temente teríamos aí um conflito entre textos diversos da Conshtuição -

Bxclua-ee do texto do substitutivo a exp reasâo-J'dLre i tc t rabutri

r í.o", Já que a matérIa é objeto de lei complementar de competência do Con

gresso Nacional e não da ünaâo e dos Estados.

Como está reddgado , o texto é c:onflltante no prépmo substl.tut..!.

vo em seu art. 197 ,lII, ,quando remete ã legIslação complementar a competên

cia. relativamente à matéme trl.butária no país.

,.,,---- TUTO/JUSTIFlCAÇÃO--------------

EMENDA ES32367·9

tJ CONSTITUINTE JOSE GERALDO

PLENÁRIO

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. ART. 34

ti

EMEMlA S'.PRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDA[lJ: Item V do Art 83.

PLENÁRIO
= TtXTOIJUITIFI~AÇAO--------------

EMENDA ES32364·4'
[:J CONSTITUINTE JOSE G::RALDO

SUPI'lma.-se do Substitut:i vo o i tem V do Art 83.

o Art. 34 passa a ter a seguante redação:

"Art. 34 - Compete aanda à Unl.Ão leg;lslar sobre":
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JUSTIFICATIVA

Sendo o Bras i.I um Estado Federativo, não reflete a realidade JU

r Idaca-sccIaI o daspcaLt avc como está 'reddgado , já que haver-La conflitos an

concí.Laéve í s entre a Unl.ão e os Estados em textos e normas legais especIâacas ,

Além da.sac , tornar-se-á impoas Ivej. a apt icacâo das normas eatabe'l ecadas daan-.

te das nuances ou até mesmo confrontos entre as legisla.ções eataduera sobre

uma mesma mataria.

PLEN,IoIlIO/CllNISs.iO/IUICOlolIUi:ll --,

Plenário

r;r-----------__ n::nONuulr'e..cill --,

Supr-Ime-cse o ar-i;. 6º e seu pragrafo dadHsposiç;;es Transít';rias d

Sul-e-t rtu't i vc do Re l c'tor-ç c s s lm como as exPt"ess~es "Para efeito do a

t.lgo ílnterlor': const.crrties do art. 7fJ das nceuee Disposifiõas Tr-ene l

t(;rias.

JU5TIFICAÇ.~C

A 'll,)t~r i a de cr i aç~o de Estado Federado deve ser posta em ter

mos gercl i s no texto const; j tue I ono I,traçando as cood I ç~e5 i nd i s pe ns,

..". TUTO/~l.ln'flc...ç;;O-------------,

Inclua-se mais Un inciso no ee-t , 210 do Subst.i'tutivo do Re te-

eor-, suprimindo-se as express';;es "a sobre prestaç~o de eeev l çoe" d

i ncr s o III do seu art. 209,asslm como dcs eeu e par';grafoa:

ve i a , Mas nc c deve a Cons1:ituinte criar novos [s1:t3dos s en obeer-vfin

ções TransH(;rias, em clesr-e s.pe i t;c ao pro';prio sistema traçado pel e

Con!':tituição no texto permanente.

Prevendo o Su':,....-stitutivo1 i)1~m disso, a c,..iaç~o de uma Comiss

c i e das regras que era mesmc e s totu Iç confoe-me pretendido nas Dispo

{er-b , 72 das eues Oisl"'osjç~es Transit:<;r,as) para excme do pr-cbl eme

e sugnstão- de provid;ncias quanto ~ redivisão territoriaJ do Pilfs,

pr-PMDS°:J

G;;J;;;JPlenário

EMENDA ES32368-7
tJ Deputado Nestor Dttarte

'LIIlIoIlIO/COM1SilÃO!IUICOlllIUÃO-------------,

Ari:.210••••
n~o tem CQb i me-rbo nem conven i ~nc i a que se crrtie c i pe o deanernbr-emerrb

IV - ser-v i ços de que lquer- natureza.

JUSTlFICA~ÂC

A Emenda v l ae il nerrtier- o impost.o sobre presi:aç;o de serviços

na cornpct;ncia -run i c l po l , N::o se justifica que o tradicional impo.=.

to de lnd~striais e proflss~cs,mesmo 'travestido na denominaç;o 50-

L-

I

i "! I f t I ..c........- 1" ~ • _ .. '

artigo oQ,cuja supressão a Emenda objetiva, pretende a criação auto

mátic<l de e lçuns novos Es t cdos, sem indjceç~o sequer dos eeue J imi-

-te e territoriais, o que ev lclerreemerrt;e inviahí I iza na pr';tica a pe-e-.

'tens~o.

br-e serviços de qualquer ne tur-esc , passe para a ~rbita do Estodo.A

não eer- que- se ps-et ende -nuti Id1'" milis UM aspecto, por sina I er-ed icio

ne l s de atuação dos Mun'icfpios, como o de ordenar as atividades 10-

EMENDA ES32370-9
Deputado Nestor Duer-be

PLENARIO

~ co i!l, sobretudo urbanas, pc I j c i ando a loca I i :z.aç~o e o fune i oncmerrbo

de e s-t ebo I ~c i mcrrt ce, coner-c i c j s e i nduser-i i;' l s., <3&~ i m como de e er-v i ço

"I I I. l~~, i, 0 I!,r,~t( c on- l.,~. \.( c ,." ~'l'-I'",

como instroumento de ef,c~cia .da sua e-bue çeo no setor.

Óbvio, igualmente,que o imposto somente poder~ incidir na proes

teçéo de serviços r-en l r aede no ~rnbito do respectivo Munlcfpio,por

fugir ~ jurisdiç~o do mesmo li que ee reall2:e em ou'ta-e muni c l pe Li>

dado e c cujo i;errit~río n~o se estende. ,~mot~rJa,fI bem dizer, e

t~ ps c i f rccdc pala dcuta-Lnc e pe l c jurisp.rud~nciü ..e eeepe leo de no

mos gerais de direito tribut~rio e j rapoebo sobre serviços (I:3S).

Por fim, ~ de todo conveniente que se n~o conp l i que o que j~

se encontra assentado, como o- imposto dessa natureza: na compet~ncja

Da ', a Emende suprimir,também do inciso 111 e ?ür~
do Municipio.

f • . a prast~ç:;o de
grafos do ori: ..20t;' do Substll:utivo, as re erencHlS -

serviços comO objeto de 'tributaç;o pelo E&tado ou dcfíníç~o do fa~

ba.c dc ca'lculo do seu imposto sobre. cjrculaç~o de
to gerador -

mercadorIas (rCM).

Art. I!!. A Rep~hl Ice F'edcr-c't ivc do Br-os I l s cons-t i bu i dc Pêlo U...

niêo indir.!oIÚveJ dos E~d;<Jdos Federados, respecbvos r,unicfplos, e

Di ~,tr i to Feder-c}, ~ un estcdc de di r-e l-te democr~ti co, pc IQ vc-rêods

s c'ver-cnc do povo br-o e i leiro,de ondê eeene 'todo poder.

do 90v~rno Feder-c... '.

~ 2~. Sco ~fmSolo!: ncc r ono i s. e 'vonde Ir-c , o hino e as Ar-mes de

Repú"1 ice er l cdcs por Ici,podendo O~ Es'tcdosç o Distrito Federal e

ce llunicfp;oE. ter .. frn:"ofos pr[;priot:.

§ 3'º". A ';rgua portuguB!te: f'e Lede no Brasil é a of ie lc l ,

JUSTIFICAÇÃO

Uma Constituição ee'ta-u'bur-e um estado. Institui o governo dc'p

vo de cletermincdo te:'rrit(;rio. f o conjunto dI) norm1S jurfdicüs que
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A Emenda aponta os e Ienerrtoa e as e no i LI j B do objet i vo cons t; itu í

te,ou seje,a f'cr-me de e seedc, c: fOr'Mu de govet>no,seu regime po l fi::: i

co e ti f c rte de sue legitllnidüdc,fundad.:. ne eober-e r-i e popu Ier-ç de

or de C'rII,:ln.J topo poder polftico. IndICa,QI~m d rsec , o r ome do [st(..l

do-naçf;o, t nc l us r ve pera efeito de ralJ;ç~es lrrter-nc c l onc Is ,

uoe p.:.r~!Jt"ufos em que se desdo'a-c , con"tém e índlct..ç~O d., ce p r

nec ber- cül-d~ento num texto de d,reit: pos l-c rvoç cono umc constl~Ul1

ç o, e ~,u<';l o' VI.':': c »e ce e c or- r-o-c .te e.... o tl'"..l'r,ad.:z$ r-egrt3s de e.ilç.. <,.,

'ri-I' I,-j{"~' I ,'-::t' , J~, :;,,'qrli' ç-r u-",

ccnceeçoc pct;mic.z.. Ideológica. senão metaffsica como o d rr-e t tro nc'tiu

r-o l , AI~M d t e ac s e , ..elusão implica uma ins~ljta contrudiç~o: tor

no l-ief rcc ees ou nul ea eodes as I imitc.ç;;cs cone'terrtrea de Pl'"~f'riü

Co"'st itu i ç; o ou dos, Ie i s que de Ia de cor-r-er-er.., exertrerrerrt.e porque Si]

Sco, port· -rt.o, pr-e-ce itos estruture. I S b\~s i c os de Const i tu j ç~o,

cu.] OE d i spoc It J vos s.ubaeque rrtiee desdo'''''''êll''·;O a matél"" i e conet; I tue I on

expre!:~~cs. de d i r-c i t;o ccs r e r vc e Instrumentos ,.,orm<Jtlvos edequudoa

~ J initcç~o da I Lber-dc do e de condu't.e humonc , se bert que r nccnf'und

decorrente.
vei.,. cora o di r-ei tio ncbur-cl ,

et-queu o direito ~ v sd o corno fundamentei. Tcmpoco se Juetific.:l que

uu,-nt.o c o : 2,7, er-cccr-eve-os,e c l oe-c.norrt;e que o Ecee dc br-c s i lei c

ne o e dn r-t;e PCl).:! de morte,non ne s nc em Ci:lSO de 9l1errd.heslTfo per-que

urt prece ito con r t; t-tuc i O"Q I de s ec m<:.~:Jfl l üudc e s te j c subcr-d I nodo c In

'I.1:M ..~to/CllII\II'i.{1/"1atOll.tnio ----,

Plenário

EMENDA ES32371.7 A,

l: Deputado Nestor Duarte "'lIT(l~

t:
r.r------------- TUTOIJunlfle...çio ~

c r ..e l vo do l e g r s l edor- ordint1rlo na defin'ç~o de cr-j mos cometidos

Redija-se o ar;;. 6!! e lS~US parágrafos 22,27 e 28 do Sube-t r-tu
dur-e nt;e guer-ra externa.

~, co-ar- t lncnbo ele dei l t o- .ji' qll<.I'~IJOr n .... -tur-e a a , : vise e r-::~tI1Url.lr

dc s de ne'tiur-e ae c i v I I,eendo certo que n~o o faz quanto em r-ez e c

J
T 'i Ice-

-'--~--'---~'~".~~.----------

Que:; -t c ao ~ 2S, a Emenda ~ sumária: pr-o i be a pri5~O por" dfvi-
tivo do Re- l ebor-, da seguinte f'or-me t

v i de , ~ I I ber-dade e ~ eenur-enço de auo pe s s.oe e bens.

r-e s t de rrties no pafs a inviolabilidade dos direitos concernentes

Art. 6!!. A Constituição as agura aos br-e s i leiros e estrilngei os

EMENDA ES32372-5
tJ CONSTITUINTE BRANDiO MONTEIRO

~ 2Q
• t'oh T\9~" '!e.r~ cbr- 19n.-!o B f;;;zcr ou de lxer- de fazer a IgUJl'Ia

co i e a sen;o em virtude da lei.

§ 27. N~o haverá per-e de morte, de prisão per~tua,de br-ube l ho f? PLENARIO
'LI!:NIiIlIO/cOlllsilí.o/clJleOllll.ÃO-- ~

forçado ... ou de banimento.
.,.,.- TEXTONuSTIFICIoÇÃO _

EMENDA SIlPRESSIVA

JUSTlFICAcAO

Suprima-se as expressões "respeitados os direitos adquiri.

dos de seus titulares" e o parágrafo único do artigo 31 das DisPQ

aãçêes Transitórias.

o coput, eojjundc c Enende , diz '''OIS do que o texto do Sub~tlt

t Í\ c. ScgurDn~'l pe r r Ou I crivo 1vc í nte!)r rdzde f; s i co e mor-c I. Se:)lIrú
JIlSTIFICAClio

nos e n~o üe-r moder-name rrt;e cque I e sent ido abso Iuto e fundamenta I c -

especificidade do domfnío, gu--; é um dos direitos patrimoniais a

rait:o relat.ivo e condicionado a umn funç;o social, como const.a di::

CO'1~tii:ujç~es bras'íleiras desde 1934,. subordinando seu exercfcio oJ

'LlN.IIIO/cOllllilÃo/cUleO,lllillÃQ-- ~

Não há porque eeeeatvae "dixeitos adquiridos", pois peran

te a nova Constituição não existe a figura do "direito adqudz-Ldov ,

A prevaiecer a tese do "direito adquirido·' a nova Constj,

tuição nada poderá mudar na ordem jurídica vigente •

tJ PLENARIO

~DA ES32373-3'
~ 'IoUTOIIê CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO

~ I~ I''''l~ ..' P I I .. "

.
mo figurava O<:lS Declal'"aç~es do constitucional ismo do S~culo 18. O

pr~prlo Substitui:ivo, em seu § 33, gorDnte €I propriedtlde como um d

~e"l e~tar da soc j edade, conservaçao dos recursos naturuis e ~ pr
.,.,.-------------TUTO/JulT'FlClÇ;,O--- -,

EMENDA MODIFICATIVA

teç:~o do meio aml"iente. Ao faz;-Io, n;o el imlnou de modo ..:dgum a

propried~de privada dos meios de produção. Nem a Emenda pretende is
Dá nova redação ao § 35 do artigo 6!!:

to,substituindo õ propriedade,po ceput, por segurança de bens,cor.l
§ 35 - É garantido o direito de herança, sujeito ao impoA

to progressivo.

sentido evide.ltcrnente mais amp10 e abrangente de muitas obras esP2,

eie$. jurfdlcas patrimon~ü.ts,tüntof'isicas como morais. JIlSTIFICACÃO

Quanto ao § 2 2 , suprimem-fie as expreas;)es relativas ao respei

to da;.direitalnatur,gi. como único limite ~ liberdade individual.Po

o imposto causa-mortis progressivo é t1ltI.dos eficaZ'eS :in§.

trumentos de justiça social e de distribuição .de renda: No ':Prasil..
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JUSTIFICACÃO

de J.987.

transição em 15 de março de 198.9 - quatro anos apÓs a investidura do

Vice-Presidente José Sarney na Chefia do Executivo. por motivo da .ar

te do Presidente ~

Nova Constituição, novo presidente da República, legiti.amen

te eleito pelo povo.

A prudência recomenda eleições diretas num prazo curto, apÓs

a promulgação da nova Carta Magna, para evitar um conflito de legiti

midade entre as novas instituições políticas e um Presidente ilegít,i

mo, pois esse conflito pode prejudicar as nascentes instituições d~

cráticas. Quanto mais cedo se encerrar a transição, mais cedo ingreJl

sareeos na "plenitude do Estado de Direito ll
, com que sonhava o saudo

so Presidente Tancredo Neves e todos os brasileiros. _

A recente declaração pública do Vice-Presidente José Sarney,

ora no exercício da Chefia do Executivo, de que seu mandato teria 5

anos constitui uma afronta à soberania da Assembléia Nacional Consti

tuinte e um desrespeito aos compromissos da Aliança Democrática. Aci:.

ma de tudo, comprova que as forças políticas que sustentavam o regime

autoritário estão se reagl.utinando. Daqui a pouco, não serão 5, mas 6

ou mais anos.

As eleições diretas para Presidente significam a restauração

da soberania popular. Um povo livre telD o direito de escolher direta

mente o mais alto mandatário do País.

O Vice-Presidente José Sarney, no exercício da Presidência,

pode faltar com o compromisso públ~co e pretender prolongar seu manda

to ilegítimo, mas a Assetnblé18 ~~cional Constituinte não pode falta;

às ospcxançea do povo, há 27 anos privado de seu direito de escolher

o Presidente, sob pena de üeemoxe r r eeçeo , pois o povo há de pensar
que seus representantes se acov~rdaram Ou ee cOX'ramperam diante do

Poder Executivo, ao aceitar a imposição do mandato de cinco anos.

Confiamos em que a Assetabléia Nacional Constituinte não ir~
Sucumb1r ante as pressões ou seduções do Poder ~ecutivo, ma" corres

ponderá aos anseios da Nação, definindo em quatro anos o mandato d:
trrenedçâo ,

Sala das Sessões, em D4de setembro

~"AIITIDI)_

PDT

Art.. 66 - Nos doze meses seguintes ao da promulgação desta

Constituição, o Poder Legislativo da União, dos Estados e dos Muni

cípiol!5 reavaliará todos os incentivos fiscais oz-a em vigor, par-e

confirmá-los ou cancelá-los expressamente por lei.

A confirmação ou ceneeaeeenec dos incentivos fiscais, nos

termos do artigo 66, dependerá de lei.

Daí porque os ii 12 e 29: se tom"ll ôeeneceseérdos ,

De outro laão, a exigência de extravagante quorum de "quª
tro quintos" torna difícil a confirmação dos convênios, parecendo

mais prudente fixar o quorum da maioria absoluta ..

Dá nova redação ao artigo 66 e § 32 das Disposições Tran
sitórias que passa a ter a seguinte redação:

antes de 1964, a alíquota progressiva deste imposto chegou a alcen.

çar 291;, quando o legatário não era parente do testador f! elevado

o valor da herança .. Urge estabelecer o imposto progressivo sobre

as heranças cuj., ar-receõeçêo poderia fortalecer os municípios ..

EMEIIDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 66 e § 3~ das Disposições Transitó

rias

§ 3!: - 05 incentivoe: concedidos por convênios entre Est'ª.

dos, celebrados nOB termos CIo artigo 23, parágrafo 62 da Constitui

ção de 1967, com a redação da Emenda ne 1 de 1969, também. devexão

ser reavaliados e confir.a.doB ou cancelados nos prazos do presente

artigo, mediante deliberação da maioria dos Estados e do Distrito

Federal.

r.r------------_TEXTONuSTIFleAç;;o _

EMENDA ES32374·1
!J CONSTITUINTE BRANDIO MO~~D;RO

EMENDA E832375·0
l!J ConstitUlDte BRANDlio HOII'rEIRO

l!J PLI':HARIO

Suprima-se o § único do artigo 52 das Disposições 'lTanait.Q

EMENDA SUPRESSiVA

rias.

tJ PLENARIO

EMENDA ES32376·8
~ AU~

, CONSTITUINTE BRAIlDÃO HOIlTEIRO

..,- n:J:TO/~U'TlfICAÇio _

r.r-------- PUNlofllt1/COlll'do/.Ul.eOllIUio---------,

JUSTIFICACAo

dOA à~op~M.u§rI9f1,'A~
O artigo '2"õVdo ProJeto de Constituição, passa a ter a s~

intl! redação:

Art. 20 - O mandato de transiçl;o do atual Presidnete da R,§

"blica terminará em quinze de ~rço de 1989 ..

,.".. Tl:nO/~UlTlf'eAçio-------------___,

PrOllUlgada a futura constituição, a convocação de eleições

iretas para Presidente da República constitui, desenganadamente, a

ondição essencial para a estabilidade das novas instituições.

A experiência hiBtórica dos povos recomenda que a transição

de um regiBe autoritário para o democrático não pode prolongar-se no

teapo, sob pena de facilitar a reaglutinação das forças políticas que

sustentavam o autoritariSBO.

Os compromissos públicos das forças políticas que promoveram

a eleição do saudoso Presidente Tancredo lielV'$B e de seu Vice .. o

exercente da Chefia do Executivo, estabeleciam a convocação de ele!

ções diretas para Presidente da República ç da ABse.mléia 'Nacional

Constituinte.

Aprovada a futura Constituição, subsiste o impostergável c~

prosd.eso das eleições diretas, para concluir a transição.

Não há nenhuma justificativa política ou constitucional para

o prolongamento do mandato do Vice-Presidente além do prazo livremen

te aceito pelo saudoso Presidente Tanc.:.c.dc Ne , _~ - quatro anos.

. Dp'.í pprque a presente emenda prevê o término do mandato de

JUSTIFICACXO

Absurdo consagrar no texto constitucional a grilag... de

terras. Milhões de hectares de terras no Brasil fora. ilegit~

mente registrados por grileiros, durante os últi.as vinte anos, in

clu,sive terras pertencentes à União, como é o caso das terras habi

tadas pelos índios,e!terras devolutas na Região Amazônica, no Cen

tro Oeste.

Tra.itam pela Justiça milhares de ações, visando a anular

registros conseguídos mediante fraude ou escrituras indevidas e
ilega~ente outorgadas pelo ,Poder PÚblico.

A Amazônia Legal, cujas terras em sua quase totalidade,

pertencia.. ~ União, Estados e Munícípios, foi criminosamente 1.2

teada durante anos do autoritarismo.

Consagrar a pr9priedade dos títu10B .registrados, inclueiv.

de teXTilS ilega1Aente registradi!ls .. nc.e de estrangeiros CQlJ8t.i ::

tui 1m. criAe contr,.oe ãeeeeeesee DZlcionaill~
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EMENDA MODIFICArIVA

r.r n;XTO/~ulTl'ICAÇ~O-- _

Dá nova redação ao al.-tígo ~46 ..

JUSTIFICAÇÃO

A unificação da legislação processual cons t i tud uma ineg!

veI conquista,
O art. 32 já estabelece que compete pr i va t avement e à União

leglslar sobre direito processual. Não se deve, por t ant o , permí t i r

aos Estados legislar concorrentemente com a União soare .lprocedi

mentos em matéria processual".

~"AltTIDD

PDT

'LltliAIIIO/COWllllotluacewll1io---------.,

tJ PLENlIRIO

EMENDA ES32377·6
tJ CONSrITUINTE BRANDÃO MONTEIRO

Art. 146 - Os serviços noticiais e registrais são exerci

dos pelo Poder PÚblico ..

JUSTIFIClICl\.O

Os serviços públicos noticiais e registrais constituem a

mais rendosa atividade do Judiciário.

Os Tabeliões e titulares desses Cartórios são os maiores

maraJas da República, com rendimentos que alcançam,. em alguns Esti!

dos õa Federaçàot' Cz$ 50 milhões!

Há 20 anos se luta pela completa oficialização dos Cartó

rios, cUJos rendimentos devem integrar o orçamento do Poder Jud~

ciário, e não o bolso destes fantásticos Marajás, que chegam a 9a

nahr mais de cem vezes o vencimento do Presidente da República_

Reminiscência feudal, 013 cartórios são feudos acima do

bem e do mal.

Uma Constituição feita para o Século XXI não pode manter

esse injustíssimo privilégio que atenta contra a igualdade republ!

cana.

A Constituinte não pode submeter ao "lobby" dos Tabeliões,

CUJOS rendimentos nem são tributados pe10 Imposto de Renda.

EMENDA ES32380·6 '""" -----,
tJ CONsrITUINTE BRlINDAo MONTEIRO

= 'UN,l.1I10/COIlIIIIO/IUICOfllIUio l

e-r- Tl:lTo1~UITI..~.I,çio-------------___,

EMENDA lIDIrIVA

Acrescente-se ao inciso VI do artigo 31 as expx:essães '!e.1f

pãoadvca e subatância~ tóxicas" passando o dispositivo a ter a s,g

guinte redação:

VI - autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de matg

rial bélico.. explosivos e substâncias tóxicas ..

JUSrIFICAcl\.O

A redação estabelecida no Projeto de Constituição da Comi~

9ão de Sistematização atende me1hor à segurança pública.

EMENDA ES32378·4
tJ COBSTITUIN1'E BRANDÃO MO~~'ito

~P.l,ltTIDD--

4 PDT

EMENDA lIDIl'IVA

DISPOSITIVO EMENDADO: rClrtigo 10_

r.r TElTO/JUSTrfIC.l,~io_-------------f!J PLENARIO
r.r TtJ:TONUSTI'IC.l,CÃO----- _

EMENDA lIDInVA

r.r
PL

[ Il ,b IO/ COIl 1Il i o/ I UI CO.llIU i.o --,

Inclua-se, como § I!!. do artigo 144, renumerando-se OS d~

mais .. o seguinte dispositivo:

§ as - A União reservará 5\ (cinco por cento) e os Estados

31: (três por cento) de seu orçamento para o Poder 'Judiciário, que

aplciará 301 de seu orçani'~nto na manutenção e modernização de seus

serviços.

Inclua-se como artigo 10 das Disposições Transitórias, r,g,

numerando-se os artigos sugsequentes, o seguinte dispositivo:

Art. 10 - No prazo de seis meses, ti contar da promu1gação

desta Constituic;ão, a Mesa da Câmara criará a Escola Superior de

Estudos Legislativos - E5EL - destinada ao aperfeiçoamento dos se~

vidores do Poder Legislativo_

JUSTIFICAÇÃO

para o Estado de Direito.

ImpÕe-se reservar percentagem fixa do orçamento da união e

dos Estados para o Poder Judiciário.. eem o que nunca teremos um

Judiciário forte.

A alocação de percentagem fixa à modernização.. 'manutenção

e reapare1hamento do Judiciário também é essencial para evitar que

as despesas de cuaeeão consumam toda dotação orçamentária.

Não basta consagrar a autonomia do Judiciário.. essencial

§ 1 2 - COlll~te à Escola Superior de Estudos Legislativos,

sob a direção da Mesa da Câmara dos Deputados, planejar e executar

as atividades de formação e apeyfeiçoamento dos funcionários do

Poder Legislatívo ,

§ 2 2 - Aos servidores contratados ou requisitados e aos a.§.

eeeaeres que prestaram serviços à câmara dos Deputados .. ao Senado

Federal e ~ Assembléia Nacional Constituinte durante os trabalhos

de elaboração da Constituição, fica assegurado o direito de ingreg

80 na Escola Superior de Estudos Legislativos e o aproveitamento

no quadro permanente das Casas do Legislativo.. apÓs aprovação em

concurso compatível com a função exercida.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o inciso XI do art. 34.

r;r Tl:ltTO/~UITI,..C.l,çlo--------------

JUsrIFICACÃO

As amplas at.r-abufçôes do Poder Legislativo.. prevdut.ee na

na futura Constituição.. estão a. exigil:' a imp1antação de uma nova

filosofia visando ao aperfeiçoamento e valorização dos seus funciQ

nários, para responder aos desafios dos novos tempos_

Qualquer que seja o sistema de governo que venha a ser· êon
sagrado pela Constituição - parlamentarismo ou presidencialismo- é
inegáve1 que novas e importantes tarefas terão de ser assumidas

pelp Poder Legislativo_

PiA:N.I,RlO/COlllISSio/IUICO.lllll.io---------.,

~ PLENÁRIO

EMENDA ES32379·2 '""" --,
fl Constituinte BRANOAo MONTEIRO
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Desnecessário alongar-se na dem()Dstraçán de que o Poder Ljl

gislativo oriundo da futura carne Magna terá' mais do que duplicA

elas as suas atribuições ft competência.

Torna-se necessário que o Poder Legislativo se instrument~

lize para enfrentar essas novas responsabilidades, mediante a m.Q

dernização de seus quadros funcionais, com programas permanentes

de formação e aperfeiçoamento de aeue funcionários ..

11 implantação de uma Escola Superior de Estudos Legislati

vos formará os novos quad:ros profissionais e técnicos necessários

ao Poder Legislativo.

O ingresso dos servidores nos quadros da Câmara e do Sen.?!

do dará apÓn a aprovação no curso de formação e aperfeiçoamento da

Escola Superior de Estudos LegislativoB, devendo 2!ler feito o co.!!

curso pÚblico para o ingresso na ESEL.

Os servidores que prestara.m serviços durante os trabalhos

da Assembléia Nacional Constituinte, seja como servidores da câlD2
ra, do Senado ou da própria Constituinte, certamente acumularam

uma inestimável. e rara experiência, devendo ser-lhes facultado o

-inqr-ecuc na ESEL e com a aprovação em curso regular. nos quadros
permanentes do Poder Legislativp. Desta forma será .a.ntido o elen

co de s~rvidores que não só demonstraram ca.petência e empenho

durante a Assembléia Nacional Constituinte, principalJDente, fami

liarizaram-se com a mecânica e o funcioname~ do Legislativo.

EMENDA E532382-i
J.CONSTITUINTE BRANDÃO Mo~;i~o-

'J
EMENDA MODIFICATIVA

Dá nova redação ao § 39 do artigo 6!!.:

§ 39 - É inviolável o sigilo da correspondência e das COm.!:!

nãcecõee telegráfic;,s e t.ete.rônãcee ..

JUSTIFICATIVA

A inviolabilidade do sigilo da correspondência e das com'y'

nicações deve ser ampla, conforme nosa;, me1hor tradição constitB

cional. Até meaDO a Constituição da Junta Mi1itar - Emenda n~ 1/69

- marrtieve essa garantia constitucional em toda a.plítude.. sell

qua1quer ressalva como pretende o Substitutivo do Relator.

Essa garantia constitucional é tão arraigada no nosso di.

reito que o 1.2 CÓdigo Penal da República proibia a utilização de

carta ou correspondência petas autoridades, ainda que fosse para

a descoberta de crime <art. 194).
Inadmissí.vel a violação do sigilo da correspondência e das

coeunãcaçêee, ainda que por ordem judicial para fine de instrução

processual.

Retomar o texto consagrado desde 1891, como ora proposto,

é a solução mais adequada.

'LlIlJo'Ull/cOlolISSMl/SU.OOlolIU'O' ,

rrr-------------T[X'to/~u$TlfIC.ÇÃO _

EMENDA S[JPRESSIVA

Suprimam-oo DO artigo 59 das Disposições Transitórias as

expressões "em imóveis urbanos sendo facultada, aos foreiros, a

remissão dos imóveis· existentes, mediante aguisição do domínio di
reto, na conformidade do que dispuserem Oll respectivos contrat.â

dos", passando o dispositivo a ter a seguinte redação:

Art. 59 - Fica extinto o instituto da enfiteuse e consol!

dada a propriedade dOB foreiros.

JUSTIFICAÇÃO

o dispositivo, com redação proposta no Substitutivo, é ab

Bol.utamente inócuo. Na prática, não extingue a enfiteuse, pois

os foreiros terão de remir o foro na forma do contrato, adquirindo

o domínio direto.

Essa faculdade de adquirir o domínio direto, de remir o f2.

ro, já existe no Código civil, desde 1917.

O essencia1 é extinguir esse instituto de origem feudal.,

incompatível com a República, consolidando a propriedade de quem

já é titular do domínio útil, o foreiro ou epfiteut&.

O dispositivo atual, das Disposições Transitórias é inócuo,

pois desde o CÓdigo Civil nenhum particular celebrou contrato de

enfiteuse.

Os bens privados sujeitos a enfiteuse no Brasil foram gr-ª

vados durante o período colonial.. lIão é de estranh.ar que não bOl!

vesse qualquer reação contra o artigo 59, pois na verdade ele não

afeta o privilégio feudal dos senhorios, titulares do domínio dira

to.
Bairros inteiros do Rio de Janeiro e até cidades, como p~

trópoles, estão su)eitos à enfiteuse. Inadmiss:í.vel proteger lQais

uma vez meia dúzia de senhorios ociosos, que vivem dos foros e dos

laudêmios,em detrimento dos milhares de foreiros que vivem em pe.!:

manente intranquilidade.

EMENDA ES32384-9

tJ
PLENARIO

=--- Tt"To/~UsTl'JCJoOi.D-- _;

EMENOA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENOAOO: Art. 74

Art. 74 ... A Câmara Federal compõe-se de representantes

do povo, eleitos, dentre cidadãos maiores de dezoito anos e no

exercício dos direitos políticos, pelo sistema proporcional, voto
direto e secreto, ell1 cada Estado ou Território e no Distrito Fed!!,.
raI.

JUSTIFICAÇllo

A adoção do voto distrital, prevista no art. 74 do Slb~

titutivo do Relator contraria, frontallllente os princípios democr!
ticos fundamentais s expressamente declarados no preâmbulo do Subs
titutivo, segundo os quais as minorias terão representação propo,!:.

cional no exercício do poder político.

Com o voto majoritário (distrital) supriMe-se, de fato
a representação das minorias. Ainda que D sisteMa eleitoral seja
misto, como previsto no art. 74 do substitutivo, ocorrerá a excl!!

são das nínorí.as que só teria.. direito de concorrer a 5011: dos v~

tos.

Numa sociedade pluralista - e o art. 22 do substituti

vo coloca como fundamento da República, entre outros principias o

"pLuraLlsnn político"-cheia 'de contl'astes._e de Irrteeeeses diverge,!!

t es e ccntraui tõr í os , o sistema proporcional é o único meio de 8.,ê,

segurar a representação mais ou. Menos exata do eleitorado.
Manter a tradição, brasileira no vota proporcional, o

únicD capaz de assegurar a representação de todas as correntes PE.

líticas e das minorias é condição essencial para a construçl!o de
una democracia per-tIcãpat.ãva e pluralista.

O voto distrital, ainda que pelo sistema misto, leve

inevitavelmente ao bãparttdar í.sao de rato , o que contraria os pri~

cípios consagrados no Substitutivo segundo os quais o Brasi~ é uma
República ecnstI tuída sob o regime representativo e tendo COII:O fU!!
daBletos a' soberania popular, a nacionalidade, 8. cidadania, a dign!.

dade e o pluralisllo político.
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= Tr:XTO'~IJITJrle.Q~o _

EMENDA ES32385·7 """ ----,
f!l Constituinte BRANnXO MONTElRQ

t: PLEIlARIO
~""-'to'ltO.

§ 47 - -É assegurado a qualquer pessoa o d í r e i to de pet!
ç ãu cios Poderes -Públic.os, em defesa de da re í t o , contra ilegalldade

ou abuso de poder e para promover a responsabilidade de culpados, i~
dependente do pagamento de taxas ou emolumentos e de garantla de

instãnçia.

EMENDA ADITIVA JUSTIFICI\TJVA

Dá nova redação ao artigo 17 das Disposições Transitórias:

Art. 17 - são oficial.izadas as~ do zoro )udicia1 J

e extrajudicial, os cartórios de notas, de registros de imóveis,

de protesto, de distribuição, respeitados os direitos de seus

atuais titul.ares ..

JUSTIFICACÃO

Os donos dos cartórios são os eedcr-ee mara jás da Repúbli

ca, alguns com rendimentos mensais superiores a Cz$ 20 milhões,quA

se sempre isentos do Imposto de Renda, que não fiscaliza os cart,Q

rios.

Denunciar abuso de autoridades e promover a responsabi-
lidade de culpados é direito da cLdadaru a , decorrente da ordem j.!:!.
r Idica' democrátic_a e, republicana.

As aut.or í dade s exercem suas funções por delegação do P.Q.
vo , cuja soheraru a é a fonte de todo poder.

Cabe ao povo o dar-e í t o de fiscalizar o exercício da 8.!:!.
toridade. O dneito de petição é corolário da própria soberania p~

pular.

O direitõ de petlç~o é um dos meios eficazes de parti c.!.

pação do povo nos negócios púb l rcos e, se fosse mais exercitado, ta!

vez tivesse contribuido para dlminuil' os escândalos que abalaram o
País nos últimos 20 anos e evitar a Impurudade dos ladrões dos d2:.
nhe i ros públicos'.

Reminiscência feudal, os cartórios são uma espécie de cap~

tania hereditária., cujos titulares constituem uma casta privilegi'ª.

da, incompatível com a RepÚblica.

A oficialização de todos os cartórios, e não apenas das

serventias do foro Judicial, carreará vu1tosas recursos para o P.Q

der Público, os quais, poderão ser utilizados no reequiparllllento e

modernização da .1ustiça.

Inadmissível que a futura constituição, elaborada na ant~

véspera do século XXI, consagre esse in justíssimo privilégio dos

.. . . ulares de cartório, uma espécie de oligarquia hereditária, cy
jos privilégios passam de pai para filho.

A, futura Constituição não pode subordinar-se ao "1obby"

doa donos de cartóriosque pretende oficializar apenas as serve.!!

tias que dão prejuízo, conservando o fi1é .ignon ,que são os cartQ

rios extrajudiciais.

EMENDA ES32388.1
tJ Constituinte BRANDÃD MDNTEIRO

=-------------uxToNU.TI'ICAÇio- _

EMENOA ADITIVA

Dá nova redação ao inciso XIII do art. 72 •

XIII - Repouso semanal remunerado e nos ferladas caví s
e r eLiqf oeo s , de acordo com a tradição local.

JUSTIFICATIVA

EMENDA ES32389·0
fJ CONSTITUINTE BRANDXO MO~~;RO

o direi to ao repouso remunerado nos feriados civis e r~

ligiosos, de acordo com a tradição local é conquista dos t r abal.hadq
res já inserida na tual Constituição.

PLENllRIOil
EMENDA ADITIVA

rLr;lIÃlllo/cOllIUlo/.UIICOIlIUÃo----------,

= ,.[l(lt"~b~;tlfl~"çio--------------

,- TlllTONU5T!fl~Iol;~O--------------

§ 38 - A casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém

pode penetrar ne1a, à noite, sem consentimento do morador a não

ser em caso de crime ou desastre, nem durante o dia., fora dos c,ª,

SOB e na forma que a l~i estabelecer.

FEMEIlDA MODIFICATIVA

Dá nova redação ao § 38 do artigo 62:§ 58 - Nenhum culto ou igreja gozará de subvenção of,!

eial, nem terá relações de dependência ou aliança com o governo da
União, dos Estados e Municípios.

JUSTIFICATIVA

tivo:
Acrescente-se como § 58 do art. 62 o seguinte dispos!

o Estado orasileiro, desde a fundação da República, é
laico, não se justificando a concessão de subvenção a esta ou aqu!,

la 19reJa, especialmente quando se sabe que no Brasil ex i s t em dez!

nas de igrejas.

EMENDA ES32387-3
Constituinte BRANDÃD MONTEIRO

PLENÁRIO

r.r TtJllTO/Ju.1'IFleloçio--------------

EMENDA ADITIVA

Dá nova redação ao § 47 do art. 62 •

JUSTIFICAÇÃO

A redação peopcéee, consagrada no direito constituciona1

brasileiro desde a primeira Constituição Republ-icana, atende .~

1hor ao imperativo do direito concernente à segurança individual.

Consiste na proibição a todos, inclusive os agentes de autoridade

pública, de entrar em casa de quem quer que seja, contra a vontade

do morador ou fiem. sua permissão.

Durante a noite, nem mesmo com. mandado jUdicia1, sa1vo a

hipÓtese de acudir vítimas de crimes ou de desastre.

b objetivo ê assegurar li tranqui1idade a que todos tem- ai
reito ti Dpedir que C:OII -anCIadoe: judiciai8 se realizem ~scaB, ou

apreen.õeB domici1iares.
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Desde a (.:mstituição imperial a inviol.abil.idade da casa eji

ceve assegurada. Limitar essa inviolab~lidade ao domicílio, como

se pretende no Substitutivo, ou assegurar o seu desrespeito quando

houver mand~do Judicial é violar uma histáricd Ydrant.ia dos indí.-

víduOBa

tos religiosos e à prática dos respectivos ritos, desde que não oren
dam a moral e os bons costumes.

JUSTIFICATIVA

o texto anterior do projeto de constituição fala em morª

dia, denotando a preocupação do constituinte, para evitar que viS

lências Geja~ praticadas contra moradores de favela, sob o pretex

to de que o barraco não é casa.
No entanto, a expressão~ faz parte de nossa tradição

constitucional, sendo preferfvel a domicílio que nem sempre eDincÁ

de com o local de residência do indivíduo.

EMENDA ES3239o..3
f1 CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO

~''''~TlllO--

PDT

Desde o advento da República, a adnu ru s t r ação dos cenn

térios f 01 delegada à autoridade muru c rpal e na Constituição de

1891 já consta dispositivo inserido como § 5º do ar t 72 (Declar~

ção de üa r e i t os ) •

Necessárlo retomar a nossa melhor tradição republicana,

POIS os cemitérios não devem ser deixados sob a adminIstração de
par t acu l are s ou de confissões religiosas, sob pena de a ns t í t uc í cna
La za r a dí scr imínação vedada pela Cuns t a tu i ção ,

r.T TExro/~unIFu:;.çio _

f:J PLEliARIO

'LIN.llll11/COW,lIIiO/JIJICOlolllSio --,

EMENDA ES3239~·8

tJ CONSTITUINTE BRANDÃO MO~T;~O
tr='AIITIOO--

pDT

:EMENDA ADITIVA

t: PLENARIO

Acrescente-se ao artigo 265 como inciso,g, o seguinte di§

positivo:

r:;- TEXTOIJIlUflC.I,çio _

EMENDA MODIFICATIVA

e) aposentadoria para o professor e jorna1ista após 30

(trinta) enos e para a professora e jornalista, apÓS 25 (vinte e

cinco) anos de efetivo exercício, com salário integral.

JUSTIFICAC1io

~D?

Dá nova redação ao § ~ do artigo 62:

§ 10 - É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou

profissão, observadas as qualificações profissionais que a lei exi

gir.

A Emenda Constitucional na 18, de 1981, já garantia

aposentadoria especial aos professores. direito ti!mbém assegurado

aos jornalistas, cuja profissão embora não possa ser definida como

penosa é extremamente deeçaat.entie , Não há porque subtrair essa

conquista r1nc:ll: -traba1hadores ~

I'I.Ell.ll1o/,.o.ll~nlo/ll,l.CO,.l"io ___,

JUSTIFICACÃO

f1 PLENl\RIO

EMENDA ES32394·6
t: Constituinte BRANDAo MONTEIRO

~"ARTlbO-

• POT

EMENDA ES32391·1
fiConstituinte BRAND~D MONTEIRO

r.r---,------ 'lJENARIO/l::OlllI5'ioJ.u.eolllllÃ6-- ,

,.,.- Tn:TO/JUSTIFleAçio _
EMENDA ADITIVA

EMENDA SUPRESSIVA
._.M~, ..,-.<J..A:!,

Inc1ua-se-;nasti,Ísposições Transitórias. o seguinte artigo:

Suprima-se o § 56 do art. 62.

JUSTIFICATIVA

Art. - A aviação civil será subordinada à administração
civil. progressivamente em quatro (4) anos. Sua infraestrutura s~

r-é usada de forma compartilhada, conforme dispuser a Lea ,

A pessoa jurídica é uma f acção criada pelo direi to. Não
parece possível estabelecer a responsabilidade penal da pessoa jur!
dica, mas sim de seus admí ru s t r adcres . A i novação parece pouco ex.§:.

quivel

EMENDA ES32392-0
!J Consti tuinte BRAND~O MONTEIRO

PLENÁRIO

~-_--:-_--- --T[XTO/~Unl'leAç_o--------------

EMENDA ADITIVA

JUsnFICACÃO

A importância econômica e social da aviação comexcâeã , num

país de dimensões continentais como o Brasil, não escapa aos obeej;

vadores mais atentos ..

A aviação civil brasileira já alcançou a sua maioridade e

a sociedade brasileira está interessada em instrmnentá-la. como

fator d~ desenvolvimento da economia nacional.

Torna-se importante desvincular a aviação civil do Estado,

para que a sociedade possa intervir diretamente na formulação da
poJ.ítica de transporte aéreo e na fi.scalização de sua execucâo , O

tZ'anaporte aéreo é uma atividade econômica é' como t~J. deve ser tri!

eeão,

Inclua-se como § 57 do ar t . 62 renumerando o atual,

scquinte dã spns at Ivu ;

§ 57 _ Os cemitérios terão caráter secular e serão BE.
ministrados pela autoridade municipal, ficando livre a. todos 05 cul

Ressalte-se que em paises desenvolvidos do .ando a aviação

comercial é civil. Somente o Brasil, Paraguai. Angola, Gana, Guiné

Bisson, Etiópia e Arábia saudita ainda submetem a aviação civil ao

controle militar.

~ A Força Aérea L,Ldf"J.J.e';'t:a »eceas r td de se Laber-ter dessa

obrigação de contlrolar a aviação comercial, para que possa 'ded1

cae-ee às elevadas tarefas que ia Constituição e a lei lhe deferem ..
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r,r-------------TI'l(TONtJlT'FIC...~io---------- _ .". TEJi'.TO/~U3TIFICAÇ~O__------------

~~AII1'IIlO~

PpT

r.r "r.ltNA"IO/COllIUioICUICClNISSÃO-----------,

EMENDA ES32398·9iJ AUTO"

, CollSTITUIII'XE BRANDÃO MONTEIRO
C'.lIlTlllO--

PDT

"LtM.lIIICl!COIlISS.iOtll.lICOlllll40 ,

EMENDA ES32395·4
f!J conSTITUINTE BRANDAo MO~~RO

EMENDA ADITIVA

Dê-se nova redação ao inciso VII do artigo 149.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: § 4,2 do artigo J.3,. do TítuJ.o X,. Disposições

Transitórias.

VII - O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil

e os Conselhos Seccionais, nos casos de leis ou atos normativos

dos Estados e Municípios;

Suprima-se o § 42 do artigo 13,. das Disposições Transitó-

rias.

JUSTIFICACllo

EMENDA ADITIVA

JUSTIFICAÇÃO

...,----------,------TtllTOOUSTIFIC..çiio------- -,

A representação Judicial da União compreende,. como é ébvão ,

a cobrança dos créditos tributários e todas as ações que lhes di.
garo respeito.

Nenhuma r-aàec exãsrt.e, portanto,. para que a Constituição

da República reserve a. um "órgão jurídico do Ministério õa Faze!'!

dali - como o faz no parágrafo proposto - uma parcela de atividade

que Já se acha compreendida na mencionada representação Judicial.

O parágrafo em questão,. em verdade,. se revela odioso,. na

medida em que reserva aos integrantes de um específico setor da

administ-raçào,. justamente a parce1.a menos árdua da ati.vivdade de

representação judicial da União e que lhes pode vir a propiciar,.

sob a forma de honorários,. vantagens financeiras em detrimento do

sempre sacrificado contribuinte brasileiro.

Do oonto de vista de t~cr•.!-<....C1 coosr í cucrona r , eõemea.s ,

inJustificáve1 parágrafo mostra:-se ainda mais absurdo, porquanto

alça ao nivel da Lei Maior das atribuições de um órgão que se si
tua,. no contexto da Administração pública, obviamente em plano in

ferior ao do Ministério em que está inserido. A não ser assim,. por

que também não definir, na Constituição,. as atribuições dos outros

órgãos integrantes do Ministério da Fazenda? E por que não explici.

tar, tiembém, os órgãos incumbidos,. na Procuradoria Geral da undâo ,

das demais atribuições que o malsinado parágrafo excluiu da "pa.!:

te do leão"?

No artigo 175,. o ProJeto institui a Procuradoria Geral da

União, com a atribuição de rperesentá-la judicial e extraJudJ.cia..!

mente.
nos

ter

p-;""'OO~
fpT

Os Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados devem

legitimidade ativa para propor ação de inconstitucionalidade

casos de lei ou atos dos Estados e Municípios.

JUSTIFICACÃO

11 - imunidade e inviolabilidade dos vereadores por suas

opiniões,. palavras e votos no exercício do mandato,. na circunscri
çào do município;

Torna-se necessário assegurar aos vereadores,.a Lém da in

violabilidade,. a imunidade processual para assegurar sua indepen

dência no exercício do mandato ~

Acrescente-se ao inciso 11 do artigo 41 a expressa0 "imunj

dade", passando a ter a seguinte redação:

EMENDA ES32396·2TI .",.011 ----,

CONSTITUIII'XE BRANDÃO IIOII'XEIRO

r.r--------PLINAIIIO/CONI"iO/llllcOlllnio ,

EMENDA ES32397·1
~ CONSTI.TUINTE BRANDÃO MO;';;;~O

P-;~AII1"DO~

PpT

tJ PLENARIO

=---------~---,.u;,.o/~\ln\f'Ie"lliD-------------__,

EMENDA SUPRESSIVA

Suprimam-se no artigo 49 das Disposições 'transitórias as

expressões "salvo quanto ao sistema de governo I! ~

EMENDA ES32399·7 .lU1'CII --,

[JBRANDlIo MONTEIRO e OUTROS (VICE-VERSO)

tJCOMISSXO DE SIST~~~~~~i"';sÃO/.UICClN'Uio

JUSTIFICAÇÃO

...,- nXTO/JUUI1ICAÇÃO--------------

EMENDA AO PROJETO DE CONSTITUIÇllo

Torna-se essencial que o Sistema de Governo adotado no

Plano Federal seja o mesmo dos Estados,. comc , aliás,. é tradição

de nosso direito coneta'tucdonea ,

Absurdo liberar as constituições estaduais para o estabel~

cimento do Sistema de Governo que entenderem,. pois essa permis

aâo, além de ser contrária à tradição e à técnica constitucional,.

viola os princípios 'da própria Federação~

Teremos Estados parlamentaristas,. presidencialistas,. com

executivo colegiado ou quaJ.quer ou~o sistema de Governo que a

imaginação ou o interesse das oligarquias estaduais recomendarem.

O que é bom para a União deve,. neceeeeedaeenne, ser bom

para os Estados.

Dê-se nova redação ao § 102 do Art. 69:

Art~ 6!! -.~.~.~.~ ••• ~ •••• ~ ..... ~ ... ~~ •• ,. •••••• 6 ••• 6 ... ~ •• ~.

§ lO!!: - É 11vre o exercIcao de qualquer traba Lho , ofic~o

ou prof~5São,. observadas as qualJ.f~caçõe5 profissionais que a Lea

exigir.
JUSTIFICAÇÃO

A emenda proposta suprime o texto que pÕe fim à regulamE"!!

tieçâo de diversas profissões,. entre 3S quais a de j orrie La.et.a , rel~
çêee púb'La.cas , sociólogos e outros ~

Lei ordini3ria regulamentara.as qua1ificaçQes para o exej;
cício profissional,. sendo inaceitáve1 que o texto constitucional

desça a minúcias como está na atual re(hção do § Lne .90 Art. 6'2 ..
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6IDá nova redação à letra l;! e .Ç, do inciso VI do artigo

das Disposições Transitórias.

,- Tll:XTO/JUSTI'ICAÇio, ~rEMEHDA IIODIFICATIVAEMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: § se do artigo 13. eee Di:e:posiçõc!S Transit,Q

ria".

tJ PLENARZO

EMENDA ES32400-4

fI CONSTITUINTE BRANDXo MO~T~~O

= TtXTO/~lJITI'IC'_ÇiO ~_~

Suprima-sft o i 5~ do artigo 13.
b) configurados os seus órgãos diretivo!l e administrativos I

~ assegurada a participação popular;

;}JJSTInCAdo

A absorção proposta no parágrafo CODBtítui a forma mais

odiosa e antideaoc.rática de aceeao a cargo pÚb1.ico. Além disso, a

norma contraria a própria filosofia que inspirou a propo8itur~ do

§ 2!l do artigo 175,. que, por BU2:l vez, confirma a regra do artigo

63. II.

Mais que isso" se prevalecer, constituir-se-á em mais .bR

escândal.o nacional, de vez que alcançará .I.1bares de servidores,

embarcando-se e-. Jaais um abominável "trelD. ~a alegria" - que a oPá.

nião pública faci1mente identificará como obra de constituintes em

ceuaa própria - para int!Satisfação e revo1ta de toda a Nação. Sob o

aspecto econômico, eeeé., Bem dúvida, mais um estorvo ao f!sforço Iljl

cional de contenção do déficit público, repercutindo no processo

inflacionário e penalizando todll a coletividade brasileira.

c) organizado o Conselho Regional, do qual serão membros DA

tos 08 Governedorei5 e Presidentes das Assembléias Legislativas dos

Estados associados, bem. como representantes do Governo Federa1 em

número nunca superior ec dos delegados estaduais e UII representan

te da sociedade civil por cada E8~O eaecedeôe ,

JUSTIFrcACAo

A participação papular na e1aboração do planejame.nto é
u-a .edida de caráter democrát,ico que evitará que se cometam 08

equIvocos do planejamento autoritário dos últi.as vinte anos.
A lei de criação de cada Região de Desenvolvimento, esta~

lecerá a forma dessa participação e os mecanis~s de escolha dos

representantes populares.

lMEIlDA ADITIVA

""'-~~
Inclua-ZJe).:como § l~ o dispositivo seguinte,

o atual par~grafo único:

DO PROJErQ DE COSS'ri'l'UIÇ,Xo,

"SAOOE

Art. - A 8il1'ÍÍde eceo bea social se constitui ma. direito
e dever a. todos.

Art.. - O Estado assegura o direito à saúde:

§ 12 - As constituições do Est~do assegurarão B autono-ia

dos Municípios;
a) implementando políticas econômicas, sociais e sanitA

rias visando a promoção, proteÇão e recuperaçio da saúde;

JPSTIFíCACXQ
b) estabelecendo, regulazzentando, executando e controlando

a aplicação de normas e .edidas que vise. il eJ.~nação ou redução
de riscos à saúde e à. vida;

Torna-se iJI;,.portante assegurar expressamente a autonOlÚa JaY.

nicipal no texto cODstitucional. c) através da organização e maftutenção de Sistesa Nacional

de SaÚde, que se assente em-serviço Unificado de Saúde, púb1ico,
de comando único a cada 'nível de governo, que garanta ecesec igua.

litário e gratuito a ações e serv.iços de saúde preventivos, curati
vos e de reabilitação a toda população do Paí.s;

= Tl;llTD/4UsTl'ICAÇiO' ~

aJ Iltravél!S da o::J:'ganí2açu.o e operação do saeeeee Naciona1
de insumos Básicos de Saúde, que deterá o monopó1io da import\t.çio

de equipamentos -.!dica-odontolÓgicos, de medicamentos e de IDBti

ria-priJ:l1& pera a .indústria farmacêutica, distribuindo os'l:aesmos em
todo o -cerri-cório nllciona1;

EMENDA SU!?RESSIVA

Suprima-se o artigo 67 aas Disposições Transitórias.

e) garantindo a participação de organizações c~itárialS

e sjndjçaja na gestão p. rrm+,..,............r.,.....,.=w;;oa'"fl<h_..,............._~l""--..J
rança do trabalho.

Art. - A inobservância de deveres( preceitos legais ou

atos normativos J:elativos à saúde e à segurança do trabalho const.i

tu! crime ina;fiançáve1.

A questão da destinação das "er~" pÚblicaB eeeé definida

no artigo 281, não havendo porque estabelecer DOr88 conflitante

Das Disposições Transitórias.

Art. - Ia defesa da saúde pÚblica'e (Ia segurança do trA

balho,. a autoridade sanitária, se. pre~u:í.zo diaS sançõe.s penais . c,!l

bíveis, poderá:



a) proibir ou regulamentar o uso, a venõa, a propagandà,

a fabricação ou a importação de produtos;

b) vetar, sustar ou embargar quaisquer atividades. proje

tos ou obras. pÚblicas ou privadas,

c) multar, cobrar indenização, suspender, cassar licença

ou interditar quaisquer empresas ou instituições:

a) intervir nos serviços de saúde

Art. - O Sistema Nacional de Saúde, observará:

a) planos nacionais, estaéluais e .unicipais de saúde apr,g

va4ol!!l pelos respectivos legislativos;

b) política de recursos humanos com valorização profissiQ

nal em. carreira de acesso por concurso público e de tempo int~

gral e dedicação exclusiva, oa].vo para os que acumulem cargos de
ensino e pesquisa;

c) política visando a correção de desigualdades sanitárias

entre a popu1ação;

d) política de descentralização e democatização da gerên

cia administrativa e financeira dos serviços de saÚde e dos Fundos

de Saúde cons-eituídos por recursos do Fundo Nacional da Seguridade

Social e de receitas fiscais e para-fiscais de Estados e Munia,i

pios;

e) política de financiamento da prestação de serviços de

saúde exclusivamente a entidades sem. finalidade lucrativa ..

Art. - t per.uitido ao indivíduo dispor de seus órgãos,

tecidos, células. líquidos e substâncias. desde que não prejudique

a saúde 'e não os faça nel! aos seus derivados,. objeto de coaé~

cio.

Paragrafo Ónico - A matéria humana, obtida in vivo ou

oost-mortem. e sece derivados não poderão ser objeto de lucro, ax

cando o Poder PÚblico ou instituições filantrópicas com todos os

custos desde a extração, processamento. produção. transporte, 8.I;

mazenamento, distribuição. comercialização. e até implantação. n

JUSTIFICAÇÃO

A Saúde é um bem social. agregado ao corpo do indivíduo e

dependente da .sua vida de relação. pois que é promovida. fortaleci:.

da ou enfraquecida, ameaçada. rompida ou s1,1btraída ,pela sociedade.

pela inserção do indivíduo na mesma. pelo trabalho que desenvo1ve

e pelos próprios relacionamentos que mantém.

De fato. a popUlação brasi1eira reconhece que a saúde é UIII

bem agregado à vida das pessoas que lhes permite trabalhar e usy

fruir das amenidades e prazeres oferecido~ pela natureza e Mlo

convívio Bocial.

Desde que a ameaça à saúde implica em ameaça à ~ida I ou

!JUa qualidade, o direito à vida pressupÕe o direito á saÚde, en

quanto se constitui em dever de todos protegê-la e promovê-la.

Assim sendo. a definiç~o constitucional. que deve illD1i:.

nar qs preceit08 legais e a organização do Si~tema Nacional de sai
de é a de que na saúde como bem social se constitui em direito e

dever de todos".

Esse direito deve ser assegurado pelo Estado na forma prg

posta, que contempla a ;órganizac;;ão do Sistema Hilcional de 'SaÚde

(SUS) e o Sistema Nilcional de IN1!5umos Básicos de Saúde (SHIBS) e

o dever cobrado através de diapositivos que penalizem os atos ou

OJD.Í.ssões que atent8ll contra a saúde e a segurança no trabalho. dan

do poderes efetivos para a auto'ridade sanitária.'

O desenvolvimento institucional e pol!tico do setor saúde

no nosso País exige que certas caracteristicBIS seJam incorporadas

ao SNS e ao SJJmS. de -edo a dar consoquência a definição de lSaÚde

e ,dar efetividade ao siste-.a.
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Não se trata de discutir falsas questões como o rótulo-.

sistema único. que não é unico, etc.

Trata-se de garantir a soberania do povo no controle e ge,§

tão dos serviços de saúde e a soberania da nação no controle da

importação dos insumos básicos para. a saúde como os medicamentos e
015 equípamentos médico-odontológicos.

De pronto ressalte-se que enquanto em pa:íses produtores

de equipamentos os gastos hospitalares não ultrapassam 50' dos gal!

tos da saúde. no Brasil atingem 70 a 80%. pela grave distorção prQ

duzida pelos prestadores privados de serviços de saúde. que graças

à política do autoritarismo de comprar serviços de saúde f privilg

giaram os serviços curativos de alta tecnologia. malbaratando os

recursos pÚblicos, inclusive pelas fraudes e ações médicas desn~

cessárias. Enquanto isso o setor público. que devia prestar esses

serviços diretamente com erdcãêncãa, entregou-se aos interesses da

corrupção. do corporativimno e do clientelismo políticc. Para r~

verter esse peocesao é fundamental romper COIII o mesmo através de

profunda democratização da gestão dos serviços pÚblicos de saúde e

da segurança do trabalho.

A população brasileira quer serviços de saúde de boa qual.!

dade, gratuitos. acessíveis a todos, que procurem eliminar as desi

qualdades sanitárias e sejam instrumento de justiça' social. Esse

o espfrito da emenda ora proposta.

EMENDA ES32405·5 1
•

PJ Cons.tituinte BRAlID:A.o MONTEIRO

r,r------------- TlElCTD/~ullTIFlc"eiD--------------

EMENDA ADITIVA

Inc1ua-se o dispositivo seguinte como § 1e renumerando-se

o atual parágrafo único; eLo a;J G~ I J9.0'Í"'.j.,...Q.o Z_.P<A\"","~'\h.~t<>"""":

§ 1 2 - A consul.ta será real.izada exclusivamente junto às

populações interessadas na criação dos novos Estados.

JUSTIFICACÃO

A criação de novos Estados estará impossibilitada se a CO!!

su1ta popular abranger todo o Esta.do a ser desmembrado.

A consulta deve se li..Dt.itar às populações que desejam criar

o novo Estado. pois. em caso contrário. o sentimento regionalista

impedirá a aprovação do novo Estado.

~LIN4IlID!CONIU.iD"U'CONISS.iO ---,

=--- TlllTO/~lISTlflCloÇio-------------_,

EMENDA DE REDAÇÃO

Dá nova redação- ao artigo 38 das Disposições Transitórias:

Art. 38 - Fica assegurada às comunidades negras remanesce!l

tes dos_ quilorJbos a propriedade das terras por elas ocupadas, d,g.
vendo o Estado emitir-lhe os t!tulos respectivos. Ficam" tombadas

essas terras bem como todos os eeeueeneee referentes à história

dou quilombou no BrauU.

.mSTIFICACXO

A nova redação parece mais adequada ao espírito do disposj.
tive ..'
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EMENDA ES32407-1 .mSTIFICI\C~

=- TlEXTOIJUlTI~IC.c;io ~

...UTIIII'------- -,

[1 Constituinte BR1lNIlJft MONTEIRO

EMEllDA ADITIVA

Dá nova redação

Transi.tórias:

inciso Ir do artigo 27 das Disposições

Ainda que a experiência da Zona Franca de Manaus tenha 1lI.,i

do vantajosa para o País, não 158 justifica a inclusão de artigo

nas Disposições Transitórias aSlSeguraiido sua manutenção por tempo

indeterJÚDado.

Da aeBma forma, não ee justifica o delmiembramento da Su~

rintendência do Desenvolvimento da Amazônia por meio de lDl disposj.

tivo constitucional ..

EMENDA ES32411-0'

~ PLENÁRIO

= .LIEMUlO/coVllsio/IWCOIllISlio,----------,

JUSTIFIg,ç~

Ir - o aumento do percentua1 de participação, no capital

de instituições financeiras com sede no pi!lís, de est:t'angeiros e de

pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliados no exte

rior ..

tivo:

XIV - apoio ao pequeno e médio produtor ..

dsi""<.W-
~1JM~/

inciso XIV do artigo :t2j o seguinte dispas.!Inclua-se, como

f!J EMENDA ADITIVA

= T(ltTO/~UITl~tc.çio------------_ __,

oaA incl.usão do vocábulo "estrangeiro" resguarda me1hor
interesses nacionais ..

EMENDA ES3240B-O

. 'L1NU'Q'COlllniolsuleolollssio ---,

~ÁRro

t: Con8tituinte BRANDÃO MONTEIRO

= TUTD/,IU.ITIFICt,\Çi.O __,

JUSTIFIg,çXO

E!IEIlDA MODIFICATIVA

r __ ./..-

Dá nova reCleção ao artigo 34,~ "JMr~.J"S 1AA.....IJ-l.-~'v.l:

Uma pol1.tica agrícola diferenciada de apoio ao pequeno e
médio produtor é esseneia1 para o euceaac da Reforma Agrária ..

Art. 34 - Pica suspenso o pagamento de vantagens,. adici.Q.'

neds , vencimentos .. que estejam sendo percebidos em desacordo com

esta CODBtituição. a partir de sua promu1gaçâo.

,mSTIFICAc!Q

EMENDA ES32412-B

[J Constituinte BRllNIlXO MON'rEIRO

I'ull.'uo/cOllllti,iO!.u.COIlllIIJÃD-----------,

o fim dos JlBrajás é uma exigência da moralidade pública,
especialmente quando se constata a baixíBSÍl1a reJlUIleração da t;tmaa

gadora maioria dos servidores públicos e o irrisório salário .mi
mo vigente no País.

= TIElCTO/~UIT.,Il:.ç;:O:..·-------------,

EMElIDA SUPRESSIVll

Suprima-se o artigo 49 das Disposições Transitórias ..

JiiJSTIFlCACXO

'Lflll>lllD/CIlIl15'iO:/IU.COIllIUio, ,

= TI:nO/~UJfl'lC~io--------------

A adoção dQ voto distrital é uaa grave ameaça à repreBe.nt~

ção das mnorias e ao pluralismo político consagrado no artigo

2!! do Substitutivo..

EMI!:IIDA SUPRESSIVA

EMENDA ES32413-6
AUTO«'-------------,

[1 Constituinte BRAHDIo MONTEIRO

suprnm-se no artigo 33 das Disposições Transitórias

expreasões ncha.ados "Soldados d«:Borracha ll
" ..

JUSTIFICACXO

aa

~ PLENlÚtIC
I'LlElllIlIO/CClllltiSAO/.U.CO""IJlia----------,

= TlElCTOI.w.T1flC~io,-------_-----_,

Desnecessário inserir no dispoBitivo o aposto

de Borracha" ..

"Soldados
EMENDA SUPRESSIVA

Suprimam-JMt" O artigo 60 e seU8 incisos.

JUSTIl!'ICAcAO

= TIEXTO/~UJT1'IC~io, _

EMENDA SUPRESSIVA

Supr~CI!IIartigos 54 e 55 e seus parágrafos das Dispos.i

ções Tranl!!litóriaB.

Abaurdo pretende~ inserd.r nas Disposições Transitórias '\DD.

artigo definindo a ca-petência de um dos Ministérios da RepÚblica,

ainda que seja o todo poderoso Ministério da Fazenda.

O dispolSitivp pretende, inclusive, atribuir a esse Kinisti

rio o poder de reprimir o contrabando e descaminho, ta;refas priva
tí~8 da Po1íc::i.. Federa1 ..
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~"...IITIOO~

FI.AFONSO ARINOS

EMENDA ES3241ô-TtJ - auTOII- ..,
EMENDA ES32414-4'

f: Constituinte BRANDÃD MD~';~IRD

PLE!MRro ~""J;J4 / 9 /

r;-r-------------Tr:IIm)/lUlTI"c-oiO-- -, r;-r-------------TtllTOIJUSTIFIl:...ÇÃO---------- -,

EMENDA EMENDA SUBSTITUTIVA AO ARTIGO 28

TEXTO

Dá nova redação ao inciso X da art. 30, que passará a ter
a seguinte redação:

x - As terras habitadas pelos índios.

Substitua-se o art. 28 pelo seguinte:

" A República FedeJ:ativa do Brasil é constituída pela aasocd.açâo

indissolúvel da On±âo, dos Estados e do Distrito Federal. 11

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICAÇÃO

A redação oferecida atende melhor os objetivos de
ção aos silvícolas, de vez que a posse pode ser perdida por
lho praticado por terceiros.

AFONSO ARINOS

r.r-------- I't.t:ItAflJP/COloll~.;.o/.lI.COMI.llo- __.

prENJi.RIQ

prot~

esb!!,

A emenda visa a destacar a União corno pessoa Jurídica que integra a

República Federativa, âfastando a redação de nossos textos constitu

cionais anteriores, que omitiram a Un1.ão Federal , para adotar forma

redacional ambígua .. A Constituição deve, por outro lado, consagrar,

expressamente, a indissolubilidade do vínculo federativo, que tor

na incompatível com o federalismo brasile1.ro qualquer fonna de seces

são.

r.r-------------TIII:TOf"lUnl'ICIoÇAO-- ---,

EMENDA SUBSTITUTIVA AO ARTIGO 33

TEXTO

Art~33 - Compete à União Federal e aos Estados a legJ.slação comum
sobre:

1- d~reito financeiro, direito tributário e orçamento:

11- direito agrário;

111- dJ.reito e processo administrativo;

IV- direito do trânsito, inclusive tráfego e trânsito nas vias ter

restres;
v- direito urbanístico;

VI- direito econômico;

VII- seguridade e previdência social;
VIII- regime penitenciário:

IX- registros públicos e notariais;

x- defesa e proteção da saúde:

XI- custas e emolumentos remuneratórios dos serviços forenses;

XII- Juntas comerciais e tabelionatos;
XIII- metalurgJ.a~

XIV- f1ot:'~stas, caça,pesca, fauna e conservação da natureza;

XV- educação, cultura, ensino e desportos;

XVI- produção e consumo;

XVII- efetivos e armamentos das polícias militares e condições ge

rais de sua convoeação , inclusive mobilização:

XVIII- regiões administrativas e de desenvolvimento econômico:

XIX- criação, funcionamento e processo do Juizado de pequenas causas

xx- responsabilidade por danos ao meio ambiente, ao consumidor, a I
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico

e paisagi.stico:

XXI - proteção ao meio ambiente e controle da poluição;

XXII - condições de exercício do direito de reunião;

XXIII- proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico e pai
sagistico:

XXIV- procedimentos Judiciais;

xxv- navegação fluvial e lacustre:

XXVI - higiene e segurança do trabalho:

XXVII- assistência Judiciária e defensoria pública ..

JUSTIFICATIVA

A emenda visa a evitar os conflitos de competência entre a Onião

e os Estados que a redação genérica dada peló SUbstitutivo ,cer
tamente, provocará.

AFONSO ARINOS

pI,E:NARIQ

r,r-------------TUTO/,rUSTI'/CAÇ;io -.

EMENDA SUBSTITUTIVA AO ARTIGO 49 DAS DISPOSIÇOES TRANSITORIAS

TEXTO

Substitua-se o disposto no artigo 49 pelo seguinte:

"Art.49 - As Assembléias Legislativ:as Estaduais exercerão poderes

constituintes pelo prazo de seis meses, a contar desta data, a fim

de elaborar as COnstituições dos respectivos Estados 1 que serão

aprovadas pela maioriá absoiuta de seus membros, em dois turnos

de discussão e votação.

§19. A vigência das nczmaa constitucionais relativas ao regime

par~amentar de governo nos Estados terá inlc~o em 15 de março de

1991, continuando em. vigor até esta data as regras constituc1.onais

estaduais pertinentes ao Poder Executivo e suas relações com a

Assembléia Legislativa. 11

§29. As Constituições dos Estados poderão atribuir ao Primeiro Se

cretário o exercício das funções, atribuições, responsabilidades

e competências do Governador do Estado, sem.preJuizo da responsa

bilidade política perante as Assembléias LegJ.slat1vas.

JUSTIFICATIV.r.

A emenda parte· do pressuposto da uniformidade do regime de

Governo na Federação e. nos Estados, conforme J á se fixou nos an

tecedentes constituciona1.s e Jurisprudenciais do país e visa a in

troduzir '0 regime parlamentar no~ Estados, em 199~, dentro do me

canismo da vigência diferida. Faculta, ou,\:rossim, às Constituições

estaduais conferir ao primeiro Secretário as funções de Governa-

• dor do Estado, na l.inha doinodelo adotado na Alêmanha Ocidental.

Acrescente-se que nos Estados federais a transposição do regime

de governo adotado pela União, para os Estados, é usual, podendo

esta afirmação ser ilustrada com os casos canadense, indiano,

australiano e alemão, tOdos eles com sistemas parlamentaristas

em nível est.aduaL.
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TEXTO

EMENDA SUBSTI:IlUTIVA AO ART. 34

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

ARINOSAFONSO

pLEN1SRIO

A emenda visa a z-epomar- a proposta da comissão de Estudos

consta,tuc1.onais , em nosso entender mais conseneânea com a

melhõr orientação do federalismo moderno ..

1- d1.rel.to civ1.l e come.rca.aL, penal, processual, eleitoral,maríti

mo, aeronátItico, espacial e do trabalho;

II -organ~za.ção e funcionamento dos serviços federais;

I1I- desapropriação;

IV- requisil;ões civis, em caso de perigo iminente e militares/em tem

po de guerra:

V- águas, telecomunicações, informát1.ca, serva.co postal, enercae ele€rica

térmica,nucleztZl ou qualquer outra;

VI-S1.steJna monetário e Ide meda.das , titulo e garantia dos metais;

VII- política de crédito,câmbio, transferênc.ia de valores para fora

do país,comércio exterior e interestadual:

VIII-navegação marítl.ma,f1uvial e lacustre:

IX-regime dos portos;

x-tráfego nacional, interestadual e rodovias federais;

XI-jazidas,minas,outros recursos minerais e1:potenciais de energia

hã.dr-âuj.a.ca , bem como o regime de sua exploração e aproveitamento;

XII- nacionalidade, caaeãenã.a e naturalização:

XIII-populações indigenas,

XIV- emigra.ção e imigração, entrada, extradição e expulsão de estran

geiros:
xv- condições de capacidade !-cu;a o exercício das profissões;

XVI- símbolos nacionais;

XVII- or-qeru.aaçâc ]udJ..ciãria e o M1.nistério Público do Distrito

Federal e dos Territórios e organização administrativa dos Terr1tõ

rios;
XVIII - sistema eseeeãaeaco e cart:ográfico nacionais i

XIX- outras matérias necessár1.as ao exercício da competência legis

lativa e dos poderes que lhe são ccncedados nesta Constituição.

11 A legJ.slação federal no domínao da competência comum terá a deno

minação e o conteúdo da lel. de normas gerais, e a estadual a de lei
. suplementar ..li

=------------_Tlno/~v'TI'lC4Çio_-------- _,

EMENDA SUBSTITUTIVlLAO ARTIGO 31

AFONSO ARINOS

PLEHãRIº

TEXTO

Art.31 - Compete à União Federal:

I- Manter relações com ~stados estrangeiros e com eles celebrar
Tratados e Convenções;

11- part1cJ.par de organizações .í.ntieznacaoned.s r

111- declarar a guerra e celebrar a paz j

IV- organ1zar as Fo~ças Armadas, a segurança das fronteiras e a de

fesa externa;

V- permitJ.r, nos casos previstoseIn lei complementar ,que forças es
trangeiras transitem.pelo território nacional ou nele operem tempo

rariamente;

VI- decretar o estado de sítio, o estado de alarme e a intervenção
federal;

VII- autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material béli

co, de armas e explosivos:

VIII- organizar e manter a políc1.a federalt:

IX- exercer a classificação de diversões públicas:

X - emitir moeda 1

XI- fiscalizar as operações de crédito, de capitalização e de segu

ros;

XII- planeJar e promover o desenvolvimento nacional, ouvidos os Esta

dos e os órgãos regionais interessados;

XIII- estabelecer .oa planos nacianasi de viação, transportes, habita
ção e informática.;

XIV - manter O servãço» postal e o Correio Aéreo Nacional:

XV- organizar a defesa permanente contra as calamidades públicas,

especialmente as secas e as inundações j

XVI- explorar, diretamente ou mediante autorização ou conr-easãos

a~ os serviços de telecomunl.cações;
b) 05 serviços e ãnseaj.cêee de enrg.ia elétrica de que.Lquex

origem ou natureza, observado o disposto no §49, do artw328;

cf: a navegação aérea, aeroespacial e a utilização da infra

estrutura aeroportuária:

d) as va.as de trasnporte entre portos marítimos e fluv1.ais

e fronte1.ras naciona.i.s ou que transponham os limites de Estado o

Território:

e) os .sexvacos e instalações de energia nuclear de qualquer
natureza;

XVII- manter cooperação econômica, administrativa, financeira. e

cultural com os Estados e outras pessoas jurídicas de direito'

públ.ico interno;
XVIII- celebrar convênio e acordo para execução de leis e servi...

cos federais:

XIX - conceder anistia.

r.r ru..ulMll/C~ISli<J/.u.ce.,..io __,

r.r-------------TUTD/Jl,ISTlfK:AÇAD- -,

JUSTIFICATIVA

A emenda visa a retomar a partilha de competências estabeleci

da no Anteprojeto da coenseâo de Estudos Constitucionais, que

ofereceu novos fund.amentos ao federalisU10 brasileiro, desenvolven

do tendências das Constituições de 1934 e 1946.

A emenda visa a incorporar ao texto aspecto fundamental da par

tilha de competências que é a natureza da legislação comum,

AFONSO ARINOS

EMENDA E83Z419·S-
[!J ",""'-------------, APONSiO ~RIWgS

= .UNAIlIoO/c:O..lsslc/l~O.I"Io ,

r EMENDA SUBSTITUTIVA AO AR;;:"::.....,

• TEXTO

IArtw 32 - .coxnpete ~ê:lusivamant:e ã União Federal legislar sobre AS

seguintes matérias:

= TIl(ToIJUSTI'te~io-------------_,

EMENDA SUBSTITUTIVA AO pARliGRAFO muco DO.ART. 32

TEXTO

"parágrafo único - lei federal poderá, mediante a espeCificação

do conteúdo e ter.mos do exercício, autori~ar os Estados a le~1Bla

rem ~obre as matérias da competência exc1usiva da União Fe~ral."
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JUSTIFICATIVA

A emenda visa a adrn~tir a legislação estadual no domínio da com

petência legislativa federal sem d~scr~minacão, antecipada, das

: matérias em relação às quais ela não é admitida .

aprovação do nome pelo Senado Federal, devendo o Conselho Administrat.!
vo Territorial ser eleito pelas Câmaras municipais, com atribuições I

d.íacap Lí nadas em lei federal 11 •

JUSTIFICATIVA

AFONSO ARINOS

EMENDA ES32422-5

fl
PLENlIRra

r.r------------- TUTCl/JUSTlfle"çlo -,

Os dispositivos referentes aos Territórios não men
cionam o governador, orgão executivo e o Conselho T.erritor~al,que há
de ser seu orgão deliberativo na forma da lei. A emenda visa preen _

. cher essa coluna.

EMENDA SUBSTITUTIVA AOS §§19 e 29 ,DO ART.3~

TEXTO

§19 - No éxercicio da legislação suplementar, os Estados observa

rão a lei federal de normas gera:LS pré-existente. Inexistindo lei

federal, os Estados exercerão a competência leg~slativa supIemen-,

tar, para atender às peculiaridades locais.

§29 - A vigência ulter:Lor de lei federal de notmas gerais tornará

ineficaz a lei estadual suplementar naquilo em que ela canflitar

com a lei federal posterior.

JUSTIFICATIVA

A emenda visa a explicitar as regras para o exercício da 1e

gislacão suplementar, pois o texto do Substitutivo é extremamente

acanhado sobre o assunto, e neste campo, o deta.lhamento tem evita

do uma série de conflitos, conforme expe.r.í.ênc.í.as federalistas mo
dernas.

PUNAIlIO/coIlIUÃo/sUICOYIUÃo _

PLENARID
r.r-------------TEXTOIJunl~lcAçÃO _,

0~
Para as Disposições Transit6riasrOnde couber.

Art. - Apo~entar-se-ão com os direitos e vantagens previstos
na lagislação vigente à data da aposentadoria os funcionários públicos admiti
dos até 23 de Janeiro de 1967.

Parágrafo lJnico - Serão revistas as aposentadorias dos fun 
cionários públicos aposentados com a restrição do parágrafo 32 do Art. 101, da

Constituição de 24 de Janeiro de 1967 ou do parágrafo 22 do inciso II do Art.
102 da Emenda Constitucional número I, da 17 de Outubro de 1969, para que se
jam adequadas à legislação vigente em 23 de Janeiro de 1967, desde que tenham
ingressado no serviço público até aquela data.

JUSTIFICATIVA

PLEN~RIO

r:õ------------- n:llTO/.UlTltlCAÇÃO _

Emenda Adi tiv.
Dispositivo Emendado: Art. ln

P proposição, originária de sugestão assinada pelos arnmentes

'onstituintes Homero Santos e Geraldo Campos, foi aprovada paci ficamente pala
5ubcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Funcionários Públicos e pela Co
missão da Ordem sociar, figurando no projeto Original da Comissão de Sistema

tização.
Sendo, pois, una proposição do consenso geral todo o processo

elaborativo desenvolvido até agora, e cujo conteúdo está em perfea.ta harmonia
com os princípios que devem nortear esta Assenbléia, proponho. a sua aprovação.

BDNIFI\CID DE ANI:RAOA

No citado dispositivo onde lê" a serem definidas
em lei ", leia-se 11 a serem definidas em lei estadual". EMENDA ES32426·8'

[!1 ~PAIlTrooD• PDS/M:l

JUSTIFICATIVA PLENARIO

O princípio federativo exige que os Conselhos Esta
duais de Justiça, por serem orgão do Judiciário estadual, devem ser
disciplinados em reguíamentos, em lei estadual, compatibilizado esta
com a respectiva organização judiciária da unidade federada.

Deixar esta matéria para a lei federal, além de fe
rir a federação pode provccar conflitos com a Lei de organização Ju
diciária local.

A emenda visa compatibilizar o assunto.

r;-r-------------TUTO/Jl.IlTl'leAçÃO--- -,

Emenda Aditiva
Dispositivo Emendado: Art. 85, Item ri

Acrescente-se ao Art. 85, Item IV, as seguintes palavras:
'salvo quando o contrato obedecer as cláusulas uniformesll

•

JUSTIFICATIVA

= ~--------,.I:XTOIJUIT'~ICAÇÃO-------------___,

EMENDA ES32424·1·
• CONSTITUINTE BDNIFACIO DE ANDRADA

Emend.a Aditiva
Dispositi vo Emendado: Art. 48

O Art. 85 estabelece as profhíções aos parlamentares eJ no

Item I,ressalva as hipóteses de contrato firmado por parlamentar caso tenha clá!!.

sulas uniformes.
Se não for incluido este mesmo principio no Item IV ne

possuidor ce maioria de ações de qualquer enorese neste Pais poderá ser deputado
ou senador, visto que num Pais como o nosso, onde dominam as estatais, toda orga
nização ""I'resarial precisa de levantàr ""I'réstimos no Banco do Bras11 ou em ou

tros bancos estatals.
Ora, o errpréstimo é un contrato de cláusulas uniformes, I

qJe não representa ·nenht..Jn favor e até pelo contrário, hoje em dia, com juros al

tos, é tendl!ncia para pr.ejulzo.
Não se incluindc) as palavras "clá)Js'ulas uniformesll

, todo'

deputado comerciante ou industrial que fizer empréstimbs.çom "bancos oficiais"

perde o mandato. Dal a razllo dá emenda acima.

p!
e

" § 30 _ O Governador do Território será nomeado

lo .Presidente da República, após a indicaçllo do 'Primeiro Ministro

Acrescente-se-<:! § 30 aci'l\rt. 40.

II
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EMENDA ES32427·6

tJ

= n:
IlT O/JUtTlfICAÇio,

"-l

Emenda sopressava

O>spo~,t>vo Ero<m<\lldQ, PJ:t. 276.

~uprima-se do Art. 276 a palavra "re...onheclmento", passando o rere

dispositivo a ter _ seguírrt., redação:

"Art. 276 _ O ensino é livre a iniciativa privada, salvo para fins

de autorização, cradencí.amento de cursos e verificação da qualidade. I

JUSTIFICATIVA

A em!.'!nda o a propoata objetiva conrerar maior e necessária l~berda

de de ensaro no PaIs, desobstruincb a eoucação das entraves burocrát.Iccs que histo

rica-nente vem itTÇédindo seu .1,ivre desenvolvimento.

PLENI\RIO

rer- Tl:ltTO/Jlj'TIFICAÇi.O' ..,..,

Emenda Modificativa
oispositivo Emendado: Art. 171 § 40

o § 4g" do A:rt. 171, passará a ter a seguinte redação.

" § 40 - A lei poderá criar, mediante proposta do rrí
bu1al de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituida, em prãmerrc grau ,
pelos Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justi

ça ou por Tribunal Especial, subordinado àquele, nos Estados em qua o efetivo'
da respectiva Polícia Militar for superior vinte mil integrantes.

JUSTIfICATIVA

A tradição nos Estados em que existe o Tribunal de Jus
tiça Militar é colocá-lo s~re suoo.1.dinado ao TribUnal de Justiça, encaminhando-se

para este os recursos de sua decisão.

A deixar o texto como está pode ocorrer na hipótese dos
Tribunais de Justiça ficarem no mesmo nivel do Tribunal de Justiça dos Estados,

9abendo então recursos das daeisÕ8s militares para os Tribunais Federais em des~

bano do mais alto Tribunal Estadual. Da! a necessidade da Emenda.

EMENDA ES32429-2

l?
t!J
=-------------rr::fTr)!Jvsrmur;io,-------------"-l

Emenda Aditiva

oispositivo Emendado: PJ:t. 80

Acrescente-se ao Art. 80 as ~eguintes palavras: "e ainda

decidir sobre matéria relativa ao exercício do mandata ll
•

JUSTIFICATIVA

COlIl a Emenda acima o PJ:t. 80 passará a ter a seguinte re-

daçllo:
~ da cometêncâa exclusiva de cada una das Casas cio Con

,grosso Nacl.~nal 'elaborar seu fugimento Interno, dispor sobre sua organização,

funclonamento, policia, criação ou extinção de cargas, empregos e funções do seu
serviço e faxação da respectava rel1X.X1eraç~o e ainda decidir sobre matéria relat!.
va ao exercício de mandato",

Com este acréscimo o que se procura é dar maior autooomla

ao próprio poder para decidir sobre questões rejatãvas ao mandatoI resguardando

assim, de forma mais expl Ici.ta, vários atrabutos e prerrogativas do parlamentar,

inclusive as suas illUnidades.Sob a VIgência da Constituição de 1967 e 1969, o
mandato parlamentar se exauriu ante o Poder Judlciário, que podia intervir, se _

gundo c texto c:>nstitucional, em matérias corriqueira. da vida legislativa.

EMENDA ES32430-6

f:J

= TElCTO/4USTII'ICj.çiO, ---,

üíspostções Tran.itória.

Dispositivo Emendado: PJ:t. 11

o AJ:t. 11, Item II, passa a ter a seguinte. redação:

ti II _ Pela nomeação dos Ministros que sejam necessários

para completar o ntinero estabelecidÕ em lei, na fool.1il8. determinada nesta constitUl

çãc;"

:JJSTIFICATlVA

A emenda visa subs~ltuir lei c"""lementar por lei ordiná 

ria para dlnamizar o processo.

EMENDA ES32431·4

f:
PLENAAIO

= . ·n',l.10/~J»Tlfl~...i;;.O-----~ _,

Emenda SUpressiva

Dispositivo Emendado: PJ:t. B4

No Art. 84 suprima-se o § 40.

JUSTIFICATIVA

As Constituições brasileiras, com exceção da Carta de:

1967-1969, todas eias submetiam o parlamentar a julgamento judicial sem pri

viJ.égio, pelo juiz C""-'ll.

Essas duas Cartas votadas nos governos mil!taxes é I

que criaram a tlllJ"a do juigamento do parlamentar pelo Supreroo Tribunal Fe~

ral , o que significa un privilégio que, na piatica, resulta em maleficlO pe
ra o congressista, e constrangimento para os merrtlros da mars Alta Corte doi

País.
E malefício para o parlamentar porque se, una vez c0,!l

denado, fica ele sem condições de recorrer, porque não há outra instência I

acima do SUpremo Tribunal Federal para fazer a revâsãc da decisão judicial.
E elemento constrangedor para o SUpremo Tribunal Federal, porque sUbmete um I

titular do Poder a julgamento de outro titular, de uma forma direta1 o QJe f

cria certos conflitos desnecessários na relacionamento dos Poderes.

E l1ENDA ES32432-2

t:

=---------- TEltTO/4UST'I',Cj.ÇA,O -,

Emenda Modificativa

oi.positivo Emendado, Art. 171, § l'

o. § l' cio PJ:t. 171 passa a ter a seguinte redaçl!o:



BOn{.6áciQ de And1utda

liA competêncaa dos tribunais e juízes estaduaas será defi

nida na constttuiçso do Estado, sendo a lei de organização judícaárda de J.nlciat5

va do respectavo Tribunal de Justiçall
•

JUSTIFICATIVA

o disposftãvo do Projeto (Art 171, § 10), é um atentado

violento à f'ederaçãn, a autnnonua dos Estados e uma deturpação da competência do
Poder JudiciárJ.D Estadual.

Se preponderar o dispas!tiVC, as Assembléias Legislativas

dos Estarias não poderão dispor sobre os Tribunais e o Poder Judiciário, visto t

que estes mesmos é que auto-orqanlzar-ee-êc, ~.Jer dizer, nos teríamos duas Canst!
tuições em cada Estado, uma feita pela Assembléia Legislativa dispondo sobre

poder Executivo e o Poder Leqaal.at.ivo e a outra elaborada pelo Trlbunal de costa

ça dispondo sobre o Poder JudlCiário, o que seria um absurdo desconhecido de
qualquer experiência constatucíonal f'sderatava.

A emenda estabejece os Poderes da Assembléia Legislativa I

dos Estados e apenas resguarda c que Já existe, isto é, a iniciativa de propor I

Iers sobre a orçanízaçãc judiclária.

~l.t"ill.1l1111f;tlloll~'i1)llóll.el)1IIni1)----------,

PLENARIO
= TUTO/JUSTIF1CAo:io ---,

Emenda Adüiva

Dispositivo Emendado: Art. 194, § lO

Acrescente-se ao disposto no § 112, do Art. 194 as sequrntes

palavras:
tudo na forma da Leqas.lação federal, estadual e rrunici-

paI resnectavas. 11
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JUSTIFICATIVA

Os dois dísposrtavos constantes do Projeto constituem as$un o

da maior gravidade, porque transferem ao SUpremo Trlbunal Federal competência do
poder Legislativo, lhes dando uma situação e conformação pcúIt.ioa tnacertéveí..

O Supremo Tribunal Federal não pode, por causa de uma

inconstitucionalidade por emissão vir a punir senadores, deputados ou vereadores
e nem tampouco poderá, na prãtaca, revogar leis após declarar a sua irconstãtu
cionalidade, quando a técnica inventada no Brasil, se dar ao Senado a atribui

ção de suspender a aplicação de Norma legal constitui uma craat.ívídade dos juri~

tas braaí.Ierrcs , com assento na Assembléla Nacional Constltuinte de 1934••

Os Tribunais ccnstrtucíonars ou Cortes constatucíonars exasten
tes nas Constituições dos países europeus, que não são parte do Poder Judiciário,

detêm algumas at,ibuições semelbantes às previstas neste artigo.
Esses Tribunais Constitucionais, na realidade, são delegações

ou projeções políticas do Poder Legislativo que elegem e nomeiam os seus membros
com mandato determinado.

Ora, não é caso do Supremo Tribunal Federal dentro do Projato,

visto que ele cont inua, através da nomeação dos seus membros, como um 6rgão do

Poder Judiciário, a exermln da SUprema Corte Norte-Americana, que tem as atri

buições de controle da constatucionalidade das leis.
A emenda visa superar o equívoco do Projeto, mantendo no caso

as atribuições compatívBJ.S com o STF, mas sem prejudicar a autonomia do Poder

Legislativo, que seria no caso prejudicado nas suas conpetêncrea.

Por outro lado cria-se a Técruca de rlois ternos dos membros da
Supremo Tribunal Federal para se considerar como declaraçào definltiva de ancons

titucionalidade, o que está amplamente Justificado em outra emenda que trata da

competência do senado federal.

EMENDA ES32435-7
tiJ

PleMiti.o
~'.,.~

L04/09/87 J

CONSTITUINTE 8ONIFACIO DE A"IJ'lAIJA

JUSTIFICATIVA

o Parágrafo mencronadc, que diz respeito as polícias milita

res, policia civil, corpos deo,J bombeiros, guardas municipais, está. disposto '

sem mencionar a legislação federal, quando se tratar do DF e territ6rios e sem
mencmnar a legislação estadual e municipal, o que é necessérao para esclarecer

as normas legais que devem drscdpl.ínar o assunto.

EMENDA ES32434-9
pJ

PLENARlO

=-------------TUTOIJlJSTIFIC...t;~O--- ---,

Emenda Modificativa e Aditiva

D1Sposit.r.vo ~end3d:l: Art. 149 § 2Q e § 5"

o § 212, do Art. 149, passa a ter a seg.linte redação.

11 § 22 - Declarada a mconst í tucíonauceoe,por omissão, de

medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência a Mesa do

Poder competente, para a adoção das provldências necessá'nas, e em se tratando I

de órqão aonmístratãvo, para fazê-lo em trinta dias",

O § 50 - do mesmo Art. passa • ter a seguinte redação:

" § 50 - Quando o Supremo Tribunal Federal, por decisão
definit~va de dois terços dos seus membros declarar a anconet.rtucíonal.Idade, em

tese, da norma legal ou ato normativo, encaminhará a matéria ao sena~ da ReDÚ

blica para proceder, na forma do Art. 83 Item X."

= TI[XTO/~unlflcAçio ,

Emendtt Adi.tiua.
Vi6po• .i:t<.uo Emendado: M.t. 291

Acitucente-.e aa M.t. 291 o .egu.i>t.te ltem lV:

.. Item IV - RupeUo .... eUJteUo. ,indf.u.iduttil., no que df.z "upeUo

a.P"UMUllÇÕO da. .imagem, da..idenl:i.dade pu.oal, '~Wláo o que IÜJpuzeJt 4 lU• ..

.. S Jq - t ah'~WI4áo ao' múo. de comuni~ ampla. U.btW!ade,
nOh .teJtmOll da. l.e.i.., gaJz.an:t.i.ndo o rl1Jr.e,U:.o de JtMpo~.ta na /úpótehe. de. cJiU1.c.a. e

M detwlp4ção de 6a.tD. nega..ttllO' a."upeUo de epi6õdúJ. e pU'OIl4."

{

O podeJt dUml!Jt6W14áo e de eno""'e ampUtude dos vucuto. tk comwú",,
ção, .60bJte.tado da. T~e.v.i..6ão, em no.6404 di.a..6 ~ge uma. eaJtJtc.:tvú:z.aç.ão c.ltvut do~

dUr.úttJ• .i.ndiu.i.dJJJJ.i4 em ~a.ci áo. no:ti.lUáJrJ.D. e das ,in~O!l""'ÇÕU áo. meneiDIl4áo4
I

Se Mo IwUUM WlI4 p",,:teção e6ieiente ao' dUr.úttJ. ,indf.ui.JJu.rú.4 o IIlgf
meVemoCJ!WCD .VrÓ. ~vriáo pelll4 g1UlJlduU~ econôllliC114 que upto""", u-
:ta. ãJteà da. .0ei.edJJJfL. •
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EMENDA ES32436·5
f?

PLEN/1RIO

r:r-------------TUTlI/JllSTlfICAÇÃO ___,

Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado: Art. 115, Item XX

No Item XX do Art. 115 onde se lê "ouvido o Conselho da Re
pública", teia-se "con aprovação do Congresso Nacional".

JUSTIFICATIVA

o Texto, no Item XX, do Art. 115, pode se transformar nun
instrumento de vocações autoritárias para atentar contra o regime. Al.1 se diz o

seguinte:
"COlT4>"te ao Presidente da República determinar, ouvido o
Conselho da República, a realização de referendum sobre'

Proposta de Emenda Constitueional e Projeto de Lei que v1
se alterar a estrutura ou afetar o equIlíbrio dos Poderes!
Ora, umPresidente da República, com vocaçao autoritária,

que quiser enfraquecer os demais poderes poderá, na prática, realizar referendun
ou plebiscitos, com bases demagógicas e obter assim uma agitaçáo anti-constituei
anal ou contra a Constituição, que venha beneficiar 05 seus intuitos inconfessáve

Is, Dai a necessidade da Emendá.

EMENDA ES32437·3
tJ
r.r ~Lrlu.IIIO/COWIs.sill/lu.eOllI..io ___,

r;T ~--------TIXTO/JUSTI'ICAÇill_------------_,

Emenda Aditiva
Dispositivo Emendado: Art. 83, Item X

o Art. 83, Item X, passa a ter a seguinte redação:

IlSuspender a execução, no todo ou em parte, de lei decla

rada inconstitucional por decisão definitiva de dois terços dos membros do SUpr!!.

mo Tribunal Federál".

JUSTIFICATIVA

Como está articulado no dIspositivo, conjugado com o dis 

posto em outros artigos referentes ao SUprero Tribunal Federal, a declaração de

inconstitueionalidede por oecísao definitiva poderá ser por maioria absoluta do'
Supremo tribunal Federal, isto é, seis votos em onze, o que é t1quorumll ooi to ba!
xo, visto que a diferença de un não é bastante para lhe dar o sentido de defini

tivo OU de maior permanência como decis~o jurisprudencial.
Cremos que dois terços seria o tipo de decisão definitiva,

QJe recaindo sobre a norma legal faria jus a que fosse suspensa pelo senado da R

pública.

EMENDA ES32438-1f: BONIFACIO C€ ÃNlRAoA

serviço público e não apenas o Presidente da República, os ministros, QOvernedor
secretários, senadores e deputaoos.

Além da discriminação,é uma medida demagógica, porque vai
privar a acininistração de certos elementos eficientes, que, em cargos de coor!8!!
ça, podem até por razões de ordem psicol6gica como um filho, secretário do pai,'

representar un fator de maior produtividade governamental.
Deve se raciocinar que em termos de abusos ou aberraçOOs

não será un dispositivo deste que poderá anulá-las, porque ao contrário ele P.Q.

derá prejudicar os sérios e de boa fé, que serão assim afastados do serviço

público.

EMENDA ES32439-0
l? CONSTITUINTE BDNIFACID DE ANDRADA

PLENMIO

r.r-------------TI!XT(J/~l/STI'IC.....;;O-------------___,
Emenda Supressiva

Disoositivo Emendado: Art. 56

Suprima-se o Art. 56.

JUSTIFICATIVA

Quando o Artigo acima reza que a administração não
deve impor 11m1tações, restrições, senão o indispensável, está como
se diz na gíria 11 chovendo no mo Ihadov , Por outro lado J se a Consti
tuição é democrática, ela, por si mesma, preserva a comunidade dos el!.

cessas do Estado.

EMENDA ES32440·3 "',. --,
• CONSTITUINTE BONIFACID DE ANDRADA

r.r I'\.IIl"ltlOfIôOMlsslo/.uteOlll'..io --,

PLEN1\RID

r:r TUTO/~Il'T1'IC"Ç;;O_--------_----,

Earenda Modificativa

Dispositivo Emendado: Art. 91,Parágrafo Dnico.

o .Art. 91 Parágrafo t1nico, passa a ter a seguinte

redação:

" Parágrafo t1nico - Lei complementar disporá sobre
a técnica de elaboração, redação, alteração e consolidação das nor

mas legais. ti

JUSTIFICATIVA

o que se procura com a emenda é substi tu1r a pala

vra Illeis" pelas palavras "normas legais", visto que estas são mais
abrangentes e .brangem além da lei, os decretos, resoluções, etc. ,que
ultimamente no PaIs tem sido utilizadas para invadir a área da lei.
vale dizer, a área de atribuição do Poder Legislativo.

rrr-------------TUTtlIJU'STff'lc:.....;;(J-------------___,

Emenda SUpressiva

Dispositivo Emendado: Art. 58
EMENDA ES32441-1
flCONSTITUINtE BONIFACID DE'~~'DRADA

"SUprima-se c Art. 58".

JUSTlTICATIVA

Quando este Artigo proibe que o cOnjuga e o parente até

segundo grau, de qualquer autoridade, venha a ocupar qualquer cargo público, a
não ser na hipótese de concurso, está criando una discriminação generalizada que
atinge todos aqueles, acima mencionados, que tenham laços com quálquer chefe do

~"";-;ã7l'o4J09J87
1TT---------~~--TEXT(J/~U{~IFIC.....t.o ___,

Eaenda Modificativ&

Dispositivo Emendado: Art. 125

NO Art. 12.5,§ :;~, onde se lê "ouvido o Conselho da

República leia-se' com aproveçllo do Conselho da República"
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JUSTIFICATIVA

No Texto do Projeto o Presidente da República pode
rá dissolver a Câmara dos Deputados, ouvido o Conselho da República.
Estamos propondo que a dissolução s6 possa acontecer com aprovação do
Conselho da República por se tratar de um ato com graves repercus

sões t que deve ter o concurso do mais aI to orgão de aconselhamento t

da República.

·S 29 - O PI/.u.ident~ da. RepúbUca podeJ!Õ. de.t~gaJr. aa 4
l.tl.ibu.içõu paJut a. dul%l""'p.Wxção d~ .imÕuU6 lWJf.CLi.6 pOI/. .üt.teJr.u.~ bOo.ia.l. ,

AtJtM-l.h~ pJt.ivtLtiva. a. d~cltvuzção de zo""" pIt.ic~."

AI> Mt. 248 eon6-Wt-~~ a.~egr.úntt. I/.edação:

"AM:. 241 - O~ pIliJpJt.ie;Wúo~ 6.leaJtM .uento. M~ .imPOA
~6 6edeJUÚ.6, utadua.i.6 e mun.i.ciplÚ6 qu~ .ütcidam Aob!le a .tJtanb6Mência da.
pIliJpJt.iedade Aujúta. a dul%l""'pJLiação na 60"'"0. duu. aJLtigo.·

EMENDA ES32442·0 "'.., ----,
(J CONSTITUINTE BONIFACIO OE ANORAOA

= uXTo/JullTIFICAÇio' --,

Emenda Modificativa

Dispositivo Emendado: Art. 175, § 1.

Art. 175. § 1. passa a ter a seguinte redação:

"§ 1. - A Procuradoria Geral da União terá por che
fe o Ministro da Justiça, que nomeará seu substitutivo eventual, re
crutado dentre cidadão maiores de trinta e cinco anos, de notável so!
ber jurídico e reputação ilibada, ao qual serão destinadas competên
cias estabelecidas por aquele.

JUST1FlCATlVA

A eml!l1da. Ma. pIliJpo~u, lteplliJduz 06 cLi6po~Uivos da. COM
:t:i.ftL4ã.o em V-igOI/. Aob/Le u60""", agMJd.a. O• ....6eJLido~ cLi6p"UivObg~
ul.JlUltt MMOnância. Mm aa me.tholtu ten:t4tivaa goveJ<namen.ta.U nU6~ "~I/..

.ütclu.live quantc ODA aapec.to. jUJr1cU.eoA ~ agJr.álLi.o~ da. quutão, at'" do que,
pe.tn. ~ua. jw.u e ~eUa aboJr.dagem da. ~.i:tuação lWJUJl. M P<Ú6, .tMpLwzam a
6útwut do ü:ta.tu.to da. TiVt!Ut, diploma legat d~ .ütquutlonitve.t atuaUdad~ ,
/lO cLi6cipUnammto da.JlIIIÚJr.ia.

Como cLi6poMa. /lO PltOjef:o d~ COn1>.tU:u.ú;ão, a "'-;oJtma a 
gMJd.a .üt~v.i:t4velmen.tt. tJuvrõ. paJut o ntvt.l. MM.ti:tuc.ionat uma ~êit.ie d~ pIliJ

bl.tm46 emociolllÚ.l> que poJtÍÜJ til! JW,CJJ o pJr.áp!ÚO texto CJJM.tituec.onat, quan
M o eVIto e: de.ixaJr. poJI4 a. leg.ul.ação 01UÜ.JfáJW1. ~ CJJmptementaJt. .. pItObl.~.

maa ClLUcian.tu tigado. ~ .lmU.ão d~ po4A~, a ~6iciincia. da. jw.:tiça. ~ mumo
" pItOdu-ti.vid4d~ dos advogado~ M ruCI/A.

CONSTITUlllrE 80NlF';ClO l1E A'lDRAIIA

tituição;

dade s através de suas entidades s LndLcad s !",

caçÃo, salvo quanto aos trabalhadores avulsos que exer e em suas 4t1vi

mio-de-obra permanente, temporária ou sazonal, ainda que mediante 10

,..:u.J.rrln 3' ':f~
Dê-se aoF~ ~o artigo Y do Projeto de ConstituiçÃa

a seguinte redação:

Tl:Xr,oIJt.nl~,e&~~: l' ~

Emenda A.litiva ao ~t1-\~~ Artigo~do Projeto de Cons

PLENÃRIO

"Proibição das atividades de. intermediação remunerada da

'UUIlIO/COflI3lÃo/IUICOMIU,iO----------,

EMENDA ES32444·6
P CONSTITUINTE Sl1RUO NAYA

JUSTIFICATIVA

O Projeto diferenciou a Procuradoria do Ministério
Público da nova Instituição a ser criada, que seria a Procuradoria'

da União.
Ora, a Procuradoria da União deverá desempenhar at,!.

vidades específicas da área do Ministérl.o da Justiça, devendo caber
ao titular deste, que é de nomeação do Presidente da República, as
atribuições de diTeção da Instituição, com o substituto que escolher.

EMENDA ES32443·8
f:J
= I'LlEdIlIO/COWIS,io/.u.elllllnio -,

m TUTO/Junt'jc"çio ---,

JUSTIFICAÇÃO:

A presente emenda, visa, respaldar e manter inalterados,

O~ lIIltigo~ 246, 247 ~ 241 paauJlI <1 tu 4 ug!LÚIÚ U

~:

senao melhorados, da r e Ltio s precedentemente adquiridos por uma catego

ria profissional que hoje, constituída de forma o r-geud eed a , reune ma

avulso, que fugindo ao euquad r araenr o de emp r agadc e fora da alçada

ia de trezentos mil trabalhadores, agrupados nas respe,ctivas entida

de s s andLca Ls que os coordenam: Trata-se dos Trabalhadores Avulsos.

Diversas e inconfund!veis são as definições quanto BO

me'smc exerce s ubcr da naçjiccia na empresa, assim como no ultimo,

de autônomo, eia que no primeiro caso nao ocorre 11 efetiVA permanên

"AM:. 246 - A Un.i.ão podeJ!Õ. _uu " dul%l""'pIÚaÇiO
da. pIliJpJW.rúIJ:/t. twrUoW1t. 1WJUJl., med.úmtt. pagamento de jw.u .lndoniz4 
ção, (J.xo.da. ~«gundo o~ CJtli:éJúo~ que 4 le<. utabÚLUlt, em tZtu.t.o~ upt.d
<LU da. d1.u1.do. piíbt..i.oa., MJlI el4w.ul.4 d~ l!X4t4 MJ<Jr.eção monU<VU<t, lLugtU:ã-::
UU6 no p1l4Z0 d~ v<ntt. anoA, em paJleel4/, tlIUUÚI> ~ueuAiuaa, aaAeguJuuI4 4

~Wl 4OUtação, 4 qwtlq!WL .tempo, Mmo mtio d~ pagllllle.nto a.ti eí.nquento. poJI.

c.ento M .úrrpo~~ teJrJr.UDW1t. JuJJta1: e como pagamento M pIW;O de .teM.46 Pi!.
bUM4."

"PIIIlágIUI60 iin.Wo - A le<. tÜJ,pol<Ó. Aob/Le o volume lVlU4l.
ou peJÜÓcLiM dai. ""iuõu MA t<:tultM, ~U<t! ~ti.oJu, .t4x4 do~ [u

MA, plL<tzo ~ Mndiçõu de lLugo.te."

quem .c contrata; ai diversas le~B sobre o assunto convergem ao prin

cípio fundamental da aua e.xistência. J:onforme Decreto 63.91~/68; 80.
271/77; 66.819/68; Portaria 3.107, etc, tambem a o. S. FGTS/POS-02/78

. sem vínc.ulo de emprego, serviços, congregados pelas respectivas enti-

congêneres), por intermédio das quais, sej a executada a cQncessão de

.eul direitos- de patureza trab-alhista. * .. fI

trabalbad'ore.s pertenCeJl,LeS a a1-
"AJIt:.. 247 - A dul%I""'p.Wxção de que .t!ta.t4 o lIIltigo '

antOJl.ioI/. e: d~ MmpeWte.ia exclu.liu" da. un.i.ão ~ U1nLtJvr.-A~-d àA <iwta .üt
otu..i.daJ. naa lO",," pIt.ic~, 6iXadat. em deeILef:o M PodeJt. Exe=uo, AÕ

ht.04lnd0 ~ob/Le pIliJpIl.iedadu 1lUJUÚ.6 cu.j" 6MJlI4 de uploJtaÇMM~e "

AU4 6unção 6otúal. , MIt6oNll~ utllbtleo.ido l!llI le<.."

"19 - A .ütd<!JÚzQ?ão em tUut.o~ ....l!Ilte ~e.J: 6úta. q""!!.
M ~e~ de .tati6úndio ,MJlIO tal. MneeLtwulo emlei, exeetu1ufa4 aa bl!l1-

6eU:oJrÁ.<U lteeeAAâ.Wu e,iiteU, qu~ AeMo AtllIpU pagaa til! dinhtLlD."

ítem 43, assim o conceitua:

"Entende-se como avulsos

gumas categor1.AS profJ.8sionais que, sindicalizados ou não,

dades de classe (sindicatos, associações proh.ssionãi8

prestem,

e.nti"dad ••
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Com esta dinâmica definiç.Ão, esgota-se qualq'Uer interpreta -

ção divergente de que estes profissionais escão sempre vinculados ã

respectiva entidade sindical, afim de que e ac a s , não visando fins

lucrativos (CLT, are. 564) t exerçam coordenação intermediária entre

as empresas e os trabalhadores, afascando-Iu; da configuração de. vi:n-

cuLo empregllt1cio, e por fim, atender às diversas requisiCantea a ne-'

ce s s Ld ade provisória e/ou permanente na prestação! de serviços atra

vés de Acordo Coletivo de Trabalho, consoante d a t ame s do Cap.III-TJ.t.

VI - DAS CONVENÇÕES COLEnVAS DE TRABALHO da vigente CLT.

lte.8pa.ldoB desta Q'rde.m., consubstancia-se na Cír .002/69 do

Exm9 Sr. Presidente da Repúblic.a; Art. S44-da CLT; Lei 3767/83 do

inciso, deve ser decidida livremente pelos trabaJ.had.2.
res, através de foruns democráticos, mas nunca ~o.!

ta rigidamente pela lei.
4 _ A experiência internacional nos n:ostra que na maioria

dos países que adctan o principio da liberdade sindi

cal não há qualquer restrição à essa atavidade. Isto
concretamente tem resultado no fortalecimento do ~

vimento sindical e não sua desagregação;

Estamos convencidos de que a SlF'RESsJIo 00 INCISO lU se

constitui nuna iniciativa imprescindível para a c_Ieta eliminação da tute
la do Estado sobre os Sindicatos, produzindo-se, desta forme, avanços na l~

gislação travalhista em consonância coma ampliaçllo e consolidação da delT!!!
cracla em nosso País.

Por interpretar que o e ex c c original do sUbstftutivo têm

inte.nto daa ponderações; em ap1:tço, o que merece. apoio e aplausos, i.

post:, e através da qual s. p rec eude deixar bem eÃplicita a v81:'dadei

ra intenção do legiSlador constituinte.

I'LENAAIO

~ não saja incluída qualquer norma concadendo ao Presi-
dente da República a faculdade de solicitar a tramitação privilegiada de
""altluer proposição, ainda que de Sua autoria.

EMENDA ES32446·2
l:J CONSTITUINTE sffiGIO NAYA

t-!J
px.:0 -

tos" que os contral:am com as empresas tomadoras.

na! emerge a necessidade de inclUirmos a resilalv4 ora

Estado de são Paulo, etc.

Assim, verificamos que o texto legal elll exame" ao proibir as

atividades de intermed:1.ação de mão-de-obra, ainda que por locação ,

nÃo teve a intenç.ão. de proibir t.rabim. a mão-de-obra dc s trabalhado

res avulsos, que ê exercida me.diante intermediaçÃo de seus sindi,c.a-

PLENÁRIO

que pedimo8 oa bons pr~.ti=o. dos dígnos constituintes, no .aene Ldc

de Acolher tal proposição afim de não COmeter inominivel inju&tl.ça

de impedir que. de.zenas de milhares de trabalhadores avuleos em todo

Brasil, fiquem i.pedidos do exercício legitim.o de luas atividades.

EMENDA ES32445·4
[J CONSTITUINTE SÉRGIO NAYA

[!J
= TEllTD/~lISTlnC,I,Çi.C1 ___,

Que seja incluída a seguinte norma, na parte relativa aos
diretos e Garantias Individuais ) ~~~""",J.o- /U. CXl ~:

N1!o se entende que o Presidente da República possa inte!.
ferir no processo legislativo além do seguinte ponto: ter a iniciativa de
proposações. Conceder-lhe o direito de solicitar tramitação privilegiada,c011
prazo certo para apreciação, é diminuir os poderes do Parlamento.

a Presidente da República deve possuir apoio parlamentar.

Assim, se desl!;Jar que determinada matéria seja apreciada prioritariamente,

deve fazer essa sollcitação à sua Liderança e aguardar que,. dentro das no,!.
más do Regimento Interno, seja ela atendida.

Esta sugestão envolve a recuperação das prerrogativas do

parlamento.

• Art. 6'l - É livre a organizç1Jo, constituiç1Jo e aÓlli
nístração de entidades sindicais, bem COOlO a assocãsção

nos sindicatos, abservados os seguintes principios:
I - .•.

U - •••

rII - os """regados de uma e""resa integrarfto (Jll mesmo
Sindicato, constituído segundo o rsno de produçfto ou a
atividade da em;>resa, garantida a representação dos sin
dicatos das categorias diferenciadas nas negociações col~

tivas.

PLENÁRIO

&P ,rI-vw /1/ 7i").:r~t;..,':n:: :
Que não seja incluída qualquer norma restringindo o

direito de voto para cabos e soldados.

A proposta de sepressão do inciso lU se funda nos segui.!:!
tes argunento.: .:»STIF1CATlVA

1 - o referido inciso, ao determinar que os sindicatos ~
mente se organizarão segundo o ramo de produçfto ou a

atividade da 8f1\)resa, restringe a liberdade de organi
zação, o que conflita com o expresso no Caput do art!
go.

2 - A aprovação definitiva deste 'inciso significaria na
prática a extinçfto de diversas entidadeS Sindicals,.
principalmente as dos profissionais liberais, as <rJ8iS
representam hoje une parcela expressiva da socieda

de brasileira

:; - Defendemos o princípio de que qualque,: mocIificaç1Jo na

formo de organ1zaç1Jo sindical tal como a prbposta no

Hoje, ap6s a edição de Emenda Constitucional nO 25, de

1985, apenas os cabos e os soldados nllo podem votar. Estão em"osição de infe
rioridade, junto com estrangeiros, os qu~ não saibam exprimir a lingua naci~
e os privados de seus direitos políticos. S1Jo, emsusa, párãas sociais.

Nllo subsistem as razões elitistas que fizeram, no pass.!!.
do, existir a restriç~ ao voto dos subalternos das Forças AIllllldas.

~tamos reconstruindo a oenocrecía em nosso país e apr.!

morando nossas instituições políticas. Por isso mesmo, acredito que esta stJJe~

tão será "-colhida pelos nobres pares.
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= Tl:lCTO'''Unl'lel~;:O_--__--------.....,

flPLENARIO

EMENDA ES32451-9 .....---------,J ~p;.c'",.-='
t\)EPUTAOQ JOSE MARTA EYMAEl "C-J: --,,-J
rrr PI.lMÁ'lIO/COIlISJiO''1UICfl.llIUiO ,) (ITõ4iôT

9
EJ

.....n,l:..WlJjJ,JL. --'

DEPUTADO JOsE: MARIA EYMAEL

PLENARro

r;-r tUTa/~tJ.,.II'"IC..çlo-------------_,
EMENDA MOD~ICATIYA

DISPOSITIVO EMENDADO: Tftu10 X a.-t!go 43
EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 149 Item X

SuOO""..1bJEI-OO a exp-~o "aos SEL-V..dores que" por lia todos aqueles que"

Adite-se ao Item X'. do Artigo 149 a seguinte expressão~

JUST!FICPT::V P

el.teraç~o propos'".a é !nspl....d~ palo mandamento fundamental.de ls.2.
nomlll entre os c!dadllos, quanto aos S"'JS CÜI!t.:os "" segurança soclsl

"E as Sindicatos Interestaduais. U

JUSTIFICATIVA

EMENDA ES32449-7
[l' DEPUTAD~ JOSE: MARIA

f!1PLENARIO

EMENDA ADITIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO:' arUgo 7 ~ tem VII

L;~~'=:J

t? 047;9Li}

A inclusão dos Sindicatos InterestadualS t por terem repre-

sentatividade de caráter nacional, análoga por conseguinte, a re-

presentatividade da Confederação.

EMENDA ES32452·7
t' DEPUTADO JOSE: MARIA EYMAEL

t' PLENARID

Ad:..t:'-se ao itl3J V7..1 do artigo 7 do projeto a segu~nte

expressão r

r;r-------------TII:XTO/"utTlflC..çlo-------------.....,

EMENDA SUBSTITUTIVA .t b5
DISPOSITIVO EMENDADO: Titulo lX - Capitulo II - Seção II - Artigo

e propo:-cional ao tempo d'e sezvãçrr na r.espeC::!YD ano. 11

JUSTIFICATIVA

Substitua-se a redação do Caput do Artigo 265, que passa a

ser a seguinte:

A :edação proposta afasta a poss;'l:il:'dade de :'n:'e=pre-

taçllo que representaria critério injusto, o CIJlll:.beneficiaria trab!!,

lhadores com menos tempo de se~v':ço, do que ou::ros, em un mesmo

"ê assegurada a ap'osentadox1e. t nos termos da lei t garantido
o J.eajustamentn para a preservação do seu valo!' real, estabelecendo-se
o valor mensal do benHício, com base na média dos doze úItmos sal!

rios."

exerc:!c::o. JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA
~~

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo % Parágrafo 56

..~
"Sup:::':'ma_se o Parág=afo 56 do Artigo jt.u

o valor da aposentadoria não pode representar para o cidadão,
um aViltamento de sua qualidade de vida.

A problemática econômica do custeio dos encargos da aposent!
doria, não pode ser equacionado com o sacrificia do aposentado

lmpõe-se uma visão solidária da sociedade econômica atIva,

e, através do planejamento atuar ra l a fixz.ção das al!quotas, sufi
cientes para viabilizar o processo.

r.r---
T

II:1lTON USTIP'CAÇ,iO ,

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 7 Porág=afo 30

Toda teoria de Direto Penal, ensina o caráter absolutame!

te pessoal, do il!c~ta penal. Ass!m senda, n~o vemos como 'lmputar

~ a um ente meramente conceitual.

"Supz-Lma-ue o Parág!:'s;"o 32 do Jlrt':'QD 7

JUST:;:F~CI\T:VI\

De dutro lado sempre poderá se r espunsah í Lfza r a pessoa

física dirigente de pessoa juridica,. por ações ou omisslles, pes-

saaj.ment e cata16gadas como~.

A norma que se p=e:'ende sup::'m'::= t não :tem embasanento ético

e é pecvccsa sob o ponto de v:,s-::'n social- e econôm!..Co.
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As empceaas de :"nte=rned:"aç§Q de mão de obra constituem ,.. at,,!

v!dade eticamen~e 2lcita, economí.canente desejável e soc í e Imente ne,!

ccssér ãa ,

"Parágrafo 22 _ Dentro de 90(noventa) dias

juiz, sob pena de crime de responsabilidade, d~

cidirá, fundamentando sua sentença, se o im6vel
objeto da desapropriação, cumpre ou não, sua

função social. 11

EMENDA MODIFICATIVA

r;-r TtxTO/~lIST.fIC"...iO--------------

EMENDA ES32454·3 "". ----,
[ITDEPUTADD JDsE MARIA EYMAEL

f:J PLENARIO

Q;~'''''-J

Qi';;;--;!J

"Parágrafo 32 _ Não decidindo o Juiz, a competê,!!

eia originária passará ao Tribunal Regional F~

deral competente que, no prazo de 60(sessenta )
dJ.as, contados da distribuição, colocará o pIE.

cesso na pauta de julgamento, 'com prioridade

exclusiva. 11

DISPOSITIVOS EMENDADOS: ART. 115 Item Ir e ART. 130

11 Sup:-::"ma,-se do :tem !~ do Art. 115 a exp:essão Pres':dent:!!s e

D:.::eta:es do Cenco Cent=a:"; e ad::te-se ao act , 130 mais umitem com"

a segu:'nte :::edaçlio: n NCr.1ea::::, ouv:'do o Cong~esso Nacional, o P:esi

dente do Banca Cent:a2 do Bras:'l ll

nparágrafo 42 _ üec í.dmdo o Juiz, caberá recu!.

sc , com efeito suspensivo, ao Tribunal Regional

Federal que em exame, observará o r rt o estabel!
c í.dc no parágrafo 32."

"Parágrafo 52 _ A sentença ou acórdão, nos termos

do parágrafos 20, 32 e 40, decidindo que o im.§.
vel não cumpre função socaaã , autorizará imedi,!
ta amdsaão de posse do imóvel e seu registro na
matrícula competente. u

JUSTIFICAÇI\O

JUST:FICAT:VA

/'. nomeação do P=es:'dente do ccnco Cen-::=c: é D.~O de Che~o de

aoveeno não de Cflefe de Estado.

O comando constitucional proposto harmoniza a

necessária urgência no processo desapropriatório, sem afastar a prot,!

ção da prestação jurisdicional ao proprietário.
Torna efetiva a reforma agrárIa, sem desartic~

lar ou ameaçar o processo produtivo no campo.
De outco ':'e.do L:. noneaçêo da O:'=e-:ol'':'n deve se: ato de COfllP!

;
tênc5.c. do P:::es:'den:'e de. ent:dnde,

LEHÁRIO da Assemblê:ia Nacional Consti tuinte
r;r--;-----:---:-::- ..Ll[lu.~lo/eo ..lllsic/su.ec..l..io, ----

m TUTO/JUSTIFICW;lo -,

iEMENDA ES324~_7·8_,~.,_-----~
f§onstituinte JOS~ MIUlIA EYMAEL

J
r;r-"'-" -J_ r Ppc _

li]
l= PLENARID

EMENDA ES32455-1
~PUTAOO JOSE MARIA EYMAEL

= TlEllTO/oKlSTI1I~IoÇ.io'-------------- EMENDA ADITIVA'

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 290 PARAGRAFO ONICO
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 245, do Substitutivo do Relator da Comi!

são de Sistematização do Projeto de Constitui
ção ,

Suprimir no parágrafo único do arUgo 290 a expressão " tr,!!

nsfernLe variaru.
Adite-se ao art. 245, o seguinte parágrafo:

JUSTIFICATIVA

"Parágrafo - As pequenas e médias proprieda-
des rurais, assim definidas em lei, não serãp
objetos .ce processo-de desapropriação."

A r edação atual elimina a possibilidade de acordos intern,!!

cioná!s, para a aplicaç~o de tecnologia de oonta, por empresas br!

sileiras,A emenda proposta cor=~ge a distorç!o.

JUSTIFICAÇllo

D comando condicional prnpcs to , ao mesmo

que estabelece a justiça sooial em termos agrários, estabelece

sária tranquilidade rural, afastando a ameaça da desapropriação
criminada, ccntra os pequenas e médacs proprietários.

tempo

nece,!

indi!

ona1 Constituiort
r;-r nxTO!JutTflflCIoÇÃO, --,

EMENDA SUBSTITUTIVA

Art. 24B, parágrafos 22 e 32 do Substitutivo do

Relator da Comissão de Sistematização do Proj!'.

to de Constituição:

DISPOSITIVO EMENDADO:

Substitua-se os Parágrafos 2.2 e 32 pela segui!!1

m-------------T.u:TO/~USTI~ICAÇio, __,

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o §13 do artigo 62. do Substitutivo do
Relator, que dispõe o seguinte~

,,§ 13 - Ninguém será identi ficado crimin81m~nte 811

tes de ccndenação definitiva. "
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JUSTIFICATIVA

ART. 180, V

~ MODIFICATIVA:

pLEN!RIO

FARABULINI JONIOR

SENADOR EDISON LOBAo

PLENARIO

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA COMISsM DE SISTEMATIZAÇAQ

Dê-se ao Titulo IX a se.gulnte redação:

TíTULO IX
DA FAMílIA, DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA,

DA COMUNICAÇÃO E DO íNDIO
CAPíTULO I

DA FAMílIA, DO MENOR E DO IDOSO

processo.

Extender-se a atribuição para que o M.P. possa regui

sitar informa.ções e documentos no curso dos processos

judiciais, conduz à ruptura do princípio da igualdade

das partes, da ampla defesa e do contraditório.

Tais providências devem ser requeridas ao Juiz do

" Expedir intimações nos procedimentos admin1strativos

que instaurar, e requisitar informações e documentos

para 11J'S~gr-_los "

r;:T I'LtNAIII!l/COI.IISS;,O/SU.cO..,JSiD---------,

rr-------------TtXTO/lUST",C4Q;,O--------------,

EMENDA ES32460·8
t!J

P

r.T "-tllÃlllO/COilIJlic/.UIICO..'lliD---------,

= TtxTC/~l,lSTI~lv,tç'lo_-------------,

EMENDA ES32461·6
[!J

PLEN~IO

JUSHFICAÇAO

Trata-se de norma contemplada em legislação ordiná

,ria, no C6digo de Processo Penal e na Lei nO 6.900/81, não havendo
qualquer razão para elevá-la de hierarquia, mesmo porque dispõe sobr
procedimento a ser observado durante a fase pré-processual.

Quanto ao mérito, é imperioso atentar criteriosamen E

p'ara as nefastas consequências que poderão advir a extinção dessa
medida, que tem o objetivo de vincular o autor ao fato delituoso em a
puração para evitar os erros judiciários quanto à pessoa, máxime
nosso Pais tão cheio de pessoas HOMONIMAS.

Com ereito t o sistema de identi fieação datiloscópi
co é o método reconhecido mundialmente como o MAIS SEGURO PROCESSO O
IDENTIFICAÇIlD HUMANA, principalmente considerando que os recursos ex!

tentes hoje permite.. a modificação da aparência das pessoas (maquia
ge .. , plástica, pintura de cabelo, etc) e até mesmo o sexo.

Desse modo, resta o processo da t.Lf uscépaco , graças
à imutável caracterlstica do individuo desde a mais tenra idade, que

aparece antes mesmo do nascimento, acompanhando o ser humano até mes
mo ap6s a sua morte, permitindo a idenU f'Lcação do corpo já em fase
de deconpos í.ção ,

Por esse rootivo, sendo a identificaç§o criminal o lÍÜCO processo cen

tralizado no INSTITUIO NACIIJ'.lAL DE Imm:FlCAÇl\O, é o mais S89JrD para garantir

a indivitiJalizaçllo do suspeito, porcr.Je a identificação civil é estaWal, podendo

qualquer pessoa obter identidades diferentes em vários Estados, sem posslbilld.!!.

de de ser descoberto.

A questão extrapola a esfera policial. A identificação criminal' é do

interesse da JUSTIÇA, permitindo aos juizes a expedição de setenças com a revi

gorante certeza de se deatanarem a pessoa certa r sem qualquer sombra de dúvida

prevenindo-se, assim, erros quanto à pessoa, principalmente emcasos de hcrfiJni.-
mos.

O ASSUNTO DEVE SER ll3.:ETO DE LEGlSI.AÇliO ORDINÁRIA, quando poderão ser
asseguradas garantias para prevenir prejuízos a pessoas inocentes; quando pode
rão ser estabelecidas regras de dispensa da identificação criminal, se o indicia

do fot identificado civilmente no distrito da culpa ou se o crime for culposo ,

v.ç., o delito de trãnstto, etc. Proibir a identificação criminal em norma cons
titucional será estimular a criminalidade, favorecer a l~unidade,o$ erros judi

ciários.

Fl\RAl3OLIN.[ J1lN:rOR

= ~ ~ TII:XTOllU'TI~ICAÇ;'D---------------,

~ MODIFICATIVA

Dê-se a seguint.e redaç,ão ao art. 291, § 29

art. 291 -

2~ - :e vedada toda e qualque:r censura de natureza poli..

tica ou ideológica. são proibidas a progr.amação e a

publicidade em geral nas emissoras de televisão que

se uti~izem de ternas ou ameçens pornográficas, que

atentem contra o bom costUme e que incitem à Viol~

cia .

Io\rt. . A família tem direi to a especial proteção so-
cial, econômica e jurídica do Estado e demais insti tuiçi5es.

§ 12. O casamento civil é forma de constituição da ra-.

milia, sendo gratuito o processo de habilitação e a celebração.
§ 22. O casamento relig.i.oso terá efeito civil, nos

termos da lei.
§ 30. Para efeito da proteção do Estado, reconhecida

a união estável entre homem e mulher, como entidade familiar. A
lei facilitará sua conversão em casamento.

: 42. O casamento pode ser dissolvido nos casos ex

pressos em lei.
Art. lei especial disporá sobre a assistência à

maternidade, à infância, à adolescência, à adoção e acolhimento

de menor, à adoção por estrangeiro e sobre o amparo às pessoas

idosas e às deficientes.

CAPíTULO II

DA EDUCAÇÃO E CULTURA

JUSTIFICATIVA

A televisão é o meio de comunicação que penetra nos lares e

diante do qual as pessoas estão desarmadas: Ao d~eito de

uns a escolher o que pretendem ler, ver e ouv~ correspon

dem o de outros de não querer ler, ver o..w'~vir.

Revistas, compra quem queryfAo teatz'6 eM cinema, vai quem

Art. . A educação nacional, inspirada nos principias
de liberdade .. nos ideais de solidariedade humana, é direito de
todos e dever do Estado e tem por fim:

! - a compreensão dos dir;,itos e deveres da pe~oa hu

mana, do cidadão, do Estada, dà familiâ e dos demais grupos que
compõem a comunidade;

II - o respeito à dignidade e às liberdades fundamentais

do homem;
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III - o fortalecimento da unidade nacional e da solida
r i edade internacional;

IV - o desenvolvimento integral da personalidade humana
e a sua participação na obra do bem comum;

V - o preparo do indivíduo e da soc i edade para o domí
nio dos recursos científicos e tecno16gicos que lhes permitam
ut í.Lazar as possibilidades e vencer as di ficuldades do meio.

§ 1Q. A educação será dada no lar e na escola, cabendo

à famífia escolher o gênero de educação' que deve dar a seus fi
lhos.

§ 22. O ensino será ministrado nos di ferentes graus
pelos Poderes Públicos.

§ 30. Respeitadas as disposições legais, o ensino

livre à lnlciatlva particular, que terá o amparo técnico e finan
ceiro dos Poderes Públicos, inclusive mediante bolsas de estudo.

§ 4Q. A legislação do ensino adotará os seguintes
princípios e normas:

a) o ensino de 1Q grau f nos primeiros quatro anos, so

mente será ministrado na ringua nacional;
b ) o ensino de 1~ grau é obrigat6rio para todos, dos

sete aos quatorze anos, e gratuito nos estabelecimentos oficiais,
com merenda escolar;

c) o ensino público será igualmente gratuito no segundo
grau e, para todos que demonstrarem efetivo aproveitamento, tam

bém no terceiro grau;
d ) o Poder Público substituirá, gradativamente, o regi

me de gratuidade no ensino do t.ercearo grau pelo sistema de con

cessão de bolsas de astudo, mediante restituição, que a lei regu
lará;

e) o provimento dos cargos iniciais e finais das car
reiras do maqã s t é r ru de grau médio e superior dependerá, sempre,

de orava de habilitação, que consistirá em concurso público de

provas e títulos, quando se tratar de ensino oficial;
f) a liberdade de comun Icaçãc de ccnbacãmentcs- no exer

cício do magistério.

Art. • Os Estados e o Oistuto Federal organízarão
os seus sistemas de ensino, e a União, os dos Territórios, assim
como o sistema federal, que terá caráter supletivo e se estenderá

a todo o País, nos estritos limites das .deficiências locais.
§ 12.' A União prestará assistência técnica e financei

ra aos Estados e ao Oistrito Federal para desenvolvimanto dos

seus sistemas de ensino.
§ 2Q. Cada sistema de ensino terá, obrigatoriamente,

serviços de assistência educacional que assegurem aos alunos ne

cessi tados condições de eficiência escolar.
Art. As empresas comerciais, industriais e agríco-

las são obrigadas a manter o ensino primário gratuito de seus em

pregados e o ensina dos filhas destes, entre os sete e os quator
ze anos, ou a concorrer para aquele fim, mediante a cnntr i.bu.í.çãn

do salário-educação, na forma que a lei estabelece=
Parágrafo única. As empresas ccmercã.ar s e industriais

são aínda obrigadas assegurar, em cooperação, condiçõas de

aprendizagem aos seus trabalhadores menores e a promover o prepa
ro de seu pessoal qualificado~

I Art. A U'1iao aplicará, anualmente, nunca menos de

dezoito por cento, e os Estados, o Distrito Federal e os Municí
pios, vinte e cinco por cento, no mínimo '. da receita resultante
de impostos, inclusive a proveniente de transferências, na manu

tenção e desenvolvimento do ensino.
Art. A lei definirá o Plano Nacional de Educação,

da duração plurianual, visando à artit:ulação, ao desenvolvimento
dos níveis de ensino e à integraç!io das ações do Poder Público,
que, conduzam à er radã cação do analfabetismo, universalizaçllo do

atendimento escolar e melhoria da qualidade do ensino.

Art. O"amparo à CUltUI a é dever do Estado.
§ 10. Ficam sob a proteção especial do Poder Público os

clocumentos, as obra~ e os locais de valor histórico ou artístico,
os mbnumentos e as paisagens naturais notáveis, bem como as jazi
das arqueol6gica~

§ 212. As ciências, as letras e as artes são livres.
O Poder Público incent~vará a oesquisa e o ensino científico e

tecnol6gico.
§ ,3Q ~ A lei estImulará investimentos nas obras cultu

rais e ar-t í st í ces ,

CAPíTULO III
DA COMUNICAÇ1lO

Art. • A propriedade das empresas jornalísticas, bem
assim as de televisão e rádio em qualquer de suas modalidades, é
privativa de brasileiros natos ou natural.izados há mais de dez
anos, aos quais caberá a r espnnsab ã La dade pela sua arímãn í s t r ação

e orientação intelectual.
§ 10. É vedada a participação de pessoas jurídicas no

capital das empresas de que trata este artigo, exceto a de parti
dos políticos e de sociedade de capital exclusivamente nacional.

§ 20. A participação de partidos políticos e das so

ciedades referidas no parágrafo anterieir só se efetivará através
de ações sem direito a vota e não conversíveis, as quais não po

derão exceder a trinta por cento do capital social.
Art. . Depende de concessão ou licença pr év i a do Po-

der Executivo, ouví do a Conselho Nacional de comuní.ceção , por

prazo de t ernunedo , observado processo de licitação, o exercício
das seguintes atividades de utilidade ou interesse públicas,

atendidas as condições técnícas e as políticas de desenvolvimento

setorial, previstas em lei:
I - uso das freqúências específicas para a transmissão

de sons e de sons e imagens, destinadas a serem livre e direta

mente recebidas pelo púb l.aco em geral;
11 - instalação e operação de televisão, com técnicas de

endareçament;u seletivo;
111 - retransmissão ou repetição de transmissOes via sa

téli te, anc Iusã ve estrangeiras , respeitados os direi tos de autor;

IV - exploração da indústria da informação, inclusive o
fluxo de dados transfronteiras e a ligação a bancos de dados e
redes na exterior.

s 10. A concessão e a licença, antes do termino do con
trato, só poder ão ser suspensas 011 I""Rss'adas mediante decisão ju

dicial.

2º. Ao concessionário, que tenha cumprido os precei
tos legais e contratuais, é assegurado o direi to à renovação do
contrato de concessão.

CAPíTULO IV
00 íNDIO

Art. . São r-econhee rdos aos índios direitos originá-
rios sobre as terras de posse imemorial onde se acham permanente
mente localizados e destinadas à sua habitação efetiva, às ativi

dades produtivas a as necessárias à sua preservação cultural se

gundo seus usos, costumes e tradições.
§ 12. As terras de que trata este artigo, nos termos

que a lei federal determinar, são .bens inalienáveis da uní.ão ,

§ 20. Lei especial disporá sobre a exploração e o

aproveitamento, pela União, das jazidas, minas e demais recursos
minerais e das potenciais de energia hidráulica, em terras indf
genas, bem como sobre a proteção das instituições, bens, saúde e
educação dos índios.

OlsPOsIÇM FINAL

, Art. Esta Constituição e o Ato das Disposições
Constitucionais Transit6rias serão promulgados simultaneamente
pela Mesa da Assembléia Nacional Constituinte e entrarão em vigor
no dia de de

JUsTIFICAÇllO

O Substitutivo do Relator, no TíTULO IX - DA ORDEM SO
CIAL, trata em capítulos distintos da Seguridade Social, da Saú
de, da Previdência Social, da Assistência Social, da Educação e
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CONSTITUINTE NYDER BARBOSA

Cu! tura, da C~ência e Tecnologia, da Comunicação, do Meio Ambien

te, da Familia, do Menor, do Idoso, e do índio.
Embora se trate de assuntos da maior r ej.evânc ae , podem

e devem ter tratamento constitucional sem descer a normas qtie os

pormenorizem a nivel de legislação ordinária e de atos regulamen

tares, como ocorre: no Substitutivo.
A Emenda proposta, sob o titulo DA FAMíLlA, DA EDUCA

çM, DA CULTURA, DA CDMUNICAÇAD E DO íNDID, com o tratamento pr6

prio em sede constitucaonat r cuida de todos assuntos acima indi
cados. Suprimiram-se, portanto, as regras constantes do Substitu
tivo que devem ser objeto da legislação orríi.nár í a ou regulamento

pela simples razão de que devem sujéi tar-se a aIterações necessá
rias ditadas com o passar do "tempo. No texto porposto constam

apenas os princípios básicos e norteadores da política a ado
tar-se nos vários setores, a fim de que os mandamentos consti tu
cionais sejam duradouros, como convém.

Quanto à comunicação pela imprensa, rádio
a Emenda assegura liberdade ampla. E não suje í t a à

ra o abuso, prevê sanções severas, mas pecuniárias.
sanções penais privativas da liberdade individual.

Permite-se às eapresas de comunicação participarem do
mercado de capitais através de ações nomãnat i vas sem di reã tc a

voto e inconversíveis até trinta par cento do capital delas.
A competência de concessão é qa Executivo. Não se de

ve, neste particular, contrar i ar Montesquieu, possibilitando in
terferência de um Poder no outro, o que causaria impasses políti

cos de dificil solução.
Ao concessionário asseguram-se dois direi tos básicos:

o de não ter, durant e a vlgência do contrato, cassada ou revogada

• concessão, a não ser por decisão judicial; e o de ter xenovado

o contrato se durante todo o tempo cumpriu os preceitos contra

tuais e legais
O direito à renovação, na forma estabelecida pela emen-

da, liberta o concessionário dos meros caprichos políticos é

larantia fundamental da liberdade de opinião f pois esta não exis
"i irá face ao Governo em cujo período o contrato de concessão vai

expirar.

,.,.,. Tt:no/JUSTIFIC.~ÃO-------------_,

EMENDA AO PROJETO DE CONSTITUIÇM - SUBSTITUTIVO DO RELATOR

Inclua-se no art. 32 do ProJeto os seguintes mctsos a, em consequência,de
-se nova redação ao art. 34:

"Art. 32 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

XXIV - direito agrãrio, aconêm co e do trabalho;

XXV - direito pemtenctãrio;

XXVI - prevldêncla socrat ,

Parágrafo unico. Lei complementar poderã autorizar os Estados a 1egis
larem sobre as matêrlas relacionadas neste artlgo, excetuados os rtens Ir;
IV, VI, VII, VIII, XII, XVI, XX e XXIV.

Art. 34. Compete ã União e aos Estados legislar sobre:

I - df ret to tributãrlo, financelro e urban;stico;

11 - orçamentos;

lU - Juntas comerciais;

IV - custas dos serviços forenses;

V - produção e consumo;

VI - f'Ipres tas , caça, pesca, fauna e ~o!!5ervação da natureza, pro..
teção ao lU7io ambiente e controle da polutção; .

VII - proteção ao patrimônio histôrico, cultural. art;stlcO. tur;s
tico e paisaglstico~.
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VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumdor,
bens e direitos de valor artístico, estetlco, histórico, turlstico
palsaglstlco;

IX - educação, cultura, ens ino e desporto;

X - crl ação , funcionamento e processo do jUlzado de instrução e
de pequenas causas;

Xl - proteção e defesa da saúde;

XII - assistêncla Judiclãria e Defensor-ia Pública;

XIII - normas de proteção a pessoas portadoras de defl Clêncl as.

Parãgrafo iimco, A competêncla federal para leglslar sobre as mat~
rias constantes deste artlgo, não exclut a leglslação estadual supletiva ou
complementar.11

JUSTlFICAÇAQ

ti art. 34 do Projeto .pernnte o exerciclo da competêncra leglslatlVa conco,!

rente pela União e Estados, nas diversas matérias que elenca. outrossm, pelo
conteúdo do § 1Q deste drsposj trvc, l üm ta-se a competêncla da Unlão ã expedrção

de normas gerais.

A experiência adqurrtda ao longo do tempo, em particular no debate doutri

nãrio que se travou, demonstra que o concerto de normas gerals circunscreve-se ã
concertuaçâo dos mstrtutos inerentes a cada materla disposta no artigo.

Todavia. pode-se facr lnente constatar que algumas delas. em razão da n,!
cessârra umformtdade naci onal que deve presunr o seu dtscip'hnaaento, exorht tam
a ãrea de atuação dessas umdades federativas.

Com efertc, basta, por exemplo, lmaginar cada Estado legislando sobre dlrei
to agrãrio, econômico, do trabalho, pemtsncrâr-to e sobre prevrdéncra sccral , que
facilmente se constatarã o caos que se tnstalar-ia no Pais, com total instabl1iz.!
ção das relações jurl'dlcas privadas.

Dessa forma, propõe-se seJam essas materias mclufdas na competencia da.
União, sem prejufzo de. mediante lei complementar, serem autorizados os Estados a
legislarem sobre elas.

Por outro lado, de maneira a compatibilizar a proposta ora apresentada ao
drsposto no art. 34, suprrme-se de seu corpo os temas anterionnente mancionados ,
ressalvando, ainda, no parãgrafo Iimco, que, mesmo existindo lei federal drsctpl t
nando as matenas re'lacronadas nesse dtspos rttvc, leglslação estadual que lhe seJa
sup1etwa ou complementar poderã ser edi tada.

"EMENDA ES32463-2·
~

~ m"'","""", .,

Acrescenta § 42 ao art. 207.

lIArt. 207.

f 4g Os eddcacnada dnstn.tufdcs pela Uniio terão vagênca.e 1l.m1.tada
a do i.e anos, e não serão considerados para eje1.to do cálculo da entrega a
ser efetuada de Acordo com o previsto nos itens I e I! do art. 213. 11

JUS.TIP'ICATIVA.

A ccmpecêncra que se atr1.bu1. A'.un1.i.o ?ara l.nst1.tuir ad1.C1.0nR1.S,
temporários e não pat-tn.Lhãvea.a , visa a compenná"'la em parte. da perda dos aeguan
eee trJ..butos:

1 - imposto ümcc sobre Iubm.facanties e combustive1.S;

2 - imposto dmcc sobre enezgi.a elétr1.ca;

.3 ... imposto ÚIJ,1.CO sobre mienrais do País; ...

4 - imposto sobre eeen- portes;

5 - ampeat.c sobre serviços de comumcaçêes ,
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Plenário

Deputado C~RLOS SANT' ANNA

Altera o art. 200

r.T I'LtM.. ~lo/eOIlI~s10/SllJCOW1SlIo ___,

= TUl"O/~IIUlfIC"çlo---_---- __.

EMENDA ES32466-7
[1

1>L(~.iAIO/COWIIS;'o/.u.eIUlltlio ,

Emenda ao ProJeto de Constituição substitutivo do Relator

EMENDA ES32464-}
fl DEPUTADO MANOEL MDllEIRA

= TUTO/.rU~TI1IC"o;lD-------------___..

Dar aos mca.sos V e VI do art. 45 a seguinte redação .. HArt. 200. Somente poderão ser instituídos emprélltimos compu1s6-
rios:

"V - manter programas de alfabetização e o ensino de
I

II1jiro grau,
I - pela União, pelos Estados- e pelo DístrJ.to Federal. para aten

der despesas extrraorddnãr-í.as provocadas por cakeaudade péb La.ca;

VI - presta.r os serviços básicos de saúde da população." II - pela União, nos Ca.IõOS dt!:

JUSTIFICAÇlío

Dentre as linhas mestras que tem presidido os trabalhos

da Assemblé~a Nacional Constituinte r a de maacx relevância tem aadc

a que procura, ao lado da descentralização dos recursos ora concen
trados em poder da união, transferir aos Estados e Municípios maior

autonomia no que concerne a assunto especificas das comunidades lo

cais.

a) invesCJ.mento póblico de relevante :mterf!ssej

b) conjuntura que eXJ.JA. absorção tempor.ãria de poder aquuitivo; e

c) guerra externa ou SUB J.minBncl.a.

Par4grafo drri co , A lu, que somente produzir' e fe í.tca ap6s de cor
r-adca noventa diaR da data de sua pubLa.cação , elegerJi. os mutuantes, esta'"
be Iececã a forma de cálculo e a duração do empréstnmc , a taxa de juros, a
prazo, a fauna e as condiç-es de retlgate e duporf sobre a prestaç'io da.
reapectnvae contee ;"

Nesse contexto, com inteira propriedade, o proJeto atri

bua, aos MunicípJ.os a responsabJ.lidade pela manutenção de programas
de alfabetização e o ensino de primeiro grau, bem assim para prestar

os aeevacoa básicos de saúde da população" Todavia, tal como coloca
do no texto, essa mister há de ser exexcd.dc com o permanente auxi
lio financeJ.ro da ünaãc e dos Estados.

Por outro lado, parece insofismável que, ao se transferir

para as municipalidades os encargos era mencionados, foi suficiente

mente avaliada a. capacidade desses entes os atenderam com recursos

próprios e só excepcionalmente mediante auxilio financeiro da União
e dos E.stados.

Destarte, não se Justifica uma constituição que pretende

deferir aos Municípios menor grau de poder decisório e maio, inte

gração com a respectiva população, que se restrinJa essa capacidade:

à dependência de aportes financeiros dos governos federal e esta
duais.

/
I

,JUSTIFICATIVA

o texto não prevê o empréfttJ.1ZIO compuh6rio, no caso excepcional de
guerra - praticado por dfversca pafses , Inc Iueave o Brasl.l (Decreuo-Le r n2 4 789 1

de 5 10.42, do Presddente GetúlJ.o Dornelles Vargas), durante a 2! Guerra Hundl.al
f! de-fendade por KEYNES, em obra célebre -, bem .tI.GAim para captar recursaIS dest:tna
doe 11. realiza.çio de mveat imentca pdblicos de relevante interesse, como adml.tidõ
na doutrina, pela Constituição em vagor e pramcadc em cu t'roa paÍlles, como, secen
temente 1 pela França. no Governo MITTERRAND(LeI. francesa n2 03.332, de 22.04 83)7

Mantido o precextc , como redagddo , o chamado eaprés t rec compuls6
rI.O da ELETROBRÁS. não mau poderá ser cobrado 1 agravando .118 dibculdades do se
tor de enecgae elétrica.

Outroasim, não ee pcderdam mau instituir empristiWlo, compuls6rios
de relevante interesse nacional, como os do BNDES (Lei 09 '.474, de 28.11 51, li!

L628, de 30.06."'5'X; do Governo vargas, e Le1 né 2.973, de 26#11.36, do Governo'
Kub1.tschek), que, na verdade, propdcacu os recursos que ensejaram o ampul.sc ini
cial do desenvolvimento econômico do PaÍ.8, o da PETROBRÁS (Lei n2 2.004, de
3.10.54, do Governo Getólio Dornellu Vargas), que se constitui na prinCl.pal fon
te de recursos para a integral1.zação do capJ.tal da. nova empresa e o finane.-l.amento
dos mves t imentos nos setores da pesquisa, lavra e r-efano do petr6leo; e dos Títu
los de Investmeentc (Lei n2 4 242, de 17.663, do Governo Joio Goulart); li! o se
gundo empréstimo compulsrSrio do BNDES (Decretos-leis n2. 6.2, de 21 11 56 e 157 1

de 10 02.67, do Governo Castello Branco)

Com esse enfoque, consentâ.nea se torna a presente emenda,

posto que, pelo art. 44 das Disposições Transitórias, sede adequada

para o tratamento da macêr-ae , já se garante a trantlferência de ee-,

cursos humanos, financeiros e materiais, pelo período máximo de

(cinco) anos, tido Corno suficiente para se ultimar, em sua totali
dade, a descentralização dos aludidos serviços"

Desse modo, a exc luaão , pura e S1.mples, dos emprést1moa coarpul.sô
rios destnnados a captar recursos para mveatnmentcs públicos relevantes é medlPa
contrária aos antereasea necacnade ,

Além daeac , não é preva.eca a hip6tese de empréstimo compulsório dea
t ínadc , em certas conjunturas, a promover a absorçio temperár].. do poder aquisiti
vo da pcpul.açãc , instrumento importante no combate à J.nflaçio -

Por outro lado. pode-se interprl'!tar que o preceito do art. 200 1 co
lI10 está redigJ.do, faculta a 1nlltJ.tuiç.lIo do emprilltimo compulsório nos casos de cã
lam.dade pSblica, 1IRS nio ~mpede a criação de quaisquer outros, com f~n.lllidade dife:'
eenee, o que se pre5tar2.,I: a toda 4 sorte de abusos.

EMENDA ES32465·9
[!J Deputado NYDER BARBOSA

'LIIl:.iIlJO/IlDW'..ÃD/JUJeIUlJslÃo ,

Plemirio

r.r---- TtXTO/~II'fl'll:~iD--- __.

Dar ao J.ncUo 111 do art# 202 li seguinte redação:

Descarte, o parágrafo dndcc revela-se socialmente injusto por ve
dar .. institu1.ção de emp:::éstimo compuls6r2.o com base na despe... da pessoa natur4tl
ou jurídica.

Finalmente, como o empréstimo compu'Iséruc não f espécde do gênero
trJ.butário, revela-se indupendvel precea.tc que estabeleça h.'DlltaçõeB ao Poder
Público e assegure os direitos dos SUJeitos paSS1VOS de obrígaçio legd.

Assia sendo, propõe-se manter. competência tal como estA no pro
jet;o de Constítuic;io, isto é, podem instituí-lo a União e 08 E.tados, no caso de
cafaendade ptíblica e, em complemento, permitJ.r que a Uniio também pcasa instituí
-10 nos C8110B de a) dnvestnmentos pl.iblicos de relevante tncereeee; b} conjuntura
que eXJ.ja absorçio cedlpor4ria de poder aquisitJ.vo; e c) guerra externa ou 8Ua i.I.
nêncde , -

"111 - exigJ.r ou aumentar tributo'

.) sem que a lei o estabeleça;

b) ell relaçlo a fato gerador iniciado ou ocorrido antes da visln
cJ.a da lei que o houver ansta.tufdc ou aumentado, e

c) no mesmo exercício f1nanceíro em qüe haja ndo ínst1tuldo' ou
aumentado, rel••lvados. os impostos eencaonados no art. 207, a.eene I, lI,
IV e V, e no art. 208."

EMENDA ES32467-5
~ "Ul"DIl

Deputado MANOEL MOREIRA

Plenário

Suprime o f S2 do art. 284

rr------"''''''''''..··,JUSTIFICATIVA

A emenda vi•• a dar uma redação mau ticnica ao dispcsJ.tivo em se...
ferf!ncia, tornando-o i.ento de d1!vJ.d... nas int«rpretaçC5'ea futuraa.
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EMENDA ES32470·5
l: DEPUTADO NYDER JI1\BBQSa

rer- TEXTO/JUITIPlCAÇio --,

JUSTIFICATIVA

o Iimparo l cultura ~ dever do Estado. O dupositivo cuja supressão

se propõe conflita com o art. 273 ao Substitutivo do Relator. l: PLENÁRIO

___ "LIIU.• 'C/COMI'5.l0/SUICDIlIUio----------,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 24 das Dispo8J.çôes Trans~t6ri8sl(ç.~CJ .x...

"Art. 24 - Os fundos existentes na d~ta da prornt.tlgaçiio desta Con8tl.

ruação, excetuados os resultantes de ancentavcs fiscais"

o "caput" do ernagc 24 das Duponçõe.s Tramn.t6-rias do Projet.o de.

ConstJ.tuição passa a ter a seguante redação'

CONSTITUINTE NyDER BARBosa

r: PLENÁRIO

EMENDA ES32468·3
r:
= 'LEN"JlIO/CONISSio/IUICO,.I••Ao----------,

=- Tn:TCNtlSTl~IClÇio _,

JUSTIFICAXIVA

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Item 11 do art. 24 das D1.Sposições Transit6r1.8sI~

o item II do artigo 24 das Dupos;l.I;ões Transit6rias do Projeto de

Constituição passa a ter a seguinte redação.

Os fundos que se sustentam na política de incentivos fucais, cuja

om.gem é 8 rendnc í.a , por parte da União, de parcela de sua recea.ca tributAria,

constituem-se em mecanismos que visam a viabilizar a capl.talízação da J.nl.culti

va privada, promover o desenvolvl.mento de detieraanadas at'l.vidadee econôm1.C&& e

apoiar li. redução das desl..gualdades eoca.aí.e e eegaonaí.s ec.sceneee no País.

llArt. 24 - .....•••.•.••..•..

I - , .

11 - extínguae-se-ãc, automaticamente, se não forem rat1f1.cados pe

lo õcageeaec Nllciona.l no prar.o de. dO'1,.B ancs , e.xcetuados. 08 ree.ult;antes de incen

tivos f1SCB.18."

Além dfeec , ap6s a opção, os recursos passam a J.ntegrar o patrJ.m8nio

pmvadc , dai porque impõe-se a exclusão daqueles fundos do tratamento a que se

refere o art. 24 das Duposiçães TransJ.t6n8s

JUSTIFICATIVA

,.".. TUTO/JUllTII'ItAÇio --,

Plenário

Deputado MANOEL MORE!RA
tJ=;""TlllO~
"' PMOB

,.".. 'U;lluIO/eOilISl.lo/SU.COIlIUio -,

EMENDA ES32471-3
tJOs fundos que se sustentam na poli:tica de incentivos fiscais, cuja

origem á a reniincia, por parte da UnJ.io, de parcela de sua receita tr1.but'r~a,

ccnam ruera-ae em mecam.smca que vaeee a v~abilu~ar a capJ.tal~zação da ~n~ci"tJ.

va prrvsde , promover o desenvolvimento de de temunsdes atividades eccnêmdcas

apoiar a redução dali desigualdades eocdaaa e regionais existentes no Pais.

Além d'í.eac , ap6s a oplJito, os recursos passam a l.ntegrar o patrim&n1.o

pe rvedc , daí porque impõe-se a exclusio daqueles fundos do tratamento a que se

refere o J.tem 11 do art 24 das D1.lIpoaições Transitórias.

Emenda ao ProJeto de Constituição Substitutivo do Relator

~1.
Incluir ~ as Disposições Transitórias, onde couber, o se-

guinte artigo:

JUSTIFICAÇAo

1\ Art.. _ A partir da data da promulgação desta Consti-

tuição, serão revistas as responsabilidades financeJ.:t;as da União,

decorrentes da transformação de Territórios Federai$, bem assim da

fusão e desmembramento de Estados".

PLENARIO

DEPUTADO CARLOS SANT'ANNA

~_...:.== .....J

r.r 'IoI
Il AIIIO/COIlISSiO/SUICDlllllsio

,

I~DA ES32469·1
tJ

=------- n:UOUiJSTI'K:.cill ----- ---,

Altera o art. 1.99, suprimindo o art. 212.

lIArt. 199. A.~ão poderá instituir, além dos enumerados nó artigo 207, ou
tros ampoaeos, desde, que não tenham fat:o gerador ou base de cálculo próprios de
impostos discriminaÀOJS- nesta Const1.tu1.ção.

Parágrafo único. Imposto Inatntufdo com base neste artigo dependerá de lei
aprovada por Ina1.oria absoluta de vctcs ;"

JUSTIFICATIVi

A competência residual privativa. para a. instituição de novos impostos reve
lou-se notável conquista no sentido de prevemr conflitos de conpecêncaa que o
lUS tema anterior propiciava.

e enganoso entendeo-se que a competencl..& residual concorrente. fortalece 08

Estados e o federalistnÓ. A criat:~v~dade trl..butána é 1J..mitada.

A reintrodução da ccnpeeêncaa res rdual, conéorrente significa permitir que
os contribuint,:s fl.quem SUJeitos a duas impos1.ções idênticas (da União e dos Es
tados) com prejuízo pata a atividade econômica. Neste caso, poderá decorrer gran
de lapso de tempo até que o Judiciário declar em ultima instânc1..8, a plena coiu
cidência 'do. dou imposto., o ~e dará lUlPr ã preva],ênc~a do imposto J.nst.itu!dõ
pela União.

Propõe-se, portanto,. que a competência residual continue sendo privativa da
União, mantida a garanna de que el. só poderá ser exercauada mediante lei apro
vada por 'L1lIl.1.oria absoluta. de votos.

Ao longo do tempo e das diversas redivisões geooolíticaa

ocorridas no Território brasileiro, bem assim da natural transfor

mação dos 'l'erritórios Federais em Estado, coube à União emprestar

seu apoio f arrancedz'o no momento em que ta~s mutações se operaram.

Entretanto, a partir da conscLadecão dos novos Estados e,
principalmente, do aperfeiçoamento de suas fontes de receita, o

aporte de recursos federais tem se revelado altamente discriminatá

r ao em relação aos demais integrantes de Federação, eis que canali

zam, somente para alguns, parcela considerável dê disponibilidades

fJ.nanceiras que ~oderiam ter melhor destinação no atendimento de

populações rnaz.a carentes, com ênfase especial aos nordestinos, co

mumente atingidos por diversos flaqelos.

portanto, ao enseje da-e.Laboxacâc de urna nova Constitui

ção, calhada no compromisso de distribuição de receitas públicas,

na divisão mais equânime dos encargos públicos e na convergência do

atendimento imediato das necessidades da população, é que se torna

impresc~ndlvel possibilJ.,tar a reavaliação desses encargos financei_

rQS, a exemplo do que se propugna com os incentivos fi~cais conce

didos, de molde a Sé permitir uma meãhor- desti:p.~ção dós mencionados
recursos públicos.
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Deputado MANOEL MOREIRA

Plenár10

EVidentemente que o conceito de autonomia legislativa. que

se pretendem dar a essa unidade :federativa, .mcj.ueave pela czaa

câo de câmara Legislat~va própria, não se compadece com qualquer

limitação que a reduza a anceuadeõe .

Destarte, ampoasfve.l, se torna a existência, em um texto

constitucional que se pretenda s í.aeêmí.co , de dispositivos confli

tantes, particularmente quando se trata de limitar autonomia das

uru.dadea federativas, o que por si só, Justifica a Emenda ora suj!,

rida.

EMENDA ES32474-8
fJ

r,r-------------TEXTO/JUSTlFleAÇAO ---,

Plem!r20

Deputado MANOEL MOREIRA

Emenda ao ProJeto de consta.tutção Substitutivo do Relator

Dar nova redação ao disposto no art. 57: (Disposições Tra!!
sitóriasr uJ:iJ-o ::t>.

IIArt. 57 - Enquanto plano plurianual não estabelecer apli

caçêea na manutenção e desenvolvimento do enaanc a que se refere o

item IV do artigo 222, a união deatanar-â , anualmente, recursos em

proporção nunca inferior a treze por cento e os Estados, o Distrito

Federll.l e os Municípios, no mínimo vinte e cinco por cento da. rece,!

ta resultante de impostos."

= TUTO/JUSTI'ICAÇÃO ---,

r.r-----:--- ntulllO!CO>l,SSÁOISUICIH'ISS'\O------------,

EMENDA E532472-1
!!J

JUSTIFICAÇlio
Emenda ao Projeto de Constituição Substitutivo do lelator

PlenárJ.o

Deputado MANOEL MOREIRA

222:

cr;"'''''~MoaDeputado MANOEL MOREIRA

Emenda ao ProJeto de Constituição Substitutivo do Relator

11§ 29 - Os créd~tos especiais e extraordinários somente

terão vigência no exerclcio f~nance~ro em que forem autorJ.zaoos,sa!

\"0 se o ato de autorização for promulgado nos ültirnos quatro meses

daquele exerclcio, caso em que, reabertos nos Larm.ties dos seus sal

dos, serão incorporados ao orcemenec do exerclcio fJ.nance~ro subs;
gtlente."

A redação proposta para o art. ?22, par. 29, sugere que

os créditos especaec,s e extraordinários SOmente terão vigênc~a a

lém do exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o

ato de aubor-a.eaçãc for promulgado nos últimos quatro meses daquele

exexcãc í,c , A hipótese correta é exatamente a inversa ... isto é, os

cr-êda,tos espec í.aa.s e extraordJ.nários somente terão vigência no~

cicio financeiro em que abertos, salvo na situação prevista no pa

rágrafo. A substituição da expressão "além do exercicio financeiro"

por "no exercIcio financeiro" dará melhor entendimento à disposi

ção constitucional.

"ar nova redac';'" "'-' anca.so II do artigo 222:

Dar nova redação ao disposto no parágrafo 29 do artigo

JUSTIFICAçliO

EMENDA ES32475-6
f!J

rrr-------------TEln'O/~Unl'lcA ..ae ___,

Assim, propcnhc seJam mantidas as atuais vinculações da

União e dos Estados e Municípios para gastos com educação, até que

definidos os planos plurianuais.

A atual redação do art. 57 estabelece o aumento de 13 pa

ra 18i da vinculação da receita resultante de impostos federais pa

ra a educação, reduzindo de 25% para 20% a vinculação, no caso de

estados e municípios~

A situação das finanças da União é por todos conhecida

As vinculações da receita, atualmente bastante expressivas, somadas

a despesas de pessoal e outras indispensáveis para a manutenção da

administração absorvem integralmente a receita f~scal, tendo a pro

posta orçamentária para 1988, encarru.nhada ao Congresso previsto d!

fiei t de Cr$1.083 bHhões.

o aumento da vinculação da receita para gastos com educa

ção, aliada a outros dispositivos previstos no projeto de Canstitu!

ção Substitutivo do Relator que ampliam as transferências de recuE.

soe da União para os Estados e Municípios, certamente agravarão a

situação das finanças federais.

E certamente não interessa à sociedade a falência finan

ceira da União. :t: J.tnportante que sej em ampliados os gastos com ed!!,

cação e dema'í.a programas na área social, mas ê preciso que haJ a co!!!,

patibilização dos gastos com a disponibilidade de receitas para que

não se agrave o défJ.cit píib'l.a.co e a inflação, que se refletiriam dr,!

maticamente sobre a soca.edade como um todo e, partJ.cularmente, so

bre as camadas menos eevoeecaaas ,

EMENDA ES32473-0
t?

... TlXTOIJUnlFluçÃO- ----,

Emenda ao projeto de Constituição Substitutivo do Relator

"I.L - l;I; ...ealização de despesas ou assunção de obrigaçôes

d~retas que excedam os créditos orceneneãcaos ou adâ.oa.ona.í.a &"

JUSTIFICAClio

Dar, ao inciso VIII do art. 76, a seguinte redação:

"VIII - organJ.zacão administrativa e judiciária da União e

dos Territórios" ..

JUSTIFICAÇliQ

o art. 222, ancf.se 11, em sua atual redação, veda a "es-,

sunçâo de obrigações que excedam os créditos orçamentários ou ad,!
cionais". Isso obriga a que o Governo só conceda aval se daepueez

de dotação orçament:ária, o que, obvaemerrce s nâo é correto. A redação

deverá e:H:plicitar que se :trata da assunção de obrigações diretas.

A nova redação sugerida objetiva eliminar a competência

doCongresso Nacional para legislar na organização Judiciária do

Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito Federa1"de

molde a avi!tar autionoma.aa e incompatibilidades no texto constitu

cional..

Com efeito, pelo teor do Art. 47 do substitutivo, o Dis

tri1:.o Federal, a par de passar a aex dotado de autonomia política,

legislativa, administrativa. e finance~ra, será adtninJ.strado por

Governador e disporá de Câmara Legisl.ativa.

I"Lt:N.lIlo/eONIIIÃo/IUllCOlt\uÃll

r.r---------- u:XTO/"USTI~u:AÇ.iO-----------------r

Emenda ao projeto de Constituição Substitutivo do Relator
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Plenár1.o

Deputado MANOEL MOREIRÀ

Supr~m~r o art~go 61, parágrafo único, anca.so V. (Dispas,!

côes TransJ..tõrias+~cX
JUSTIFICAÇAO

o da.spos í, tivo obr-aqa a União a alocar aos fundos regJ.O

nec.s o dobro dos recursos que lhes forem de atm.nadoa pelos Estados.

Esses recursos serrem destacados pelos Estados das quo

tas a que tenham daxeauo nos fundos de par-ta.capaçâo e outros.

Na pcât.a.ce , podez-a.am ser tripll.cados os valores dos fun

dos de par-tí.capacão , o que, em tese, acarretaria a transferencia de

toda a receita da União.

EMENDA ES32479-9
tJ
= I'Lt:lIlo"IO/cOllISsio/lllJaeDlIllIaiO ,

rer n:l(TO/~Unl'lllloçi.o--------------,

Emenda ao Projeto de Constituição Substitutivo do Relator

Dar ao parágrafo 59 do artigo 220 a aequant.e redação:

u § 59 _ O orçamento fiscal e o orçamento de investimentos

das empresas estatais, oompatiLba.Lí.aadca com o plano plurianual, ob

servarão sempre que passIvel, o objet~vo de reduzir desigualdades

1nterregionais" •

JUSTIFICACAO

PlenárJ..o

Deputado MANOEL MOREIRA

EMENDA ES32477-2
PJ
r.T--------,.r.t:Il"'lfll/ÇOWII,;;O/SU.ÇOIlIUÃO ~

=-------------TUTO/JlJlT1rICAçlO _,

Emenda ao Projeto de Constituição Substitutivo do Relatar

Dar à alinea "b " do inciso I, parágrafo 39, do art., 221,
a seguinte redação:

A atual redação do art. 220, par. 59, estabelece que o

orçamento fiscal e o orçamento de investimentos das empresas esta

eaa.s terão, entre suas funções, a de reduzir des~gualdades reglo

naa.s , segundo o cr~tério popuLaca.ona.L, Este diSPOS1tivo é ~naplicá
vel, para ~nvestimentos das empresas estatais, como, por exemplo,

os da PETROBRAs ou da Cd.a , Vale do Rio Doce, que somente poderão

explorar petróleo ou minerais de acordo com crc.eêeaos excLusavemen-.

te eécnacos ,

JUSTIFICAçJ!.O

Emenda ao proJeto de Constituição Substitutivo do Relator

,1.(lIlo"IO/CO.. IS'sio/ll1ac:o.. lhi.o ~

Plenár10

Depu tado MANOEL MOREIRA

fMENDA ES32481-1
f: DEPUTADO MANOEL MOREIRA

A atual redação do § 39 do art. 220, que arrola as peças

incluí.das na lei orçamentária anual, não faz referêncJ.a ao orça

mento das operações of~ciais de crédito. Entretanto, já o orça

mento de 1988, por iniciat.iva do Executivo, incluirá, em anexo, e,!

te Orçamento, que é o responsável pela maior parte do déficit o!:

çarnentário e das necessidades de financiamento do Governo Cen

tral, no conceito operacional.

Emenda ao proJeto de Constituição Subst~tutivo do Relator

Emenda ao ProJeto de Constituição Substitutivo do Relator

IncluJ.r o inciso IV no §39 do art. 220:

"IV _ o orçamento das operações oficiais de crédito."

Dar ao parágrafo 29, do artigo 220 a seguinte redação:

"§ 29 _ A lei de diretrizes crcemeneâraas defJ.nirá as m,!!

tas e prioridades da administração pública federal pazrer o exerc!

cio financeiro subséqt1ente que orientará a elaboração da lei orça

mentária anual, inclusive com as alterações na legislação, indis

pensãveis para obtenção das receitas públicas. ~

JUSTIFICAÇAo

r.T-------- "L(N.o"IO/cOWI$$io/IUacollrll;;O--------~

= TUTD/JUSTI'ICIoc:io --,

I: PLEN~IO

= T[XTO/~USTll'leloçio---------------,

EMENDA ES32480-2
tJ

JUSTIFICACJ(O

Suprimir o artigo 63, parágrafo único. (Daspos í.çôes Trans!

tónas)j 'G~c> ::;E

A atual versão do art. 221, par. 39, item I, alínea "b",

ao permit~r emendas ao projeto de lei orçemerreâr-aa que versem sobre

os Lnvestiamencoa e despesas, bastando que "Lnda.quem os recursos ne

cessários, adnlJ.tidos somente os provenientes de operações de crédi_

to ou anulação de despesas de mesma natureza", cria situação que po

derá trazer grandes embaraços à execução do orçamento da União. pa:

ra isso, basta que seJa aprovada uma emenda que indique como fonte

de custeio uma operação de créd~to interna ou externa, que :ficará

dependente da aceitação de um terceiro, qual aeje , o emprestador.

Por outro lado, a fonte para as emendas serra praticamente inesgotá

vel, pela poss:Lbilidade dS uso de colocações de titulos da dIvida me

b~liária. -

"b) andí.quem os recursos necessários admitidos somente os

provenientes de anulação de despesas da mesma natureza, sendo veda
do o recurso a operações de crédito;"

A redução, preconaaada no inciso I, generalizada para os

itens de despesas de Lnvesrt.arnentioa e componentes de preços, const,!

tui inusitada intervenção estatal na área econômica, e sua execução

é inviável.

No inciso II, estarJ.a a lei federal infrigindo o preceito

corrt.a.do no artigo 204 do Projeto que veda à União instituir isen

ções de tributos da competênc~a dos Estados e Municlpios•

Pf,.c:II."ID/cDWllliDI'IUICDIlIIUio------------,

f=I PLEN~IO
re-r- TUTO/~U5TIFICloçiO----------------,

EMENDA ES32478·1
tJ DEPUTADO MANOEL -':IRA



2842

JUSTIFICAÇ1io

A Lei de Diretrizes Orçamentárias, por sua essência, não

é o instrumento próprio para a aprovação de alterações específicas

em Leis que regem a forma de obtenção das xeeeatas, em especial, a

tributária. Com a redação proposta, a Le3- apenas orientará taJ.s a.!
terações, deixando a matéria para ser aprovada na Lei Orçamentár~a

Anual,. aa.nda asBJJn com determinadas restrições, eonsddexarôo-se tr!!.
tar-se de LeJ. transitória.

'LU.. flJO!COlllSsiO!SUICtllllll.i.(, -,

r;.,- TUTO/JUSTI'IC.ll;ÃO -,

Emenda ao Projeto de conetn.tiuâ.cêo Substitutivo do Relator

ElimJ.naçâó do artigo 29 das DJ..gposiQÕes TransitóriasI do
t;iE.J.o r

JUSTIFICATIVA

o Artigo 255 prevê que o sistema financeiro nacional será
estrutw:ado em lei, de forma a promover o aesenvo t vamentio equili
brado do País e a servir aos interesses da coletividade.

rer- TUTO/JUSTlfIUçio, ---,

Emenda ao ProJeto de Constituição SUb5titut~vo do Relator

Essa estruturação será, naturalmente, precedida de estu

dos e debates, dentro e fora do Congresso, que examinarão a parti

cipação e o papel que cada tipo de instituição financeira ~rá de
sempenhar.

'l.tll.."IO/coV1SSÃO!SU.Cflllllltio ,

Elimin~r os artigos 40 r 42, S5 e 61 (aneã.so IV), (DisposiÇÕeS
TransitórUlSr~ $-

Assegurar desde logo a possibilidade da transformação de

Cooperativas de crédito em instituições bancárias é antecipar ar;

conclusões desses debates, precipitar os atos e, até mesmo, limi

tar a ação do Congresso sobre a organização do sistema financeiro.

Emenda ao projeto de Constituição Substitutivo do Relator

EMENDA ES32485-3
fJ DEPUTAJ)() MANOEL MOREIRA

t:J PLENÁRIO= TtlCTO/JlJITI'k:A(lÃO' ---,

A exper ãêncae demonstra que o plano para ser consistente

e oper-ací.cnaj, deve contemplar as despesas correntes e as de capi

tal, J á que esta depende em parte da poupança que se gera em con

ta-corrente. Por outro lado, a at~vidade fim do governo está vin

culada ã despesa corrente que dá suporte à prestação de servaccs ,

Sabe-se, ainda, que exa.atie um elevado compcometamencc prévio de
despesas correntes, o que também recomenda que o plano não se li

mJ.te aos investunentos e aos gastos dele decorrentes.

JUSTIFICAÇ1iO

Dar ao parágrafo 19, do artJ.go 220". a seguinte redação:

"§ 19 - Na elaboração do plano p.Luzu.anua.L serão observa

dos o estabelecimento de d í.retrr rzes , obJetivos e metas para a dis

tribuJ.cáo dos investimentos e dos gastos correntes e, quando co,!!

ber I a regl.onalizaçáo. 1I

JUSTIFICAçAO

Plenário

üeputedo MJ\NOEL MOREIRA

EMENDA' ES32483·7
f:

= TEJ<TOIJIJSTIFIC.ÇÃO -,

Emenda ao proJeto de Constituição Substitutivo 00 Relator

Dar ao inciso II do parágrafo 39, do Art. 220, a seguinte

redação:

"lI - O Orçamento de investimentos das empresas estatais

federais. "

JUSTIFICAçAo

Nos artigos cuja eliminação estamos propondo, são criados

novos órgãos, cuja instalação demandará acréscimo não quantificado

de despesa, contrariando as exigênc:l.as da sociedade no sentido da

redução da presença estatal na economia e, do déficit financeiro do

setor público.

Melhor seria que a cr~acâc dos órgãos propostos naqueles

dispositivos fosse obJeto de estudos mais acurados, e objeto de

legislação ordinária, cam vistas a estimar os recursos necessários

à sua implantação, bem como examinar a possibilidade de exeeucâo
das tarefas propostas através àe:

a) transformação de órgãos jã existentes, e que desenvolvem ativ!

dades correlatas, com o aproveitamento do pes,spal; ou

b) encerramento das atJ,vidades de órgãos existentes cujas tarefas

ficariam abrangidas ou superpostas às que seriam exercidas pe
las novas entidades, com xemenejemeneo de peasoaj, ,

A finalidade precIpua da le2 orçamentária anual é a Vi8~

lização e o controle dos, recursas públicos. Entretanto, a redação

atual do inciso IX desvia-se dessa meta ao restringir que o orça

mento de investimento das estataJ.s abranJa apenas aquelas em que a.
União detenha a Itlaioria do capital social com dJ.reito a voto. Ou-
tra situação indesejável é a aplicação, desse dispositivo, a em
presas tais como a RFF5A, BMBnAPA, etc., que são fortemente custe~

das pelo '1'esouro~ e que t. por essa razão, devem estar com a totalid!.

de de seu orçamento no orçamento fiscal, e nãá somente os seus in

vestJ.mentos. Nessas condições, melhor seria que O dispositivo al

cançasse genericamente todas as empresas estatais r remetendo à Lei

Complementar de que tra.ta o p'1-rágrafo 79 desse artigo a definição

das que. estariam abrangidas ..

'Lt.... lIlO/cOlll.liol.ueefllll..io---------,
rrr n:ne/JUITI'lCtoIlÃO --,

Emenda ao projeto de Constituição Substitutivo do Rel'ator

Dar nova redação ao caput dó artigo 23, das Disposições

TransitóriaS)b~o:s:-
"Art. 23 _ O cumprimento do disposto no parágrafo S9 do

artigo 220 aerá feito- de forma progressiva no prazo de dez anos, cx:m
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base no crescimento real da despesa de custeio e de anveseamerrtos e

será previsto nos planos plurianuai~"...
JUSTIFICAÇAO

JUSTIFICAçJ\O

A definJ.cão -de crJ.tério proposto no Art .. 23 das DisposJ.-

cões 'l'ransitõrl.as, sem a ressalva de que é transitório, aeé que

Lei regulamente o assunto, assume caráter definitl.vo, com o que:

a) é imprópria a sua colocacão nas ô a.spos t.côe s transitõ-

rias;

b) introduz rigidez decorrente do fato de que, se é um

critério adequado para as conda.cões at.uaas , certarnentê não o será

no futuro.

aeee dispositivo, assim, amarra de forma drástica as de,!

pesas da União na prôxama década, segundo o crl.térl.o da dJ.stribul

cão da população ..

Nenhum motivo racional recomenda ou abona a coin

cidência de mandato e de data da eLe í ção do Governador do Oistrito
Federal com os do Presidente da República i mas, por todas as razões

de analogia. com os dos Governadores de Estado.
O preconceito de vincular (até partidariamente) a

escolha do Governador Distrital com a do Presidente da República,

que r esul t a de um despropositado temor de puro subdesenvolvimento'
politico - sem paralelo em qualquer parte do mundo po.l a t Lcamente ci
v í Lizado _ torna-se ainda mais l.mprocedente quando se considera
que, no sistema de governo previsto no Projeto de Constituição, o
Chefe de Governo não é mais o PresIdente da Repéb Lace , porém o Pr.!

meiro-Ministro.

Emenda aa Projeto de Constituição Substitutivo do Relator

= TtxTll/~l.l.n'lcAÇlo-------------_,

,t.r.W..l\\(If~OIl\SSi~f'U'~CV.\l5Sio ,

tJ CCHHSSJli6 DE srs I EMAiI~.2?i.ét-t.tO..Z. lO

EMENDA ES32490-0
f!J SENADOR POMPEU DE SOUSA

r;-r------- Tlt1tTO/JUll'tlftel.Çio -,

,LtM"'~lo/co"ln"o/"UIlOO,\lIIlÃÓ ~

t=J PLENÁRIO

EMENDA ES32487-o
tJ DEPUTADO IlANOEL MOREIRA

Eliminar o artigo 239.
Suprimir. do parágrafo 4Q do Art. 47. a expressão - "polícia
civil".

JUSTIFlCACJ\O

o art. 239 estabelece a criação de um fundo de transpor

tes urbanos, adrmndata-ado pela união e Municípios, para subsidiar

a diferença entre o custo do transporte e o valor da tarifa paga

pelo usuário.

JUSTIFICAÇAO

A matéria não deveria ser J.ncluída por duas razões. A pr!

meira f por estabelecer mais um encargo para os recursos da União I

já substancialmente reduzidos. A segunda, por não se tratar de ma

téria constitucional.

Trata-se de compatibilização com o previsto na
emenda proposta para o item XIII do Art. 31

A 51stemática de vale-transporte, atualmente existente,

poderia ser tornada obrigatória em Lea, ordinária r O que seria mais

adequado.

..UTOII-------------,

!EMENDA ES32488-b
~ SEN~DDR POMPEU DE SOUS~

tT!PARTI80:J• PMDB
= TrIl:TO/oIUfTIPlC~Q--------------,

EMENDA MODlFICATIVA .
= Tf:XTo/~U5TI~lClÇ;:O-------------_,

Acrescentar, no item III do Art. 452, o preconceito de Ilcredo"
aos demais preconceitos mencionados no dispositivo.

O artigo 213 passa ter a redação seguinte que inclui mo~ific:2.

ções no seu inciso I e letra "b".

JUSTIFICAlil<u

Visa a evitar divisões sociais por motivo de crença
religiosa.

Artigo 213.
I _ do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos

de qualquer natureza e sobre produtos industrializados quaren

tá, e oito por c:ent,o , na seguinte forma:

a)

b) vinte e quatro inteiros e cinco décimos por cento ao "Fundo

de Participação dos Municípios;

EMENDA ·ES324B9-6·
t: SENADOR POMP~U DE SOUSA

'LENÁIIlO/cONISlio/.U.COlllll,u,io---------,

f!J ~SAu ~E Si5!E"IJlTIZ'~9 /?e~ 20
_TEXTO/oIlIt1r'IUçio--------------,

Substituir, no parágrafo .12 do Art. 47, a expressão lido Presidente

da República" _ por: t1do!l. Governadotes de Estado" ..

JUSTIFICAÇIlO

A descentralização de recursos e competências representb a
grande conquista que a Assembléia Nacional Constituinte poderá of~

recer ao pa~s. Assim a destinação de parcela maior de recursos 'ao

Fundo de Participaç~o dos Municípios é imperativo para recuperar a
condição do Município, como base da estrutura a4ministrativa do PE
der púbUco
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t: PLENARIO
~lIl"I\IlI/C:O"lSSi.O/.U.tll.lhio'----------'J t1I/:-;J

Art. - O Presidente da Câma.ra dos Depu-

z ado s , do Senado Federal e do Supremo Tn.bunal Federal serão

membros natos de qualquer órgão que examine questões rela:c1.ona-

das com a segurança nacional. Ir

EMENDA SUBSTITUTIVA

o § 6Q do artigo 13 do Substitutivo do Relator da Comissão de

Sistematização passa a ter a seguinte redação:

Artig~ 17

§ 6Q - O Presidente da República, os governa~ores de Estado e do

Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido d.!<
rante o mandato poder~o ser reeleitos por uma única vez.

JUSTIFICAÇIlO

Pretende-se com essa emenda evitar a cassação política de quem
exercer algum dos cargos executivos mencionados e consolidar o pri,!!
cípio democrático de ser permitido as populações, julgar através do
voto secreto, o desempenho dos seus administradores. A história mo~

tra de forma irrefutável que o eleitor jamais reelege executivos i,!!

competentes e relapsos .. PDr out ro laoo a possibilidade de reeleição,
por uma vez, para cargo de chefe de executiva da. Repúb Li ca , de Est,!

do Federado ou Município funcionará como fator de estabilidade paI.!.
t Lca , por permitir Que boas administrações, possam continuar seu

trabalho, evitando-se solução de continuidade que tantos prejuizos

tem causado ao povo brasileiro.

JUSTIFICATIVA

Atualmente, o Conselho de Segurança lfac10nal é

formado apenas pelo Et-e s a d en t e e Vice-Presl.dente da República

e pelos MinJ.stros de Estado, na c cnda çji c de membros natos. En-

tendo que os P'r e s a den t e s das Casas Le g a s La t a va a e o Presidente/

do órgão de cúpula do Poder Judiciário devem integrar e s e e COn-

selho ou órgão assemelhado, que venha a ser c r a adc , Os podere.s

da nepiib t Lce , embora independentes, devem ser harmônicos.

fI:PlRTlO~=:J

PMDB
l'l.lNAIlIOlcOlll'S.i:OIIUlc:Clllllllio -,

PLENÁRIO

r.T-------------TEllTOI~tlST(FIc:AÇÃll-------------____,

Que seja íncluída a seguinte norma, na parte rela

tiva ã. Organização Eleitoral: ~(-hJzo iil/ rd~ r)
o~"- ~kA-:

Art. - A lei disporã sobre a forma pela

EMENDA ES32493·4
tJ CONSTITUINTE SÉRGIO NAYA

fPEI NARIO

qual possam os analfabetos all.star-s~ e exercer

direito de voto."

JUSTIFICATIV..

r.r------------- TtuOI"'uSTlflC.c;io, - -,

EMENDA MODIFICATIVA

O item lU do artigo 212 do subvt í tut ívo do Relator Bernardo

Cabral passa a ter a seguinte redação:

Art. 212

Esta sugestio reproduz o feliz texto da Emenda Con,!

titucional n9 25, de 1985, a. respeito da p a'r t Lc a.p açjic do

analfabeta nos pleitos ~ õr e a c que se deve conceder-lhes o

dl.reito do voto; cumpre. todavia. para que ele seja alca!!

ç adc , que a lei especifique a forma como os analfabetos I

serão a La s t ado s e, s cbe e cuao , como exercerão esse direito

UI - Trinta por cento (30%) do produto da ar r ecadaçãc 00 imposto

do estado sobre operações relativas à circulação de mercadE.
rias e sobre prestações de serviços.

JUSTIFICATIVA

a r dueraene e conquistado. As ultimas eleições.

vado número de votos em branco ou anulados, faz com

eSSA questão seja repensada.

ele-

que

A grande luta pela r-ea Lãzação de uma efetiva Reforma Tribut!
ria precisa ser concretizada, principalmente com a destinação de

recursos para que os munícípios brasileiros, possam prestar os
serviços básicos às suas populações. Houve um claro acréscimo de
competências para os munícipios e só mediante a destinação da co~

respondente parcela de recursos será possível aos mesmos desempe

nhar o seu papel, cumprindo suas novas e ampli"adas responsabilld!

des.

J'Ll-N4JlJll/tOWJ".iO/.... JI:D.vlUÃO .,

PLENÁRID
r;-r-------------1'I:X'TtIlJvJTmt'AÇÃo' -.,

~
O artigo 22 das Disposiçães Transitóriasldo Substitutivo do

relator da Comissão de Sistemabzação passa a ter a ;edação abaixo proposta:

_1.1I:N.l.1l10ItOllIS*.i:oIIUIc:Olllnio _

PLENÁRIO

11 Art. 22 - O Sistema Trãbutârro de que trata esta con~

tituição entrará em vigor em IQ IX! janeiro de 1988.

3JSTIFICATIVA

r;-r-------------- 1'CI(ro/~(1nT'fC~ÃO----- _

Jt. ~bJAJ .
Que Ileja incluíd.a a seguinte nQrm~ll!

tiva ã Garantia das Instituiçõlls: ~..Jt) ~UL-)
~(h<Lo.J0 -r;Jfvk L:.

A luta pela reforma tributária vem sendo travada há anos

pelas lideranças Dllnicipalistas e agora com a Assembléia Nacional Constituinte
ess,: objetivo será finalmente concretizado. 05 chefes de exetivos lI'Ulicipi~

qua com sacrifício têm ad1linistrado a falta de recursos crônica para curprir
as 1I'Últiplas necessidades dp c;PIJS IIl.Jnicípios, ~eivindicam, justamente, que a
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Reforma TIlbutária entre em vIgor a partar de lQ Janeiro de 1988, para que 5!:.

J8 possível alcançar metas administrativas importantes no ano final de suas
gestões. Sem dÚ'Vlda J para quem por circo anos vem trabalhando com minguados

recursos, a vigência da nova distribuição de recursos a partir de 12 Janeiro
é o mínimo que deveria ser feito como reconhecimento pela importância fundame.Q.

tal da participação dos prefe.l tos na caminhada pela descentrallzação politaca

armínístratava no Brasil. Com e558 emenda será adiantada em um ano o inido
da vIgêncla da Reforma rrabutérda I que prevista no artaqo 22, das üísposrções

Transitórias para H! janeno de 1989, passarãa por essa emenda a vigorar a

partir de 10 janeiro de 1988.

bl sc l téir lo , há vinte e c rncc ancs , em cujo interregno se restabeleceu e se manteve

o regime pres ldenc re l l s te ,
Não obstante a ccuvtcçâc parlamentarista que sustentamos, não d,!,

ve o constituinte, honestamente, prescrever norma suscetível de transitoriedade.

EMENDA ES32499-3
tJ CONSTITUINTE JOS~ IGNACIO FERREIRA

... TUTO/JUSTlfIC.Ç;,O -,

EMENDA ES32497-7
[TI CONSTITUINTE MARIA DE LOURDES ABADIA

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao~ap ' tu l 0' VIII,rtãõ1'tull Seção 1 - Da Administração Públl

ca - o seguinte dispositivo:

Art. '" - A lei disporá sobre o es te tutc das Entidades Paraest!,

tais.= tE'l.t<1(4UnlF,l:lçio ~

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA ADITIVA AO ARTIGO 179 DO PROJETO DE CONSTlTUIÇAO _ SUBSTITUTI

VO 00 RELATOR

Acrescente-se ao artigo 179 do Projeto de Canst! tui

ção o parágrafo 49 que conterá a redação do § 39, e este

passará a conter a seguinte r edeção r

u§ 32 _ Os vencimentos dos Procuradores-Gerais dos Mi

nistérios Público do Trabalho, Militar e do Distrito Fede

ral e dos Terri t õr i os , serão fixados com diferença Inferior

não excedente de 5% (canco por cento) dos vencimentos per

cebidos, a qualquer titulo, pelo Procurador-Geral da Repú
b Ld.ca ;"

Tanto na gestão administrativa, quanto no exercício de seu co.!!,

tro le, verificam-se divergências entre os órgãos de execução e os órgãos de contas

das entidades paraestatais.
Essas entidades baixam normas , que prevalecem ã feição de leis

internas, desde que não colidam com as regras jurídicas ou, então, supram o silê.!!,

cio do direito positivo.
Contudo, as auditodas de insp.eção ora acatam, ora rejeitam as

mesmas normas estabelecidas, em âreas diversas.

Faz-se Imprescindível, portanto, que a lei defina o Estatuto Bi
sico das Empresas Paraestatais, onde sejam indicados os pr tnc lptos e as modalidades

de procedimento, que assegurem autonomia administrativa, financel r-a e operacional ,

sem as oscl lações ainda ocorrentes.

PLENARIO

EMEllOA SUBSTITUTIVA AO TITULO VIII, CAPITULO II E SEUS ARTIGOS

r.r-------------Tl'::HONu'nrlcAçb- --,

AUTtllI-- ~

C';':ST:i"UIrJTE JQSt LUIZ f'lAIA

TITULO VIII

CÀPITULO II

DA POLlTICA AGR!COLA, FUNOIARIA E DA REFORMA AGRÁRIA

EMENDA ES32500-}
tJ

o Ministério Público do Trabalho, Ihlitar e do Olstrito
Federal e dos Territ6rios, integram o Ministério Púb Li co da União,

juntamente com o Ministério Público Federea!.
Fixado no projeto 1iml te de vencimentos do Procurador-Ge

ral da República, a partir do qual serão fixados os vencimentos dos

integrantes do M~nistério Público Federal, idêntico pr ocedrmento de
ve ser adotado com relação à Chefia dos Ministérios Públicos supra
enumerados, a fim de que seja assegurado tratamento equânime entre

autoridades pertencentes à mesma Instituição no êmbI to federal.

JUS T I F 1 C A T I V A

EMENDA ES32498-5
CONSTITUINTE JOS~ IGNACIO FERREIRA

r.r TUTO/JU'TIF1CAÇ;,O -,

de s envc t vãmen eo e -Financiamento para fi atividade e g r-d c o ã e , agr~

!ndustrial~. p acuâr-ãe , florestal e pesqueira.

Art. 24 S - Fica e a e eg ur-e dc o direito ã propriedade r-ur-e L, pr-o>

,!.eção s garantia ã agricultura B aos lavradores. cabendo ao

Poder Público definir Pibl!tica de Estimulo. e e e ã s t ânc Le t~cn'ice.

"'.,."',,...,.,"''',.,..'''-- --------"] rp;;:;;"r;w
[l PLENARIO

EMENDA SUPRESS IVA

E MODIFICATIVA

~'tlVh Suprima-se, parei lamente, a disposição contida no lncr so 11, do

art. 92, o qual se redigirâ:4 "
Art. 92~ão serã objeto de de l iberação a proposta de emenda

tendente a abolir:
.................................................................
I J .. a forma repub 1i cana de governo.

Art. 246 ... Ae condições eco processo de deee pr-opr-Leçâ o , por

interesse social, observarão as seguintes normas:

I - Não podem ser desapropriadas:

a) A propriedade rural familiar:

b J A pr-cp r-Lede de rural em produção;

II ... Podem ser desapropriadas:

JUSTfFI CAÇÃO

O texto original exclui de del ibera~ão qualquer proposta de ernb~

da tendente a abolir a forma republicana ou o sistema parlamentar de governo.

Suprimiu-se a segunda alternativa - o sistema parlamentar de Q2.

ver-no - embora a primeira, concernente ã forma republicana, também seja restritiva

da realidade democrática. Em pr lrrclp lc, ~ v!'dação da forma l ns t r tuc lona l d lmsna de

tradlç'ão histórica, a partir da Carta de 1891..
No que tange ao sistema parlamentar de governo é impossível, e

até ccnereét rôr to, perenizá-lo no contexto da Le.i Ma.ior, haja vista o repúdlo pl!.

a) A propriedade a nexp ã cr-ede , cuja desapropriação não

poderá uLür-epe aae r- dois terços da é r-ee total do imóvelJ

111 ... Fica assegurado ao proprietário o direito de escolheL' a

ê r-ee que p ar-men eo ar-ê sob seu domâ n a c , a qual sara continua..
terá acesso' elas mananciais e da:! por diante e er-éi insuscs.t,!vel

de nova desapropriação pelo mesmc mot Lvn r

IV ... Fica e s.s eg ur-eda tre r-e a terra nua; ~indBnizo!lção prãv_l!I~

justa~ em <titulo!. de divida e.gr~ria~ rê5gatã\fs'1s. em até vim."
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ance , com e i êu eu r a r ee ã de otui!llização, monetário, e a s eg ur-s de

i!I tais tItulos e aceitação par-e peg ement o de tributos federais

B pera lI:qu1s1ção d. ber-r-e s P'úb11cas;

V - Fica e e s egu r-ede PIfTB as benfeitor1es; indenização prévio,

justa e em dinheiro,

VI - A e çé o de c eee cr-opr t e çâc somente será proposta med1l!lnte

e Rxistiincia de pravis';o orçi!lmentárie para i!lS despesas judie.!

~1s; indanizatót'ias e os dg assentamentos,

cessão de direito'de uso aos novos lavradores, no prazo máximo
de ~ anos, sob pena de que o direito de prelaçGo do expropriado
ou seus sucessores possa ser exercido, <te ftlrma a compelir o P~

der Público a realmente cumprir a sua tarefa constitucional.
Finalmente, ~stipulam-se regras e condições de proce~

so de rito especial~ bem como normas),/ue contribuem para viab,!
lizar a execução da política fundiária nacional, com sentido de
oportunidade compativel com as necessidades'e possibilidades r~

ais do Pais.

,..,,- TUTONUITlnClçio -,

EMENDA ADITIVA

Inclua-se § 3~ ao art. 174, com iJ seguinte redação:

liA Advocacia Consultiva da União, sob direção do Consultor Geral

da RepúblIca, preservará os mesmos deveres e direitos para 05 seus Integrantes d.

órgãos e entidades de Administração Federal, visando ã uniformidade da Jurisprudê!!,

cl a administrativa., mediante assessoramento e consulta."

t?7~~;"~

cr;=i;MJ~ ~l.r".1I10/CO""Si.o/SUtlCO"1'!Ii.O '

êMNARID

,!istidas para que adquiram condições dignas de vida e Rf!

S l' - A dac ãe r-e çân de interesse social é competência +Bxclus!

y"1!!J dp Presidente de RClpüb11ca.

.s.ientl'ls de trabalho.

$_4 9 - Aos d8stinfltários da or-cpr-ã euede rural assim dese 

.E.ropriada serão outorgados titulas de dom!nio com cláusula

S 2 9 - A lei d1sc1plinl!lr,;i o prOCB!iBO administrativo e judicial.

estabelecem!o pe r-e e s r a um rito especial.

do inalienebilidade por dez e nc a , ou titules de cessão de

J 3 9 - A propr1gdi!ldB rur~l eUI1m dluapropr1ada ser'; dest1neda

às f"l!lImf11as de Levr-e dc r-e e que nRla serão assentados 9 as-

direito rei!!l de u ac , condicionado o cc nt r-at c ã exo Io r eç âo

efetiva da terra.

S 59 - Os plenos ne c àc ne ã a de e e e errt emerrt o de Le vr-e dc r-e e

obrigam o Poder PúbJico~ a implantar centros us-benc e , em

forme de agr-o v ã Le e , dotados de inrra estrutura comunitária

qu e atendam e e âr-ae e de ei:iucaçâo, saúd'e~ c cmâr-c Lc .. lazer e

assistência técnica. êaae e p r enc e deverão ccn see r- nocesser1!,

!!lente nos processos dR deaep r-c nr-Le çâo por interesse ac c ã e ã ,

j 89 - Na h1pótsse de não SBr dado ao imóvel rural cesepr-c-

,2.riedo, no prazo dD cinco anos, o destino que -fundamentou fi

d aeepr-opr-ã ecên , o expropriado ou seus sucessores tar.!io direito

JUSTlFI CAÇÃD

Atos legais que Instituíram a Advocacia AdminIstrativa d. União

propÕem a uniformização da jurisprudência administrativa, tanto pari! os órgãos qLla,!!.

to para as entidades da Administração Federal.

E: de mister que a Constituição resguarde 05 princípios enunc:i.!.

dos, que informam, justificam e legitimam o complexo de deveres e direitos, como

força essencial desse relevante sistema de Integração jurrdica, na esfera admJnl,!

tr-ar Iva,

EMENDA MDDIFICATIVA

EMENDA ADITIVA

--------TUTO/411'TlflCAl;ÃD --,

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

.L[N..1I10/Ct;ollIUAO/lUICOlltSSÃo _

Art. 236 -

ção:

Art. 69 .

§ ·32 - A lei não excluirá o duplo grau de jur1.s-

redação seguinte:

Modifique-se o § 32, do art. 69, dando-se-lhe a

Ao art. 236, do Projeto, lne lua-ae o § 5~. com ai seguinte r.d!,

JUSTJFI CAÇA0

E de ser rescecnjeetce a antiga, mas abandonada concepção do ver

de teto, onde as habitações populares não se assemelhassem a Canis isolados ou 5;
perpostcs , e ainda teriam área 'verde agricultáveJ para atenuar despesas doméstic.s7

Na circunstância de excedentes de produçio, a comunldade pcder-I ..

organizar cooperativas ou pequenas feiras para a comercial iza~ão de produtos.

S 51! - Nos projetos de habitação popular será es tebe lec lda ai di

mensão mínima da unfda. residencial, além de irea verde que permita - individual

ou coletivamente - a produção de bens hortigranjeiros •

EMENDA ES32503·5
t=J CONSTITUINTE JOSé IGNAC~~O";ERREIRA

t: PLENl\RIO
r-r nUOIJU:IT!neAl;ÃD --,

do er-at eçê c contra li Un1';0 Federal e/ou contra o pr-cpr-d e t é r-Lo

JUSTIFICATIVA

da área bene-sí.c t e de , a fim de que seja utilizada para aSsBnt!.

.!!!,ento de pequenos agricultores. como pe r-t Lcd pe ç âc supletiva

de iniciativa pr-ã ve de no projeto de. r-e-so r-n-e e g r-é r-ã e ,

f 7' - A cenc e s eâo de incentivos fiscais par~ PDl)j:"Bb015 e1grc

.E.Bcu';rioB am novas fronteir-as ag r-Lco f e s , Bst; ccndã c ã cne de

ã trllnsferência u ar-a lavradores, o domínio de dez por cento

o Brasil, por suas imensar potencialidades quer de te~

ritório, quer de recursos naturais necessita desenvolver sua açr,!
cultura, mediante políticas permanentes e confiáveis de amparo ,
proteção e garantia tanto aos agricultores e pecuaristas como à
propriedade rural produtiva de modo a assegurar estimulo à ativi
dade produtiv~ no campo,' bem como propiciar clima favorável à;'
inversões de capitais produtivas na atividade agricola.

Por outro lado, é necessário àS$egurar-se acesso à te~
ra aos lavradores que possam incorporar-se ao processo pJodutivo
no campo, mediante uma politica fundiária moderna e de cunho s~

cial, capaz de propiciar segurança e tranquilidade aos propriet!
rios rurais produtivos bem como à propriedade rural familiar, ao
mesmo tempo que abra a possibilidade de desaproprieçGo por int!
resse social, de propriedade ru~sl inexplorada.

Assegurando-se, através de normas claras, Que o Estado
propiciará 8 oportunidade de outorga de titulos de dominio ou de
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da.ção , que poderá ser exexcado I excepcionalmente,
por colegiado compostq de JUJ.ze.s do mesmo grau de

Jurisdição.

§ 4'? - A lei as seçur-arã o direito de financiamento pr lv r iegiado

para aquisição da primeira unidade residencial, cuja amortização mensal não poderá

exceder a 0,5% (meio por cento) do custo do imóvel respectivo.

JUSTIFICATIVA

JUSTlFICAÇ~O

EMENOA MODIFICATIVA

M"-- TUl'o/~USTl'lC,\çio-- _,

EMENDA ES32504-3
tJ CONSTITUINTE JOSE IGNkCIO FERREIRA

Modifique-se o art. 13, das Disposições Transit6rias,

dando-se-lhe a segulnte r edaçãn-

Consagra-se o direito de propriedade, mas se omitem providências

no tocante ao seu aspecto mais fundamental, representado pelo anseio da casa pr&

pri a,

A emenda contempla a aquisição da primeira unidade res l denc la l ,

de que necessita a famíl ia.

Outras modalidades de financiamento podem ser eatebetectdes , em

hipóteses diversas.

Cabe rememorar, ainda, que a opinião pública indaga, a todo "2
mente, sobre a destinação ées fundos de poupança, remunerados pelo Governo, e, ao

mesmo tempo, inapl icados ou apl lcadcs ã margem d~ sua especificidade, como as cade.!:

netas de poupança Ir: os recursos do Fundo de üarent ta por Tempo de Serviço.

Se esses recursos forem convertidos em financiamentos de. habit,!

ção, ter-se-ã, além da rentabilidade econômica, a rentabilidade maior do lucro s,2

eial.

rI.C"AIIlO/cor.Il~$ÃrJlsURCllllll~sio ,

A presente emenda não excâua o duplo grau de JU

risdição, mas o admite em caráter excepcional, em face de equl.valên
eia de coâeqa.adoa que, por isso mesmo I tendem - ainda que mvoaunea

riamente - manter a decisão do órgão congênere.

u~~;"~

~ -,l CW:;~tmtJ PLENARIO

r.r-------- UXTO/JlJlTlflCA;i.O -,

Art. 13 - Enquanto não aprovadas as leis complementa

res do Ministério Público da Uni!io e da Procuradoria
Geral da União, o Ministério Público Federal, a Co!!,

suItaria Jurídica dos Ministérios, as Procuradorias I

das autarquias e as unidades jurLd í ca s das entidades
paraestatais, com representação própria, exercerão as

funções de ambos, dentro da área de suas respectivas

atribuições.

EMENDA ES32507-8
flCONSTlTUINTE JOSE lGNACIO FERRÊIAA

t"lPLENARIO

~""""'~" PHDB

EMENDA SUPRESSIVA

JUSTlFICAÇAO

suprima-se o § 5" do art. 284, Título IX do cap , nr.
A modi ficação, ora proposta, visa apenas a incluir as

unidades jurídicas das -entidades paraestatais, omitidas no te~

to, embora detenham expressiva e necessária atuação nos setores

consultivos e contenciosos.

________ TufO(JlJnjnCAçi.o ~

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao art. 34 o inciso XV, dando-se-lhe a seguinte r,!.

JUSTIFICAÇAO

O parágrafo veda a destinação de recursos públicos

ent adades culturais de fins lucrativos.
O caput manda que o Estado dê proteção à cultura. Ora,

o gênero cultura, pode, em certos casos específicos, desenvol

ver-se, unicamente, através de empresas por exemplo, empr!
sas cinematográficas e espetáculos internacionais de 6pera, b2.
llet, teatro. Neste caso, não se deve proibir o Estado de aux!

liar as empresas (em geral deficitárias). conquanto reconheça
mos que, em primeiro lugar, o auxílio deve ser dado a entidades
sem fins lucrativos.

déUião:
Art. 34 - Compete ã União e aos Estados legislar concorrenteme,!l

te sobre:

XV - organização de: seus serviços de advocacia consultiva.

JUSTlFICAÇ~D

EMENDA ES3250a·6
11 CONSTITUINTE JOsE IGNAclO FERRÊIM------------~ L""'"O~" PHDB

Em se tratando de competência concorrente, nem por isso eximi!,

-se-â o Estado de organizar os seus serviços públ lcos , onde se inserem os encargos

de assessoramento jur ld lcc acs seus õrg~os e às suas entidades.

Verifica-se que o Projeto dimenslona, com bastante acuidade, as

lncumbêncr as vinculadas ao contenc loso , sem proporcionar igual tratamento âs áreas

de con;ulta e assessoramento JurTdicos.

r;r-------------TIXTO/JlJtTl'IC.l(:J:O-- -,

EMENDA ADITIVA

Acresça-se ao final do art. 233, § 'I" o seguinte:

"ctmf'o rme definido em lei compLement ar;

JUSTIFICATIVA

r
TltllTO/JlJSfI,ICAÇlio

EMENDA ADITIVA

Inclua-se o § 4t?, no art. 236, com a seguinte redação:

Art. 23& - O direito de propriedade, que tem função social, e r,!

eenheet dc e- assegurado, salvo os casos de desapropriação pelo Poder Piibl rcc,

A expressão capacidade reduzida :é vaça ,
ue outro lado é mani festa a conveniência de não se

deixar ao Executivo o alvedrio para concretizar O" c.onceito. E,!

ta tarefa ficará muito melhor em mãos do Congresso que, por

lei complementar, fixará critérios objetivos para sua determina
çb. I -
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EMENDA MODIFICATIVA

JUSTIFlCAÇAQ

tr;~~~"-:J

ep;;:;;PiiJ

art. 233. que trata de
o aproveitamento dos
hidricos. dandovsa-Jhe

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se pa.rágrafo ao
lavra de produtos minerais, bem como
de energia hidriul ica e dos recursos
redação:

pesquisa e
potenciais
a seguinte

As medidas periódicas de controle .,um a deter·
minar a qual idade e a quantidade dos bens n tner-a í s , sob pesquisa e 1!,
vra, a f rm de que se conheça o potencial das riquezas naturais, em
seus aspecto.s não ranovãve t s ,

Demais disso. para 'Os efeitos de segurança nacio
na l e de coordenação tributãria devem ser indicados os locais de de s
t í naçâo dos produtos e O pagamento dos ônus fiscais.

JUSTIFICATIVA

§ - Do contrato de au to r t zação e concessão para
pesquisa e lavra de produtos minerais, bem como o do aproveltamento de
ener-s ra hidrãulica e dos recursos hidricos, deve rã constar clãusula de
-rnspecân periódica da autoridade competente que emitira relatórios 5!.
mestrais, tnd icandc a qua'l í t i caçâo , a quant rr icacão e a destinação dos

produtos e o recolhimento dos encargos trlbutãrios.

Art. 233 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

tI PLENARIO

~DA ES32~11:§_,"", _
f: CONSTITUINTE JOS~ IGNACIO FERREIRA

r'--""oI""''''''''''
f7~~~"~

tJcs;C;'JW

ObJetlva-se a descentralização da pr-odução cultural, em

apoio às raízes regionais e abrindo-se um mercado de trabalho 8.!!!,

p Lo aos artistas locais, quer nos meios de comunicação, quer na p..!:!.

blicidade.
A pr-odução destinada aos rádios e t eLev í sães deve ser

predominantemente nacional e obedecer a critérios regionais, e ser
equitativamente distribuida pelos diversos horários.

A garantia de regionalização da produção artística, é da
máxima importância para que um pais de dimensões continentais como

o Brasil, mantenha suas tradições regionais, condições~ !d!::!.2.
~ de se chegar ao universal.

O art. 291 II passa a ter a seguinte redação:

art. 291 •.••..•....••.•..•••••• · .• ·.••··•·••·•··•·•·••
11 _ promoção da cultura nacional e da regional, e, obr!
gatoriedade de produção regional, nos meios de comunica
ção e na publicidade, de produção artlstica, iftformativa

e educativa regional.

r,r TtllTO/JIJ5Tl'Il:"'çio ---,

fi! PLENARIO

EMENDA ES32509·4
P'_ CONSTITUINTE JOS~ IONACIO rCRREIRA

EMENDA ES32512·4 '""" ------.
(1CONSTlTUINTE JOSE IGIlACIO FERREIRA

r.-r- 'Ll..álllll/l;:ow....o/IURO.. lsda _

".,.-------------TIEXTD/oHJITJ'u:loÇlo --,

EMENDA ADITIVA

r;-r ~ T[XTaNunlrlc...ç;;o__-----------_,

EMENDA ADITIVA

Inclua-se no § 59, do art. 18, a alinea "e" com a

redação proposta:
Art. 18 ...•..•....•........•...•..•...•. • .• •••••••

§ 5· ......•.......... ·.·················•·····••··
c) a divulgação diária, em emissora oficial de r!
dio e televisão, de programas políticos, sob orie!!

t ação dos partidos.

JUSTIFICAÇ/lO

Depois de longo hiato na vida política nacional, a
sociedade se apresenta como que narcotizada pela r epres são I

da palavra e pela repressão do silêncio. As gerações moças •

se distanci~ram do processo p01ítico porque não havia deb!
te, senão o monólogo repetitivo, medíocre e extenuante.

Indispensável se torna que os partidos transmitam

suas mensagens, seus programas, seI! ideário, a fim de que Se

restabeleçam os juízos de valores,. perdidos no tempo e nas
trevas.

Esporadicamente ou perio.dicamente, formam-se c.!
deias nac Iona í s de 'difus!io partidária, cuja eficácia se d~

sintegra pela falta de sequência.
Essas e outras r azües de ordem cívica impOem Que-

as emissoras oficiais abram seus espaços diários para a d!

vulqação do pen~ ~~-------.

Acrescente-se ao disposto no art. 209 § 89. 1tem
II da Seção IV (Dos Impostos dos Estados e do Distrito Federal), do Ca

pitu10 I do Titulo VII, nova alinea, que serã a "d", para estabelece';:'
não Inc tdênc i e do "reM" no ato cooperativo pp , dito, como segue:.

"c) nas operações entre as cooperativas seus
associados; f(

JUSTIFICATIVA

reiVlndicação antiga. persistente, do cooper-a
tivismo brasileiro, externada a partir dos anos 70 e, especialmente
com mais ênfase, a contar do- 19 Congresso Nacional de Cooperativas de
Consumo (S.Paulo • 1982). a de obter do Estado o reconhecimento de que
não ê legitima a incidência do "ICM" nas operações entre as Cooperati
vas e seus associados/cooperadores.

De certo modo , esse reconhecimento - da natureza
"sui generis" das relações Coope~rativa/Associadose da sua exclusão na
tural da incidência do "IGM", pela não prãtiC1! do fato gerador bãsico

-havia at~ 1971/1972, jií vlgente o Dec.~- lei 406/68, de 3lIlZ/68.que
passou a vig!r em 19 de janeiro de 1969. pois O Excels'o S.T.F. só apro!
ciou a matéria. ã vista do Dl 406"/68. alguns anos da vi9ência daquele
êdito hzendãrio, ã vista do qual então o Excelso Pretõrio passou a
adnrít r r' a inc1denc:ia do "IeM" no ato cooperativo. ate mesmo das Coope.
rativas de CONSUMO. ~

~ç/.'l~6a.Aã foi editado para que Os Es
tados 1egi 51as sem tributando as ccoperat ívas , Sem exceção, COIll o "ICM"

- pois que o édito teve insp>ração delfiniana. portanto. capitalista.

E foi o impirio da excecâo que vigorou e vigora
atê hoje - criando, por Decr.lei, nova categoria de contribuintes, ao
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arrepio do precelto constitucional da Carta 67/69, que nomeou como co,!!
t r tbu tnte s apenas os COMERCIANTES, INDUSTRIAIS E PRODUTORES!

Assim, ã vista do DL 406/68, as 1egis1aço~s est~

duais regulamentaram a cobrança do ICM sobre as r e l acãe s mtarnes en
tre as çooperativas e seus Assoc,ados/cooperadores, tnc lumdo as COOp!
rativas Ide CONSUMO .. que jamais praticam ofato gerador, pois, sem som

bra de dUVIda, as coope re t tvas de consumo adqu i rem BENS E PRODUTOS COM
O CAPITAL DOS ASSOCIADOS e distribuem, entregam esses bens e produtos

aos seus DONOS (os associados) I

"Da mlhi fato dat tibi Jus ll
, jã drz í am os roma

nos, e, as s m , diante do fato lnquestionãvel de que a cooperativa ape

nas ENTREGA ao asscc rado o que com o capital DO ASSOCIADO adqutr-ru p~

ra ele, não haver i a de como, legltimamente .. senão por lei ;"jurídica
nascida do impêrlD da exceção .. fazer recair tributo em ato inexlsteE,

te!.

JUSTIFICATIVA

IIArt. 6~ - •• ~ .

p:r="'''''---:J• PMDB

A prisão nio há de significar, apenas, uma privação da liberd,!

de. Nem o ócio remunerado pelo contribuinte, aJiás vftima, em potencial, da deU.!!,

qUência que se multipl Ice,

O sistema penitenciário há que recuperar o interno, pela obrig.!.

ção do estudo e do trabalho. são vantagens óbvias e representam importante passo

na reescctet ização do segregado.

t:PLENJlRIO

§ 19 - Os presos terão direito ao respeito de sua dignidade e

de sua Integridade ffsica e moral ,dispondo a lei sobre as condições de redução da

pena, mediante a Integração do preso em programas de trabalho e eatudo;"

EMENDA ES32515·9 ""., --,
ÇJCONSTITUINTE JOSE IGNACIO FERREIRA

r:T-------------TExro/~UITI~Ie&çlo-------------_,

r.r---------'LIN"II.IO/CO"'ISllo/IIllCO.,..Io---------~
Lei

CODPI
A1iãs, jã VIgora d!sde dezembro de 1971 a

5.764, que. no seu artigo 79 e § unico conceitua e;))define o ATO
RATlVO como não mercantil. não comercial!

Emende-se o art. 219, dando-se-lhe a redação seguinte:

IIArt. 219 - A União é co-responsável por depósitos e apl icações

nas instituições financeiras. na forma do que dispuser a lei."

EMENDA SUBSTITUTIVA

JUSTIFICATIVA
(1 PLENARIO
r.r-----------" PUIlAIlIO/C01llIU1c/IIJUCOfllII.lo -,

EMENDA ES32513·2 ''''' _
(lCOIlSTlTUINTE JOSE IGNACIO FERREIRA

= TUTOIJUnIPIeAÇlo _,

A União, através de suas entidades competentes, expede autorizo!

ção para o func.ionamento das instituições financeiras. Coordena, fiscal l za e supe.!,

visiona as atividades pertinentes, e, desse modo, ~ co-responsável por depos l toa e

aplicações, com as salvaguardas que lhe permitam as medidas regressivas contra a

entidade inadimplente e sem embargo do fundo de proteção ã eeonemte popular, a que

se refere o art. 255, inciso V.

rr="'''''~• PMDB

= .LIN..II.IO/COIllI'l1o/IU.COIIIIUio ~

(1PLENARIO

EMENDA ES32516·7
f!JCONSTlTUINTE JOSE IGNJlCIO FERRÊIRA

Acrescente-se um § 49 ao art. 228, com a segui..!!,

TuTo/.rutTlrlClÇlo---------------,

§ 49 - As empresas pub1 icas, sociedades de eco
nomia mista e fundações públicas que acusem a ocorrência de preju;zD
cont muado , ou que não mais interessem ao Estado, por não exercer ati
vidade de interesse da segurança na.cional ou de ramo econômico pionei
ro, poderão ser liquidadas, vendidas 'a empr~sas nac tona t s ou a pes:
soas fisicas brasi1enas ou incorporadas a outras entidades, por ato

do Poder Executivo, respeitados os direitos assegurados aos everrtua t s

ac t on í s t as mmcr t târ ro s , se houver, nas leis atos contitutivos de ca

da entidade.

te redação:

EMENDA ADITIVA

Pode ainda o Poder Executivo promover sua asso ...
ciaçio com capitais brasileiros, ficando como ac t on t st a minoritãrio,
para a exploração dessas mesmas atividades econênn ca s ,

JUSTI FI CATIVA

EMENDA MODIFICATIVA

No artigo 234 substi tulr o inciso 11 por:
nA refinação do petr6leo, incluindo o gás natural, n.i!.

cional ou estrangeiro 11 •

o prejulzo de centenas de entidades píibl t ce s e
uma das causas da crescente inflação brasileira, impondo ... se o remédio

heróico da venda das estatais'a empresas' par-t rcul ares brasi1eiras.com
a retração do Governo desse papel de controlador ou de acionista maj~

tório.

u modelo de capitalismo de Estado implantado no

Brasil le"ou a um crescimen~~o da máquina administrativa,
i sua ineficiência, ã c~~ de priY1egios. de po1pudos vencimen
tos a toda uma burccr-ac ra estatal, o que não corresp.ondeu ao esforço
público, transfornta:.rrdo essa montanha de empresas num sorvedouro de r,!

cursos financeiros da Nação. Por isso, ao advogar a alienação dessas

empreSas. que não p~rticipam do sis~ema bãsico de produção, nem têm
vmcu l acão com a seguração do Pais, não tomamos uma postura puramente

cap t t a l t s t a , Não. Ao contr-ãr ro disto e necessãrio que a empresa esta

tal deficitãria. mal administrada ou concorrente da empresa privada S!
:la a1 ienada eu vendida a capital nacional.

JUSTIFICATIVA

O gás natural é uma das formas pelas quais o petr6leo
se apresenta na natureza. Para manter" a coerência com os demais
incisos o gás natural foi explicitado. Não se pretende incluir
o gás natural com referência à petroquímica mas, ;;penas ao pr,2.
cessamento do gás natural para extração da gasolina e outros d,!!

rrvados feitos habitualmente pela Petrobrás.
Embora os interessados ao enf~aquecimento do monoP2

lia estatal, relacionado aos hldrocarbonetos, pro~urem discutir

e inclusão do gás natural no monop61io do petr6leo, procurem
discutir a Lnc Lus ão do gás natural no monopólio do petr6leo, r.!:,
ferido monop6lio, sem sombra de dúvida, abrange o gás natural,
de'vez que a expressão petr6leo inclue forma s61ida (asfalto) ,

liquida (61eo) e gasosa. (gás netur':,.lJ, o que é corroborado pela

literatura técnica internacional.

EME!'fDA 1ES32514·1
iJCONSTlTUIJlTE JOSE IGN~C;O FERRÊIR'Ã------------~
I

EMENDA ADITIVA

r.r-------- "L(IU.lO/co..ISlÃo/.u.CONlssio--- ~

= TIXTO/JUITIFlC&c;ÃO' _,

Modiflque"se a rediiillcão do art. 6~. S 19. mediante o seguinte.!: Tranaponha-se o § 29 do art••233 do Substitutivo para o art.
295, nUlllerando-o' como § .59.
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JUSTIFICAÇ1fO

tG"'''~~~ PMDB

Acrescente-sc ao Capítulo III, do Título IV, onde couber, um

artigo com a seguinte redação:

IIArt. - A coneta.uuaçâo Esti:ldual d1sporá sobre a in,.!.

caatiava popular de projetos de lei ou de propostas de emen

das à Constituição e aobz-e o referendo às 11;?:tB no Fstado e

no Municíp1o. 11

o disposto no § 29 do art , 233 (compensação por terras

gravadas com medida de proteção) não se afina com o caput, a

que se subordina, e que trata da pesquisa. e lavra de minerais

por autorização ou concessão do Poder Público.

Se mantida essa inadequação, os Estados, ao legislarem sobre

a compensação, certamente taxarão, InaJ.S uma vez, a atividade

minerária pela simples vinculação do parágrafo ao caput do ar
tigo, embora esse parágrafo constitua verdadeira norma autôno

ma, nada tendo a ver com o comando do art .. 233 ..

r
PLENlIllIO

EMENDA ADITIVA

Assim, busca-se com esta emenda repa.rar aquele possíve1. lap

so, pceedba.âd-tendo reintroduzil: no projeto fina1. matéria de relevante

interesse para a cJ.dadania.

JUSTIFICATIVA

A matéria de que trat~ esta emenda f 01 ObJeto de acolhimento

antiez-a.ox tanto nos ProJetos das Comissões, como no AnteprOJeto de ConA

titu;'ção, aSS1m como no própr10 ProJeto aprovado pela Comissão de 5i5

tematizacão. Todavia, no Substl.tutJ.vo do Relator, peaaou deeepe'rqebdõc

esse d1sposit1vo, que deixou de nele figurar, abr-ande assim a possibi

l1é1ade de que essa conquista hJ.stórica dos ConstJ.tuJ.ntes não venha a

se estender aos Estados e MunJ.c:í.pios com eva.derrt.ee perdas para o aper

fe1çoàmento dem.oç'rát1co de nosso país.

..LIN .....l0/tO"1l'IÃo/s~.eO.. 1S5io __

P~enário

suprama-ae o Inciso IV, do caput do art.64, dê-se nova redação

ao seu § 2 2 e inclua-se um 3 2 , nos termola seguintes:

Art.64 - ••••

I -

II - .

III - •

§12 - ••••••••••••••

§2J: - A proibição de acumular estende-se a cargos, fun·

ções ou empregos em aucarquaaa, empresas públicas, sociedades de eCQ

nomia mista e fundações públicas.

EHEIiDA SllPRESSIVA E ADITIVA

EMENDA ES32518-3 '"'~ ---, ~""''''~ti Constituinte EUCLIDES SCALCO J C-PHDB_J

t: J rr;';jJf!]

§3 2 - A proibição de acumular proventol5 não ee aplica aos

aposentados quanto ao exercício de mandato eletivo, de magJ.stérJ.o ou
de cargo em comiseão.

m-------------TuTlI/~UnlnI:AÇi.a-------- _,

EMENDA MODIFICATIVA

JUSTIFICA~IVA
Dê-se ao § 22 do art. 236 a seguinte redação.

A a1teração no caput do artigo visa: rel!tabelecer em parte

e, redação adotada no art.B7 do Proje.to de Con8titu1ção, anterior,eli

minando o Inciso IV que excepcionava da regra da acumu1.ação o exerci

cio de "dois cargos privatJ.vos de médico ll
• Considerando que a nova

cons'ta.trudçâo , em seus arts.261 e seguintes está inetituindo o Siste

ma xecaone t ündcc de Saúde, que vai exigir de seus médicol5 tempo J.!l

tegral e ded1cação exclusiva, não se justifica essa exceção que per-
A.

236 -

§ 22 - A pcpuf.aêeo do munic:í.pio, através de mani

festação de um número sign1ficativo de seus e1.e1tores, a eex

f1xado na Lei Orgân1ca respectiva, poderá ter a inlciativa

de projetos de 1.eJ. de a.ntiez-eaee espec:í.fico da cidade ou de
bairro!l.lI

ressalvado, naturalmente, o direito adquirido, que já está regulado

no art.3l, das disposições tramsitóri.as .. .TlJSTIFICATIV~

A modif1cação na redação do § 22 va.aa reintroduZ1r os

"empz'eqoe" dentre equeüaa categorias func10nais a que se deve esten

der na proibição de acumular, suprim1do no texto do Subst1tutivo. A
'redação proposta reproduz o texto do § 22 do .art ..99, da atual ccne
tituiçâo Federal, sendo imperativo de equidade e de boa norma adm.i

nistrativa estender a proibição de acumulação aos entes da adminis

tração 1ndíreta não só quanto a cargoB e funções mas também quanto
a "empregos", que é a categorJ.a func10na1. béea.ce dos quad.ros de peji.

soa1. desseil5 entes.

A fixação de uma percentagem única de eleitores para a

in1cl.ativa popu1.ar municipal de modo uniforme para todo o país não le

vou em conta ee peculiaridades demográficas de cada Munic!p10, tornan

do dnvaéveã essa dndcaatiave em certas c a.dadea e banalizando-a em ou
tras.

Assim, deixando a fixação do percentual para a Lea, orgi

nica de cada município, a norma poderá ser adequada a cada caso.

na

fi9g

que
A ãncãueâo do § 32 reproduz idênt1co dispositivo que

rou no Projeto de Constituição, anterior,n"o art.87, § 2!, e
também consta, com redação em parte parcialmente diferente,

atual Constituição Federa1, em seu art. 99, § .{2 ..

A emenda visa, aS!lÍm, aperfeiçoar a redação do Substituti.

vo em relação à proib;l.I;ão de açumulação, ccaecenee as normas ~ cr1

térios Já consagrados nas di!lposições eonaedeuedceea.e vigentes, toX,

nanõo-ae mais restrj.tivas· quanto as exceções.

,.". UllTll'IJIn'T".oeAÇio' ---,

~G
Modificar a redação do parágrafo 3 2

1 do Art:1.'1o .g4H,

para a seguinte:
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?.~t.
Art1go 2&l -

JUSTIFICATIVA

§ 3.11. - A União t os Estadqs e o Distrito Federal ,
ouvida a comissão respectiva do Senado da República, poderão inter
vir e desapropriar eer-ví.çoa de saúde de .rratiur-eza privada necessários
à execução dos objetivos da pol1tica nacional de saúde, conrcrme dis
puser a lei. -

JUSTIFICATIVA

Os chamados noticiários policiais,que alimentam o

faturamento de certos veiculas de divulgação, são estimuiadores de

práticas violentas e atentados contra a vida humana, vez que trans

formam marginais em heróis. criando a falsa impressão de que o cri-

me compensa.

Nossa emenda visa coibir esse tipo de divulgação,

como uma alternativa a mais para o combate efetivo da verdadeiraca~

sa da violência individual ou coletiva: a insatisfação do individuo

ou da sociedade, quase sempre gerada. pela necessidade não provida.

Não se pode deixar ao alvedrio de uma única fonte

governamental, desapropri1ação de serviços de saúde, assunto Bocia1

da mais e.Lta importância. Há que haver um controle, no caso pelo S,!

nado da República Que a 1nst1tUlção de nivel mais elevado e com ju

risdição de competência a outras atividades correlatas e afins. Do

mesmo modo, a intervenção.

EMENDA ES32524·8
l:J const í. tu1nte ALBtRICO CORDEIRO

~'.II.TtllO~

PFL

PLENÁRIO

guinte redação:

Modificar o parágrafo 7 fi. do Artigo 9 fi. para a se-

r.T-------------TllTO/JUnlrICAÇÃO---- ,

PLENÁRIO

~ n;llToJ"U'TIFIC"çio---------------..,

=~ ~LtN"'IlID/CD"I!'i.o/'lllC:O"lllio---------..,

EMENDA ES32522·1
PJ Const1 tu1nte EZIO FERREIRA

Modificar o inciso XIX, do Artigo 32 do Substitut,!.

vo do Relator, passando a ter a aeauãrrtie redação:

Artigo gfl. _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ArUgo 32 - .

§ 7.11: - O Sindicato partiçipará, na forma da lei ,
das negociações de acordos salariais.

..................................................
XIX _ organização, atribuição lef'etivo, material b~

11~o. instrução especifica e garantia das policias Mil! tares e ...Cor
pos de Bombeiros Ml11tares~ bem como as normas de sua ccnvocecec , 1,!2

clusive mobilização.

JUSTIFICATIVA

A redação ora proposta constou integralmente dos

anteprojetos das Comissões Temáticas ne s 11 e IV.

As Polícias Militares desempenham, a par de Bua

missão pr-ecdpua de Ordem pública, um papel relevante e subsidiário

na Segurança Interna, em tempo de paz. e na Defesa Territorial, em

tempo de guerra.
Aos Estados continua assegurada a competência para

suplementar a legislação federal nesse particular assunto.

JUSTIFICATIVA

Serão múltiplas as si tuações em que determinadas

empresas não terão a proximidade e a presença de um Sindicato. Ha

verá, também, casos em que nenhum funcionário seja filiado ao Sin

dicato, principalmente nas pequenas e médias empresas.

Por estes e cuta-ça motivos, deve-se deixar para

a lei ordinária a disciplina. da intervenção do SindicFtto nos acor

dos salariais.

EMENDA ES32525.6
1: Constituinte ALBÉRICO CORDEIRO

PLENÁRIO

Substi tuir o parágrafo 6.11:. do Artigo 13, pela se-

Art1go 13 - ..

guinte redação:

rr-------------TEXTOIJUITI1ItAI;ÃO---------------..,

=~ T[XTO/Junl'ltAçÃO --,

EMENDA ES32523-0
l:J Const1tu1nte EZIO FERREIRA

EMENDA ADITIVA

Incluir no Artigo 291, um parágrafo 6.11:, com a lSe-

§ 6.11. _ Não podem candidatar-se para quaisquer oa.::
goa eletivos durante os seus mandatos, os ocupantes de cargos elet!
vos no Poder ,Executivo Federal, Estadual e "Municipal.

guinte redação:

Art1go 291 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JUSTIFICATIVA

§ 6.11: _ É vedada a divulgação de noticias que esti
mulem a prática de atentado contra a vida humana, nos termos da lei
complementar.

Dar-moralidade ao sistema eleitoral porque, seja

como for, o Poder Executivo influi d~reta ou indiretamente nc pro-

cesso.
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EMENDA ES32526-4
f:consti tuinte ALBÉRICO CORDEIRO

= TIIItTOIJUnl~ICAÇio _,

Suprimir o parágrafo 7.0:, do Artigo 13.

JUSTIFICATIVA

Em virtude da emenda modificativa do § 6 2, do

mesmo Artigo 13 ..

= TI~TII/~UsTl,.C.t.Çi:O __,

EMENDA ADITIVA

'tncâu í r- no Artigo 13 f o parágrafo 14 r com a

seguinte redação:

Artigo 13 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 14 - A Lei Complementar a que se refere o
§ 82 ,deste Ar-ta go , estabelecerá que são ineleg1veis, salvo se se de
sincom:patibilizarem por afastamento definitivo do cargo que ocuparem
no prazo de 12 meses anteriores às eleições, os Ministros de Estado •
Secretários-Gerais e secretários, Secretários Estaduais e Municipais,
Diretores-Gerais e Diretores, Superintendentes e Coordenadores. ou
quaisquer outros cargos e funções equivalentes de Direção e Assessora
merrto , no Poder Executivo e no Judiciário, inclusive os Magistrados e
os membros do Ministério Público, os das Fundações e os das adminis
tração pública direta e indireta, inclusive Bancos Of'iciais.

JUSTIFICATIVA

A moralidade da administração pública porque,

seja como ror-, influi direta ou indiretamente, nas eleições.

EMENDA ES32528-1
fil Constituinte ALBÉRICO CORDEIRO

PLENÁRIO

r.-r-------------TnTo/Jusnnc.lçio _

Mod!t'lcar o parágrat'o único do artigo 32 para a

guinte redação:

verá ser exclusiva da União, de forma a preservar a homogeneidade do

desenvolvimento nacional e evitar que se agravem os problemas de 0r.
dem econômico-social.

EMENDA ES32529-9
tJCOnsti tuinte ALBÉRICO CORDEIRO

=-------------TEXTO/JIJSTIrICAÇio-- _,

Modif'icar a redação do inciso I, do Artigo 77,

passando a ter a seguinte redação:

Artigo 77 - .

I - Aprovar ou não tratados, convenções, acor
dos, contratos ol} quaisquer outros documentos, inclusive de emprést1
mo externo ou interno, bem Como de t r-anerer-ênca a tecnológica. ou cian
t1f'ica, e de cooperação mútua que envolvaro :r;ecursos financeiros, ce=
Leb r-adoa com entidades ou países estrangeiros pelo Presidente da Re
pública ou autoridade delegada;

JUSTIFICATIVA

Esta deve ser uma das prerrogativas do Congre!!

so Nacional, se qut aer-noe exercer o controle pleno.

r.r------------- TExTO/JtJ5TIFle.lÇio

EMENDA ADITIVA

Incluir no Artigo 77. o incJ.so XX. com a se-

gUinte re-dação:

Artigo 77 - o •••••••••••••••••••••••••••••••••

xx - Autorizar a construção de quaisquer obras
viárias e análogas nos parques necdona i s , nas reservas ind::f.genas, nas
reservas florestais e em santuários ecoaógi.coa de reconhecido valor
ambiental;

JUSTIFICATIVA

Para que o Congresso mantenha melhor controle

sobre o meio-ambiente nacional.

Pará.grafo Único - Lei Complementar poderá autori
zar os Estados a legislarem sobre matérias relacionadas neste arti
go, excetuados os rr , IV, V, VI, VII, VIII, XII, XVI e XX.

eobr e ,
Artigo 32 - Cabe privativamente à. União legislar EMENDA ES32531-1 "". __,

f?consti tuinte ALBÉRICO CORDEIRO

rrr TEXTO/~UITI'IC.lçio-------------___.

JUSTIFICATIVA

Dada a relevância das matérias do i tem V (águas ,

telecomun!i'.ac;.ào, radiof'usão, informática e energia) a competência d!.

Adicionar a palavra "r-eceseo'", entre as pala

vras :funcionamento e policia, no Artigo ao, ficando assim redigido:

Artigo 80 - É da.competênc1a exclusiva de ca
da uma das Casas do Cóngresso Nacional elaborar seu regimento inter-
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n~ e dispor BobI": organizaçã~, funcio1hamento, recesso I policia, cri,!
çao t transf'ormaçao ou extinçao de cargos t empregos e funções de seus
serviços e fixação da respectiva remuneração.

JUSTIFICATIVA

EMENDA ES32534-5
Constituinte ALBÉRICO CORDEIRO

Em virtude de outra emenda sobre o mesmo assu!:
EMENDA ADITIVA

to.
Acrescentar um parágrafo 52, ao Artigo 104,

com a seguinte redação:

EMENDA ES32532-9
t: Consti tuinte ALBÉRICO CORDEIRO

Artigo 104 - •••••••••••••••••••••••••••••••••

PLENÁRIO

te-r TIE):TO/~u'TI'Ic:"çiD-------------__,

§ 512 _ O Tribunal de Contas da União reunir-se
á mensalmente em sessão conjunta com as Comissões respectivas do Sen~

do da República e da Câmara Federal, conforme dispuser o Regimento C,2,

muro.

Modificar o inciso IV do artigo 85, conforme red,!

cão seguinte:
JUSTIFICATIVA

Artigo 85 - Os Deputados e Senadores não poderão,
desde a posse:

IV - Ser proprietÁrios ou diretores de empresa que
goze de favor decorrente de contrato com pessoa juridica de direito
público. ou nela exercer função executiva remunerada.

Trocar informações relativas aos assuntos per

tinentes às atividades do TCU, para permitir ao Congresso Nacional

ação preventiva imedia.ta contra qualquer ato lesivo ao interesse pú-

bl1co.

JUSTIFICATIVA

A emenda em questão objetiva evitar que sejam De
putiadoa e Senadores pessoas que tenham efetiva ingerência (como pr~

prietario individual, diretor ou empregado em função executiva) em
empresas que mantenham contrato com pessoa jUr1dica de direito pú
blico.

Além disso. la referência a "controladores" deve
ser evitada por se tratar de conceito muito subjetivo, uma vez que
não abrange ele necessariamente apenas quem detenha 51% do capital
votante.

PLENÁRIO
r-r Tr;XTO/JUST1~ICAÇ;.O__-----------___,

Modificar o Artigo 158, passando a ter a se-

guinte redação:

EMENDA ES32533·7
f: Consti tuinte ALBÉRICO CORDEIRO

~'.IIT'DD~

PEL

Artigo 158 - Haverá em cada Estado um Tribunal
Regional do Trabalho, conforme dispuser a Lei.

r.T ,.Lt:NJIlIO/CO..l •• ;.o/sUleOllluio-------~___,

PLENÁRIO= n:l(To/~UITI~ICAÇ;.O ___, JUSTIFICATIVA

Modificar o Artigo 89 e seus parágrafos 1.11 e

52. desdobrando-o nos parágra:ros 9.11 e 10, ficando assim redigidos:

Desdobrar, desde logo, a Justiça do Trabalho

para que possa melhor desincumbir-se de suas funções sociais.

JUSTIFICATIVA

PLENÁRIO

Artigo 158 - •••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 1R _ A Lei disporá sobre a organização das
Tribunais e das respectivas Juntas de Conciliação e Julgamento. asse
gurada nestas, a paridade de representação de empregados e empregado

res.

§ 22 _ Na Comarca onde não forem insti tu1das
Juntas de Conciliação e Julgamento, a Lei atribuirá ao Juiz de Direi

to a co~?etêncla destas,.

Modificar o Artigo 158, dando-lhe dois parágra

.roe , a saber:

EMENDA ES32536-1 ,,~. ----,
, Constituinte ALBÉRICO CORDEIRO

re-r TlXTO/~UST1,.C"Ç;.O 1

§ 9.1! - No caso de dissolução da Câmara Federal
as sessões preparatórias terão inIcio trinta dias após a diplomação
dos eleitos ~

§; 10 - É de um ano o mandato dos membros das
Mesas do Senado da República e da Câmara Federal ,permi tida a reelei
ção dos seus membros para quaisquer dos cargos. -

Tornar mais democrática e equânime a adminis
tração de ambas as Casas do Congresso Nacional e dar oportunidade a
maior número de Parlamentares, igualmente capazes e competentes, pa
ra exercer~m os honrados cargos da Mesa. -

§ 5.11 - Cada uma das Casas reunir-ee-a em ses

sões preparatórias no mês de fwereiro do primeiro ano da legislatu
ra, par-a a posse dos seus membros e eleição das respectivas Mesas.$

Artigo 89 - O Congresso Nacional reunir-se-á ,
anual.mente, na Capital da República.

§ 1 g - O per-Iodo de f'uncionarnento de cada see
são legislativa será fixado na anterior, até o final de outubro, em
reunião conjunta das Mesas Diretoras das duas Casas.
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PLENÁRIO

= "L(~.. 1tl()ltD.. "sÃo/SU.COIlI,..iO ____,

Mod1f'icar o artigo 219, conforme redil!"';;'" a~llUinte:

Artigo 219 - A União não se responsabilizará De-l
los depósitos ou pelas aplicações nas instituições financeiras, sal
vo os depósitos oriundos da poupança popular, nos termos da 1e1.

JUSTIFICATIVA

EMENDA ES32539·6
fil Consti tuinte ALBÉRICO COR~~~RO

~ TUTO/~unl1lc~Ão-------------__'

l±l

I

JUSTIFICATIVA j
Definir, desde logo, a competência leg1Bla~iva

Trabalho possa atender a sua principal runçec dpara que a Justiça do

direito eoc í.a), ..

EMENDA ES32537·0
tJconst1 tuinte ALBÉRICO CORDEIRO

= TIEil:TOUUnl~ICAÇ.io __,

EMENDA ADITIVA

A emenda objetiva preservar o~tual sistema qU&

tão bons resultados tem alcançado na captação da popança popular.

Incluir no Artigo 194, um inciso VI e um par.!:

gr-aro quarto, ficando assim redigidos:

EMENDA ES32540-0 .,,,.------~J ~P'F..L""------,r Constituinte ALBÉRICO CORDEIRO . C-! _J

Artigo 194 - ••••••••••••••••••••••••••••••••• = HxTONLlSTI'1c:1oÇÃO __,

VI - Policia Rodoviária Federal_ EMENDA ADITIVA

§ 4 51 - A organização e o funcionamento da Poli
eia Rodoviária Federal serão reguladas por Lei.

Incluir no Artigo 291, um parágrafo e s , com a se-

guinte redação:

JUSTIFICATIVA
_::..--- ------ Artigo 291 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Aprovei tal" um serviço já lnsti tuldo e que gr8!!

des benefícios está prestando e prestará à coletividade. Por outro l!;

do. é preciso definir e dar poderes à Policia Rodoviá.ria Federal, :fa

ce à importância e, por vezes, à gravidade da ação.

§ 5.ll _ É vedada a divulgação de noticias que esti
mulem a prática de atentado contra a vida humana, nos termos da lei.

JUSTIFICATIVA

Artigo 209 - Compete aos Estados e ao Distrito Fe
deral lnsti tuir impostos sobre: -

r
n:r:To/JUlTlfICAÇi.o

.~n'" '"_"-0'" O" ~i"". "d" ao tnc í.eo n. do ,"'0-
I grafo BI!, do artigo 209, com a seguinte redação:

compensa.

= TIEIlTD/"USTlfIC~ÃO'----------------;

r=;;~-~

rrti~;fl?J

Nossa emenda visa coibir esse tipo de divulgação,

como uma alternativa a mais para o combate efetivo da verdadeiracsE

sa da violência indiv-idual ou coletiva: a insatisfação do individuo

ou da sociedade, quase sempre gerada pela eeceeeãoeoe não provida ..

Os chamados noticiários policiais, que alimentam o

t'aturamento de certos veiculos de divulgação. .são estimuladores de

práticas violentas e atentados contra a vida humana, vez que trans

formam marginais em heróis, criando a falsa impreesão de que Q crime

EMENDA ES32541·8
tJConsti tuinte ALBÉRICO CORDEIRO

PLENÁRIO

= 'Lf.lt&1II10/c:OIlISS;,O/sLlSCOlllStÃO _

tG;~''"~

crsJ 9MPLENÁRIO

EMENDA ES32538-8 '"". -,
(l Consti tU,inte ALBÉRICO CORDEIRO

r.;-------- 'UNoollfO/c:l)w,"lo/suleollt"ie' ,

§ 8' - O imposto de que trata o i tem lU: EMENDA ADITIVA

11 - não incidirá: Acrescentar um parágrafo único, ao Artigo 296,

com a seguinte redação:

d) sobre a enta-ada, Y1 eatiebeLec ãmento do contri
buinte, de bem destinado a seu ativo fixo, quando não houver similar
nacional e se tratar de nova indústria ou modernizacão de indústria
existente.

JUSTIFICATIVA

Artigo 296 - •••••••••••••••••••••••••••••••••

Parágrafo único - A lei de:Cinirá como de ação
pública e punirá os 'crimes praticados contra o meio ambiente, com a
mesma gradação do homic1dio doloso.

JUSTIFICATIVA

Objetiva-se com a emenda tortalecer a indústria n,!

cionàl, modernizando-â a fim de torná-la mais competitiva, de forma

a gerar mais empregos.

Proteger o meio-ambiente em toda a sua p~eni-

tude.



constituinte ANTONIO CÂMARA

EMENDA ES32542-6
[lconst1 tu1nte ALBÉRICO CORDEIRO

PLENÁRIO
re-r TlEXTO/olUITII'Il:AÇio ,

Modificar a redação do Artigo 4 2, das Dispas!

ç6es Transitórias, para a seguinte:

Artigo 42 - Promulgada a Constituição Federal,
as Assembléias Legislativas, com poderes Constituintes, terão o prazo
de seis meses para adaptar as Const1 tUições dos Estados a esta Const,!
tuição, mediante a aprovação por maioria absoluta, em dois turnos de
discussão e votação, salvo quanto ao regime de Governo.

JUSTIFICATIVA

Esclarecer melhor o assunto. expã ãc í, tando o

texto do substitutivo do Relator.

EMENDA ES32543-4
[l Const1 tu1nte ALBÉRICO CORDEIRO

rer TEXTOI<WSTl"C4ÇÃO -,

EMENDA ADITIVA

Incluir, no Artigo 50 das Disposições Transi

tórias. um parágrafo ünico com a seguinte redação:

Artigo 50 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••

Parágrafo único - Os efeitos do parágrafo 10,
do Artigo 89, não se aplicam na sessão legislativa de 1987/1988.

JUSTIFICATIVA

Compatibilizar com outra emenda.

I'I.rliIAftIO/COllISdo/IUICOllllllio---------,

PLENARl:O

~--_----_--_-_Tt:lCTO/JUJTIP'c:...çio---_---------_,

EMENDA MODIFICATIVA.

a1inea "d", inciso- 11, S 10- Art. ~,j

A Alínea "d" do Lncaao 11, do S 10 do Art. 93 do
ProJeto de ConstituJ.ção- SubstitutJ.vo do Relator, fica com a segUi.,!!
te redação:
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EMENDA ES32545-1 "'''' ---,
tJconst1tuinte Ivo CerSQ5JIDO

,.,,- n:XTO/JuITI'Il::AÇio-------------,

EMENDA MODIFICATIVA

IncJ.so 1- art 32
DisposJ..ções TransitórJ.as

"O Lncz.ao I do art. 32 do ProJeto de conaeã.euacâc pas
aa a ter a eeçuant.e redação: renumerando- se demais incisos:

Art. 32 -

I - ao ex-combatente da FEB será asssegurada

remuneração a partJ.r do posto de 20 Tene,n

te, igualando-os nas mesmas conda.ções d~

queles que permaneceram na ativa, tendo,

posteriormente, passado para a reserva.

II - aproveitamento no serviço público, sem a
exdqênca.a de concurso, com estabJ.1idade."

JUDTIFlCATlVA:

Os ex-pxacdnhas , em sua maioria, já passam dos 65 anos,

não sendo possível conceder-lhes algum emprego, mesmo com estabilid.!

de, vez que a idade avançada acrescidas das sequelas da convocação,

não lhes perroite nenhum rendimento. Alguns, em sua minoria podem

se beneficiar de empxeqo , Entretanto, são nossos heróis, por tudo o

que f;Lzeram, pe1a defesa das nossas pretensões no mundo, pe1a segura!!,

ça nacional ameaçada àquela época, merecem nesta opoz-tuna.dade , muito
mais que nossas homenagens, porém, dueitos assegurados, para que

possam enaltecer os feitos da lamentável Guerra que a todos nós e,n

volveu, e demonstrar-lhes que nossos heróis devem levar uma vJ.c1a
dJ.gna, mesmo que tardigrada.

Aqueles que um dia deaxazam este País, zenuncaendc a tudo,

ancãueãve à próprJ.a familia, para atender convocação da Pátria, uma

remuneração digna do feito, pois também nós somos vitorJ.osos, como

aliados das batalhas além do Oceano AtlântJ.co.

EMENDA ES32546-9
tJ
tJ
=-------------T&lITO/~UITlrlc::AÇÃo----- __,

E!lElIDA MODIFICATIVA

o artigo 195 da Seção I do cap;Ítulo ~ do Título
VII do Substitutivo passará a viger com a seguinte redação:

Art. 195 .

"Art. 93 -
S 10 - São de iniciatJ.va privativa:
I -

11 - do Presidente da República:
a -
b 
c -
d - a organJ.zação do MinistérJ.o PúblJ.co e

da DefensorJ.a Púb11ca da União e sobre
normas básJ.cas para a organ1zação do
MinistérJ.o PúblJ.co e DefensorJ.a Públi
ca dos Estados, do Di9tr~to Federal e
TerrJ.tórJ.os. "

I - .

II - .

lU - .

12 •• ~.~ ••• ~ ••••••••• ~ •••••••••••••• ~ •••••

JUSTIFICATIVA:

Esta Emenda visa reparar o aaquecdraentio quando da elaboração do Sj!
bstitutivG do Rela.tor, que a~ dispor sobre ~s.DISPOSICOES GERAIS :
omitJ.u sobre quem tem compebenca.a para a J.nJ.cJ.O:!-J.va da LeJ. comp1e
mentar que organiza a DEFENSORIA PUBLICA da unaao , dos Estados e
dos Territõrios. . I

Tr~ta-se apenas d~ adequação do texto constitu~;~~~;a:e~i:;1~ad~ni
d~ ~ro)e~~,~aC~:~l~:n~~rP~:~~d~n~~n~:~ê~J.~rpúbl3.cO e, por anai~
~i:,J.~ae1e também cabe a inJ..cJ..atJ.va de Le,. Complementar que regu .!.
;r:p. Il DEFENSORIA PUBLICA.

§ 22 A inst1tl.lição e arrecadação de tribu

tos e preços, cujos fatos geradores sejam ineren

tes a serviços públicos concedidos, compete ao P.2

der que detém o contro1e ecdcnécac da empresa pú

blica ou sociedade de economia mista concessioná

ria.

t 3!! No caso da concessionária ser uma ern
pre88 privada, a compeeênea.e referida no p!IIrágrefo

aJlterior será do poder ccncuderrea,



sociedade
titu1arida~
igualmente
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JUSTIFICATIVA

Objetiva a presente Emenda modifJ.car sJ.stemática
adotada até agora, relat1va à compeeêncaa para a ar-eecadeção de

tributos e preços cujos fatos geradores seJam inerentes a serviços

públJ.coS concedados , sistemát1ca esta que conS:Lste em atribuir tão

somentê ao poder concedc:nte a competência para arrecadar 0$ trJ.bu

tos e preços em questão.

De fato, para exexcee esta competência como "parte

legí t1ma 11, o poder que arrecada deve ser o mesmo que responde pe

los investimentos exigJ.dos para manter ee'rvaço adequado. No caso

da conceaadonéxaa ser empresa pública ou sociedade de eccnomaa lDi.§.

ta, o poder que responde pelos mencacnaeoe investimentos é o po

der que detem o ccneeoae acionário da empresa ou da sociedade de

economia mista, e que nem sempre é o poder concedente -,

Quando a eonceaaaonérâa for uma empresa pz-aveda ,

a competência em questão só poderá ser do poder concedente. que

ancüusâve poderá utilJ.zar o arrecadado para remunerar parte dos

5erviços prestados pela concessionária.

Esta defJ.niçâo de ccmpet.êncae não restringe a au

ucnonue municipal para organizar os serviços públicos Loce â s , pois
esta é plenamente exercida até o ponto em que o mundcIpao , através

de lei, eeeaoetece a concessão de um det.e'rma nado serviço públJ.co.

,.t.flll<ftItJICOIJ/I'drJl'u.crJ~l"ia'---------.,

r;r TUTOJJUnIFlc...qio -,

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o artigo 146 e seus parágrafos, do Projeto
de Consti t uãção ,

JUSTIFICATIVA

Os Cartórios e Ofícios de Notas e os Registros Públicos
tradicionalmente são regulados pelos Estados Federados, onde se
situem. Aliás, nos termos do artigo 37, item 11, do projeto de

Constituição, compete aos Estados organizar sua Justiça.

Os servaços cartorários fazam parta do podar Judiciário,
e cabendo aos Estados; nos limites de suas competências t organi 
zar a Justiça, nada mais justo que a ê Les seja dado o direito de

estabelecer a forma de realização de parte dessa atividade, ou

seja, se oficializados ou não os Cartórios de Notas e os Registros
Públicas.

A cOlDpet!ncia para regular tais serviços públicos é

exclusiva dos Estados, que a formalizam através dos seus respect!.

vos Códigos de Organização Judiciárie. Isto se imp~e em raz~o de
que os ônus do funcionamento dos serviços judiciais são de cada
um dos Membros da Pedernçãu ,

00 ponto de vista administrativo cabe, pois, aos Estdos
definir a maneira de realizar esses serviços, não sendo pr6prio

da Constituição regular a matéria.

r;r-------------TUTD/JIJJTIFlUç.i(l.--------------,

EMENDA SUBSTITUTIVA

Acrescente-se os §§ 20 e 30 ao Art. 297 renumerando-se .

o subsequente.
§ ;20 _ Os direitos e deveres referentes à

conjugal, ao pátrio poder 7 ao registro de filhos, li
de e admjn í s t r-ação dos bens do casal, são exercidas

pelo homem e pela mulher.

§ 32 O reconhecimento judicial da paternidade ou ma_

ternidade deve ser precedido de audiência com quem a materní.da.,
de ou a paternidade é atribuída.

JUSTIFICATIVA

o texto constitucional deve constar expressamente, CD

mo um avanço social da nova realidade do país. a igualdade de
direitos entre o homem e mulher na sociedade conjugal, ao pátrio
poder, à titUlaridade e administração dos bens do casal. Esta é
uma conquista social da qual a sociedade brasileira moderna que

se pretende instituir não pode abrir m~o, da mesma maneira,
reconhecimento da paternidade e da maternidade é um direito in,!

lienável, que garante à criança o reconhecanento ao nome e de
mais direitos em relação aos pais.

O reconhecimento da paternidade, tal Como vem ocorrff!!,
do, através de ação própria de investigaçlio, recebe no atual
Projeto de Constituição tratamento específico, Com 8 ampliação,

por um lado, da investigação da maternidade, e, por outro, com
a gratuidade dos meios necess âr í os à sua comprovaçã-o, quando ~
ver carência de recursos das interessados.

Mesmo com essas inovações, enteQdemos que a ação ci
vil, privada ou pública, de;e ser precedida de oportunidade em
que se assegurará, prévia e não litigiosamente, que a paternid.!

de ou a maternidade seja reconhecida por aquele a quem respons~

bilidade é imputada.

Este o sentido e a finalidade da Emenda que ora apre.,
sentamos.

.1.'tM..~\O/eo"'\Ssto/Su.cO"'lssill- --__l

r,r--- TtllTrJIJU'r"Je...çjo ,

EMENDA SUBSTITUTIVA

Dá nova redação ao artigo 244 do AAUprojeto do Relntor
Bernardo õabxaj , ac-rescentando o parág:rafo único.

Art. 244 - As microempresas e as de pequeno porte, as
sim definidas em lei, receberão da Unilio, Estedos e dos Municípios,
tratamento jurídico diferenciado, va sando ao incentivo de sua

criação, preservação e desenvolvimento, através de eliminaçao, r,!
dução ou simp1ificaçfto de suas obr í qações administrativas, previ

denciárias e creditícias, nos termos da lei complementar.
Parágrafo Único - O patrimônio, a renda ou serviços das

microempresas, como tal definida em lei, são imunes à cobrança de
impostos pela uní ão , Estados, Distrito Federal Ou Municípios. Lei

Complementar disciplinará a matéria.

JUSTIFICATIVA

A retirada da palavra "tributárias" do éaput do artigo
justi fica-se porque a quesUo passará a ser tratada pelo parágra
fo üní co a êle acrés í.do ,

Oeve-se conceder às microempresas, corno tal definidas
em lei, imunidade relativamente ao pagamento de impQstos institui
dos pela ungo,' Estados, DistritO Federal e MunIcipios.

O Projeto, por sua vez (art. 206) restringe apenas o

benefício- a uma forme especial ou favorecida de pagamento de ill

postos federais ou estaduais, consoerrte a disciplina que for est!.
belecida em lei complementar. portanto, bem menos que o slcende

da norma que ora se propõe,
Por outro lado,' o projeto estabelece norma semelhente à

hoje vigente no trato da matéria, que, na verdade, nllo tem atend.!.
do e atingido aos fins à que a mesma se pzcpõe ,

Diante disso, melhor será, ent.ãn , que se concede à nUcro

empresa 8 illunidade tdbutária a Que a IIesma faz Juz.
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JUSTIFICATIVA

t PLENARIO

=-------------Tl:llT/l/JUsTlJ1C...çio ,

assim

Pr.UIoIlIO/cOIlIUio/CUCCOIlIUiO----------,

EMENOA SUBSTUTIVA, SUPRESSIVA E AO!TIVA

Dê-se ao artigo 265 do Substilutivo do Relator,
às suas alíneas lia" e IIC", a seguinte redação:

"Art. 265 - E assegurada aposentadoria,nos te.!:.
mos da lei, garantido o reajustamento dos proventos na mesma pr,2,
porção do r eajus t e salarial da categoria a que pertenceu o ina

t ivo , quando em atividade, calculando-se a concessão do benefí
cio sobre a média dos t r mta e seis ú L'tz.mc s salários do trabalh~

dor, cor r í qado mês a mês, de acordo com a Le i , obedecidas as se
guintes condições:

Ao incorporar esse dipositivo, a nova Carta consagra o

salutar preceito que atribui às empresas comerciais, industriais e

ag'ricolas a responsabilidade pela educação (ensino fundamental) de

secs empregados e das filhas destes.

Mesma assim, restou ausente ampor t ant e segmento da econE

mia, realidade benéfica e presença marcante na vida moderna. Trat.§.
-se da ativIdade de prestação de serviços, tão empresar i a l quant c
o são as empresas comerciais, industriais e agrícolas.

Organizadas, sempre, sob a forma de sociedades comerci
ais, as empresas prestadoras de ser-vaçus , par se const! tu i rem rea

lidade jurldica, econõmica e social não podem ficar à margem dessa
obrigação, que somente benefícios acarreta à organização econêmf ca ,
seja ela comercial, industraaI r agrícola ou de serviços.

tJ PLENARIO

PL(NAIIIO/cOIolI'tio/BlIIICt»lI'do--- ~

É da nossa tradição eonst! tucional a respeito às des!
g-..J.dades biológIcas entre o homem e mulher.

No que concerne à aposentadoria, por exemplo, as .u

lheres têm sido favorecidas com a redução do tempo de serviço,
mesmo em condições especiais, de privilégio, como ocorre com as
professoras.

Ao fixar uma idade comum para aposentadoria por velh!

ce , o legislador (ora constituinte) incorre em flagrante contr~

d.íção , fugindo às rezões que determinaram o privilégio da apo

sentadoria antecipada, voluntária, da mulher aos trinta anos.

Não há parque utilizar dais pesos e duas medidas. Os

mesmos fatores que determinaram a desigualdade favorável l:I .u
Lhe r na aposentadoria por tempo de serviço devem justificar e
recomendar a ant.ecapação de sua aposentadoria por velhice.

Art. 272 - A partir de sessenta e cinco anos de idade

para o homem e sessenta anos para a mulher, todo ca dadão Inrle
pendentemente de prova de recolhimento de contr Ibuí ção para a

seguridade social e, desde que não possua outra fonte de renda,
fará jus à percepção de pensão mensal equivalente a um salário
mínimo.

JUSTIFICATIVA

o art. 272 passa a ter a seguinte redação:

EMENOA SUBSTITUTIVA

tJ

EMENDA ES32551-5
tJ OEPUTADO IBERE FRRREIRA

= U~To/JuITIFICAÇio, _

a) após trinta e cinco anos de trabalho para o
homem e trinta anos para a mulher;

c) por velhice aos sessenta e cinco anos de i

dade para o homem e sessenta para a mulher;

EMENDA SUBSTITUTIVA JUSTIFICAÇ~O

Dê-se ao incisa da artigo 264 a seguinte redação:

I - cober tur a dos eventos de doença, invalidez e morte
incluídos os casos de acidentes de trabalho, reclusão e velhice.

JUSTIFICATIVA

A a ss í s t ênc í a social tem por obrigação a cobertura dos

eventos de velhice, como o próprio texto constitucional reconhece

mais á frente. Trata-se t ão somente de corrigir falha que exclui a
velhice na incisa I da artigo 264.

Aquele trabalhador que 1 durante toda a sua vi
da, dedicou-se à construção da riqueza da pais e qúe , por méri
tos e justiça, conquistou o direito à aposentadoria, não deve ser

tratado de mane i r a diversa dos seus companheiros de jornada de

trabalho por di versos anos. As pensões, proventos e demai s bene
fícios advindos da aposentadorIa ou reforma devem respeitar os

reajustes concedidos e/ou conquistados pela categoria pela qual

se aposentou. "A Justiça para com aqueles que já deram sua contrj
buição para a construção da riqueza do País é falor preponderan

te para que a justiça social passe da retórica vazia e sem fun

damento. A igualdade de reajuste entre inativos e ativos é fator
determinante para o reconhecimento do trabalho e da valorização
do homem.

EMENDA ES32552-3
[i DEPUTAOO IBERE FERREIRA

l:? PLENARIO

~-_-------_---TE~TO/JUSTI'U:AÇio,-------------_,

EMENOA SUBSTITUTIVA

~t-t~~4~"~e ~; :e~~"O-a~a~"

liAs empresas comerciais,-industriais, agrícolas e de

serviços são responsáveis pelo ensino fundamental gratuito de seus
empregados e dos filhos destes, utilizando-se da salário-educação,
na forma da lei; 11

Par outro lado, a retirada da expressão lldes

de que contem pelo menos, respectivamente, c.mquent a e três

quarenta e alta anos" é uma Impcsação de justiça para com o tra
balho do adolescente a partir dos quatorze anos (parágrafo 29

da artigo 7º do substItutivo do Relator). Se for de t errmnado , c2,

ma pretende a proposta do Relator, uma idade mínima para a apo

sentadoria por têmpo de serviço, esta nunca poderia considerar o
ingresso no mercado de trabalho na idade de dezoito eocs i r-r ime t-.
Ia, porque o próprio texto constitucional admite o trabalho a
partir dos quàtorze anos Segunda, por tratar-se de uma irreal i

dade. As desigualdade soo í ai s e a necessidade de suplementação

da renda familiar, empurra o menor hoje ao trahalho produtivo em
busca de salário, na m-aioria dos casos , indis'pensável à sotrrevf

vência pr6p:r:I.a e de sua família. Desconhecer c'2.te. fata !=' como
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elemento mazs agravante r negar ao adolescente a contagem deste

tempo para a aposentadoria por tempo de serviço, é consuaar inju.§.
tiça inominável e penalizá-lo duplamente: pela falta da seguran

ça na adolescente e pelo retarmento do gozo do merecido descanço

após dar sua contr í.buí ção à riqueza do Páis.

As diferenças biológicas entre honens e mulhe

res são reconhecidas pelo próprio Relator ao determinar, na alí

nea lia" deste mesmo artigo, tempo de trabalho diferfi!.nte para a
aposentado r ia por tempo de serviço. A pr cpcs Içãc r por t anto , so

mente ex tende o mesmo principio para a aposentadoria por velhi
ce.

Esses são os objetivos e argumentos para alte
rações propostas no Artico 265 e duas de sua alíneas.

Constituinte IBERt: FERREIRA

PLENÁRIO
..,.- TEllTQ/~llSTlflCAÇiQ ___,

Inclua-se onde couber, I\.A-'O

IIArt. Será exigido diploma para o exer-

cício de profissão de nível superior."

JUSTIFICAÇÃO

A exigêncii!l de dJ.ploma para exercer profissão de ní

vel superior objetiva f!Islvaguardar o profissional habilitado

assim como a prátJ.ca das diferentes profissões e instituições a

que estejam vinculados. As universidades, faculdades e cursos i
solados de 32 grau, regularmente hab~litados pelo Conselho Fed,!t

ral de .Educação capacitam prorn.eedcnede em áreas espec:í.ficas.

Precis;,mos valorizar e apoâer este investimento em educação que

vem contribuindo para o desenvolvimento nacJ.onal com o l5urgJ.men

to de novos valores nas áreas das ciências físicas, eocãaae

biológicas e outras.

EMENDA ES32555·8
[!J
...,---------PLJ..._/cOflllSdo/al,lK.jj•• uio- ---,

PLENÃlUo DA A.N.C.

r;r-------------TEIl:TD/llltTl'Il:AÇio--- -,

INENDA SImSTITlJfIVA

Dê-se ao ~~go_226 e se~ parágrafos, do Substatutãvc do Relator da. CcDissão
de S~stmatlZaçao, a segumte nova redação:

Artigo 226 - BIPRESA NACIONAL E A PFSSOA J1JRIDlCA aJNSTITUIDA 00 PAIs
DE AalRDO a:M N3 LEIS BRASILEIRAS.

! 19 - A ~re:a nacioJ.lal cujo cont!,'Ole de capatat e decisôrío for de
b~asllel1'Os resâdentes no Pa1S terá preferência em créditos m

btfcos subvcncíonados, l"''':::

! 29 - As atdvadades das empresas nacionais que forem iJt:portantes para a
defesa nac~ona! e o des:J1!Olvimento tecnológico nacional poderão
receber protecao teepcrarja,

JUSTIFICAÇÃO:
lltllllllllllllJlllfl,n

JUSTITICATIVA

A presente visa manter no Substitutivo o sistema dis
trital constante do art. 97 do projeto de Constituição da Comi!.
são de Sistematizaçno, tendo em va s ta sua validade e oportuni

dade.

Constituinte I13ERE lER:l.EIRA

Plenário

..,.--------------naTOllvsT.'le"ÇiD ---,

Transfere para a competência da União

o Impost~ sobre a Propriedade Territorial Rural,

"Art. 207 ••••••••••••••••••

VI- a p r cp r a e d ade territo-

rial rural.

149 lio que se refere ao im

pca t;c de que. trata o inciso VI:

I- não incidirá sobre peque

nas g Leb as rurais, de área não exceden

te a 01 (hum) lIõdulo rural, desde que e,!

pIorada diretamente pela força de traba

lho fam1.1iar;

11- nos casos de incidência,

as alíquotas &I!rão dd fe r eu c Lad as , obed,!.

cendo critérios de p r o g r e e s a v-í d ade e r!,

gressividade, de.finidos em lei;

111- o produto da arr@cadaçã

será da e t r-Lb u'i dc na proporção de SO%(ci

quenta por cento) para os Estados e 50%

(cinquenta por cento) para" os lIlunicfpios,

relativamente aos imõveis neles situa

dcs",

JustificaçÃo

objetivo da Etlenda i federalizar

ImpostQ sobre a ProprJ.-edade Territorral Rural - 1'rR.

O lançamanto e cobrança do ITR pelos Es

tados, embora louvável porque permi te a descentralização, traz e.f.!,

tivo desgaste para os governos estaduais, em face das pre.ssões

por isenções ou redução de a%l'quotas.

PlENARIO

DEPUTADO IElERE FERREIRA

Entendemos que esta nova. redação) ao 1leSl1D tempo emque estabelece consti
tuciooalment:, os critérios básicos da parEicipaçâo do capital ext;mo ali.

nossa ec011Ql11a) ao remeter, CCDO correto, a legislação ordinária o seu orde
namentoz fixa a perlnanen!e.participação do ~~r Legas'lat.ívo na detenni.naÇãol
al.teracão do modelo econoouco adequado a cada area e manento de nossa ecccoeüa.

EMENDA ES32556-6

I:
...,- ~ ..U""l1D/CO"I"io/au~O.luio--------_____,

..,.- TElITDNllUI'ICAÇio -,

EMENDA MODIFICATIVA

Substitua-se, no artigo 74 do Substitutivo do Relator,

a expresaãc 'sistema misto" por "sistema distrital misto".

p

I

------ - ---- - __ ·Lnc/ v·1,n~..... :_ ~ _

[j\H ,,:-.:.. SUPRnSSIYA

Exclua-se do Substitutivo do Relator o art. 161.

I

JUSTlFI C4CÃO

o texto do art. 161. do Projeto deve ser exc Luf dc do
Substitutivo pelo s ampLes motivo de não Se tratar de matéria ccn..:,
tl t m..ionaJ "

A Cons t a tuição nâc deve se preocupar com t-emas esce ~

ca i i cos mas s am, es t.abe Leccr- pr-anc Ipãos ge r-aa s a serem c;eg~i';'os.
o =l"e efe t avament e , não ~ o que es tabbLcce o art. lál de subs r r
t.ut.avo ,
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____ Tr·l(l/~~·,'rl~_i -------------- -_._-

1-'-- 1.. -- ---

lO 05/o.:L s:
r,!J-- o -- ---.. - -_o·

F~jE}.,,1JA S:"SST11UTIVA

EMENDA ES32562-1
• • __• o "'U' --- __ o • ---.- ._- --j
C._---P~~UIA!:!Q_~E.~~f.~~.!!'~-_-.-- -- -----

.U....."'lr.:·:{,llll~'.to/sIJICOIJl"si:O --:;....~ -,

D~=1S1li5b'1l"'t;itO) PL':f.JA~IO

'EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA ES32559-1
m-e DEPUTADO IBERE FERREIRA

= Ttlt10/~1,I"lflC...~iD _

Suprimir os §§ 19 e 2 9 do artigo 104 do Substitutivo do

Relator.
Dc-ise ao Inciso Xv do e rt.c , 79 , a se gumte rcdaç ão :

"XV - í~lias anua i s r-emune r ade s'",

JUSTIFICAÇM

= TUT(I/oItJSTlflCAÇID _

cr~;~"-J

CÕ5"j'o"9787JPLENARID

JUSTIFJCAÇj\(~

DEPUTADO IBERE FERREIRA

SISIâHPfIZ6G'íQ)

o d í rea t o a férlas os câ ndnuc-l cs ar-en te dds c rp Lr nado na
Con~oli": ...ç1!.(J das Le i s do 'I'r-aba Lhc ,

D2snece~sãr1a, B01S, a inclusão de nornas t r abn Lhãs t as
que Jâ possuem p rov i s ão própr t a na Le g í s Iaçâo ordanâ'r i r;••

BlENllA. SUPRESSIVA

Exclua-se do Substitutivo do Relator o § 29 do art9 97.

f: (CO!IISS.\G

EMENDA ES32563·9
I!J

. I
I I
I

r

I
IJus tifica-se desta forma a supressão dos §§ 19 e. 29 do

artigo 104 do Substitutivo, por se constituirem numa violência à n0E.
sa melhor tradição Constitucional.

Não se pode negar a qualquer pessoa física ou jurídlca

que se considere prejudicada por ato da administração pública, o di
reito de buscar a sua reparação no poder ConstItucionalmente compe
tente, que é o Poder Judiciário.

Atribuir-se função judicante ao Congresso Nacional como
órgão de segunda instância do Tribunal de Contas, quando na hipótese
de contrato a parte se considerar prejudicada é tão fora de propos,!

to quanto admitir-se ao Tribunal de Contas administrar justiça, fu!!
ção reservada tradicionalm~nte no direito pátrio; exclusivamente,

aos órgãos do Poder Judiciário.

'L~'~/JtJHlrle..;io --,

EMENDA SUPRESSIVA

Relator.
Suprama-cse o artigo 177 do SubstitutIVO do JUSTIFICI'.ÇÃO

JUS T I F I C A ç Ã O

o assunto versado no art. 177 não deveria
estar inserido na Cons t Lt.uaç âo , mas sim, na alçada da legislação 01'
dInária.

m;

A revisão prevista no § 29 , ~ art? 97 do Subs'tatutâvo não deve
ser dispensada, mesmo quando projetos de identico teor forem aprovados nas duas
Casas, em tramitação paralela.

Una Casa, ao aprovar umpro] eto , deve ter conscíêncaa que ele j â
foi aprovado emoutra Câmara.

EMENDA SUPRESSIVA

= TUTO/JtJ:lTIFlC"Çi.O _

EMENDA .ES325.6:4·7
l-:J DEPUTADO IBERE FERREIRA

Quer nos parecer mais acertado de i xa r a C3

e ã um ão 3 decisão de criar ou não uma instl::
atendimento dos j ur i d r camerrt.e pobres, consoan 
par t Lcu In r-es e as d Lsponl lu Ll.dade s do erário t

o que realmente importa ser assegurado pe
la Cons t a tu Lçâo ê a garan t aa de assistência ]urídlCa aos nec es s í t a-"
dos.

Ora, o subs ta tutãvo Já prevê- esta garan t ra
em seu artigo 6, § 26, mcIus i ve dando ã questão um tratamento maas
e í'e t avo do que o existente no art. 153, § 32 da ca-r-ta a t.ua.L,

da unidad~ fcdelatlv3
tuição prôr r aa para o
te suas n~cessidades

piib Lr co ,

EMENDA ES32561·2c:== DEPUTADO Iã~~~""

f'LthloIUo./'CJlltS;'t>'$UICOurISÃll-C..---~-----,

!lI' 8Ig1~1" lU., ,<O ) PLENARID

Suprima-se o parágrafo 21 do ar-t.i.go 6 9

do Substitutivo dõ Relator.

JUS T I F I C A ç Ã O
-------TC"oXTO/JtJSTt(lt,l,çiu-------------

DlENllA SUBSTIWrrVA

Dê-se ao inciso XI do artago 79 do Substitutivo do relator a se
gutrrte redação: -

ti XI - duração diária do trabalho não super-ior a 01
to horas t ressalvado regime de c~..nsação 
previsto em convenção ou acordo coletivo de
trabalho".

JUSTIFICAÇÃO

O acrésc:uno de horas de trabalho além de jornada nOl'Ill2I para

COJrqJen53r a falta de trabalho em outros dias é prática j á arraigada m nosso

direito. Para evitar abusos prevê-se que o regime de compensação decorra de

norma coletiva.

Não se justifica a introdução, na Cons
tituição, de norma tão drástica em matéria tão pOlêmica. A ques-
tão da utilização, ou não, no processo, de provas obtidas por
meios ilícitos ainda deve ser melhor sopesada antes mesmo de

constar em simples lei ordinárla.

Para exemplificar, basta recordar que
inúmeras Cortes europeJ.as vêm admitindo esse tipo de prova em ce~

tos casos, quando se.entede que o interesse público na realização

da justiça através do processo se sobrepõe ao interesse individu
al daquele que foi vítima do ilícito. E, vale registrar, mesmo
no Brasil já se contam vários precedentes jurisprudenciais no
mesmo sentido.
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JUSTIFICAÇAO.

se, outrossim, nos principias gerais de Direito, na analogia e

na eqt:iidade, recorrendo, de oficio, sea efeito suspensivo, ao /

Supremo Tribunal Federal. n

Im 515 Fl'lf"fT ~. Ç30 ) PLENARIO

..,,- 'LtH.. "I()/CO"'I~$io/S\,lJlttoll:n ..D ,

l: (ao::: ,SA:

EMENDA ES32565·5
m-e DEPUTADD IBERE FERREIRA

,.,.,- 1UTOIoll<HI'.c:AÇ;,O -,

'1.IM.mo/eclIllssÃl)/sllleo~U1ic --,

E/>IEUI'. SUPRESSIVA

Exclua-se o § 3. do art. 89 do SUóstitutivo do Relator.

JUSTIFICAÇÃO

A cada uma das Câmaras do Poder Legislativo compete elaborar
seu regimento mterno , que disporá sobre sua organização.

Em sessão conjunta, compete ao Senado Federal e ã Câmara dos
Deputados elaborar o rea:imento coman, que disporá sobre o funcionamento do
Congresso em todo o per iodo IegrsIatdvo , e não apenas nos sessenta dias an
tenores às eferçêes , -

Norma praxeológica universal e genérica, ínsita no ar

tigo 40 da Lei de Introdução ao Código Civil, reza :

"Art. 42. Quando a lei for ollissa, o juiz decidirá o /
caso de acordo com a analogia, os cos'tuaes e os principios ge 
rais de direito. "

KELSEN chega a admitir, com a sua extraordinária intu!.
ção heurística, a existência de NORMA FUNDAMENTAL, hipotética, /
que serviria de suposto lógico da validade da própria Lei Maior.

A função jurisdicional é o próprio exercício da sobera

nia do Estado através do Poder Judiciário, cujus titulares não /
podem eximir-se do seu dever legal de "dizer o direito n por omi~

silo da lei.

EMENDA ES32568·0
~ CONSUIUINIE UI OURIÇO PINlO

l!J
l_ PLENARIO

PLEN!lRIO

CONSTITUINTE ULDURICD PINTO

EMENDA ES32566-3
l:
r.f'--------,.LllI"..Kl/COlllll .... O/.uacOIlI..io----- ---,

r;r-------------TlllTO/JUIT'~Ic:..Çi.o _,

Acrescente-se ao parágrafo 35 do artigo 62 do SUBSTITQ

TIVO RELATOR BERNARDO CABRAL o seguinte dispositivo:

r;r-------------TnTc/~lIST'FleAçic-------------___,

Compatibl1ize-se o artigo 263 do SUBSTITUTIVO BERNARDO /

CABRAL, a fim de absorver o seguinte texto:

"Art ••• A Unilio e os Estados manterllo um Laboratório Na

cional para a produçlio de medicamentos básicos à saúde públl

ca , assegurando-lhe o monop61io na fmpcr t ação de drogas, sub!,
t ãnc í as e insumos necessários à indústria farmacêutica ..11

JUSTIFICAÇAO

r;r_.- TlICTO/~llIlTIFIC.çil)_------------_,

Compatibilize-se o artigo 273 e deaais pertinentes do /

SUBSTITUTIVO RELATOR BERNARDO CABRAL, a fim de assimilar o /

substrato do texto seguinte:

"Art. •• A educação escolar é um direito de todo brasi-/

leiro e um dever do Estado brasileiro e será gratuita e lai

ca nos estabelecimentos públicos, em tndos os níveis de ens!.

no.

§ 1Q - D acesso ao processo educa.,titmal é assegurado:

I - pela gratuidade do ensino PÚb11co em todos os níveis;
11 - pela adoção de um sistema de admisslIo nos estabel!.

cimer1'tos de ensino público. que, na forna da lei, confira a /

candidatos economicamente carentes, desde que habilltados, /

prioridade de acesso até o limite de SUIl: das vagas;

Irr - pela expansão desta qr at.u í dade , mediante sistema
de bolsa de estudos, sempre dentro da prova de carência eco

nômica de seus beneficiários;

IV - pelo auxilio suplementar ao estudante para alitnen

t ação , transporte e vestuário, caso a simples gratuidade de

ensino não permita, comprovadamente, que venha a continuar /
seu aprendizado;

As políticas de insumos para o setor de saúde, como de /

medicamnetos, imonubio16gicos, sangues e hemoderivados, equi
pamentos e desenvolvimento científico e tecno16gico, assim /

como de recursos humanos, deverão sempre se subordinar aos i,!l

teresses da política do setor. O controle estatal, através do
Sistema Uni ficado de Saúde, sobre a pr-odução de Insueas do s!,

tor, cama sangue, medicamnetos e ImunobLoIõqacns , deve ser 0E.
jetivo permanentemente colimado com vistas à pr-esevação da s,2,

be ran í a nac i ona l .

JUSITFICAÇAO

re-r TIXTOOllnl~lC,\Çio-------------_,

EMENDA ES32569·8
~ CONSTITUINTE ULDURICO PINTO

fuC'AIITID°ãAl

MDB - BACONSTITUINTE ULDURICO PINTO

os 35 - E GARANTIDO O OIRETO DE HERANÇA. FICA ISENTA

DE TRIBUTOS, CUSTAS E EMOLUMENTOS A TRANSMISSIIO A CAUSA DE MO~

TE DE IMOVEL QUE CONSTITUA BEM ONICO DE ESPOLIO E SIRVA DE MO:

RADIA AO CONJUGE SUPERSTITE OU HERDEIROS, INCLUSIVE IMOVEL RU

RAL COM /lREA ATIÕ O LIMITE DA PRORPIEDADE FAMILIAR EXPLORADA Dl

RETAMENTE PELA FAMILIA RURlcOLA QUE NELA RESIDA E NilO POSSUA /

OUTROS IMOVEIS RURAIS."

PLENARIO

Acrescente-se ao artigo 60 do SUBSTITUTIVO RELATOR BERNARDO CA

BRAL o seguinte parágrafo :

,,§ 58 - Na falta de leis, decretos ou atos cOlnplellen

tares necessários à aplicaçlio dessas nnreas e princípios, o juiz

,~lU o Tribunal corlpeten~e para o julgamento, suprirá, à luz dos /

principios fundamentais da Cons,tituiçlio e das Declaraç~es Inte!.

nacionais de Direitos de que o País seja signatário, inspirando-

Toda medida de amparo à pequena propriedade rural fa

mí I lar J a mais pz odut ava e que apresenta maLor índIce de ocup!.

ção de mãn-ríe-cobr a , contribui para a fixação do ruricaIa à ter

ra, fortalecenuo o mercado interno e, consequentemente, a pro
dução industrial, aumentando o volume de produçlIo e os índices
de produtividade, contribuindo, sens!velmente, para reduzir as

taxas de desemprego, melhorando, assim, a qualidade de vida do

nosso povo sofrido e desesperançado.

Por outro lado, a isenção t r mutãr í a nos pequenos in
ventários lIuniversltatls def'unc t L'' evitará apu lverLzaçãn do es
p6lio para pagamento de custas, honorá:-ios e "selo de herança"
com a alienação dos bens integrantes da "massa bcnorumv a quem

flzer a car rdade de comprá-los, a fim de que se possa concluir

..,,- I'LINAlIMO/C;OllllSdo/SllSCClllluio ----,

EMENDA ES32567·1
l:
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v - pela manutenção da obrigatoriedade de as empresas /
comerciais, Lridus t r Laa s e agrícolas çerant í r-em ensino gratu!

to para seus empregados e para os filhos destes, entre os 06
(seis) e 16 (dezesseis) anos de rdade , ou concorrer para es

te fim mediante contribuição do salári: educacional, na for

ma estabelecida pela lei;
VI _ pela criação complementar à rede munac Ipa l de esc.2,

las de promoção popular, capazes de assegurar efet!vas cond,!
ções de acesso à educação de toda co l et í vã dade ,"

Art ..• O Ministério Público será chefiado pelo ~Oll>iiégio

Nacional de Procuradores, composto por cinco membros e1e1 tos
pelos seus pares em todo o país I juízes dos r r ibunias Supe-I

riores e conselheiros federais da Ordem dos Advogados 1

do Brasil, em s~frágio direto e universal e escrutínio secr~

to, para um mandato colegial de cinco anos I somente podendo
concorrer às eleições aqueles procuradores com, pelo menos,1

dez anos de exercício na função e cujos nomes sejam previa-/
mente homologados pelo Congresso Nacional.

JUSTlFICAÇAO

Adapte-se os artigos 178 e demais pertinentes do SUBS
TITUTIVO RElATOR BERNARoO CABRAl, a fim de absorver os se-/
guintes dispopsitlvos: (aA.ts. j1-~ &t. lil]

E dever do Estada capacitar o indivíduo a se tornar pal:,
te integrante e ativa da sociedade que compõe. Tal se dá por

mei o do processo educacional.
Num país onde mais de 50% da população são pobres f a /

gratuidsade do ens rno tão somente não basta. Deve ser dado 1

subsídio material para que possam participar do processo ed,!!

cacãceaa ,

Parágrafo úru co - O Colégio Nacional de procuradores 1

elegerá, também por escrutínio secreto, dentre os seus mem-/
bros, o Procurados-Geral da República que presidirá os trab,!

lhos do colegiado.

Art. •• Incumbe ao Colégio Nacional de Procuradores:

I - exercer a direção superior do Ministério Público e
a supervLsão da defesa judicial das autarquias federais a

cargo de seus procuradores;

I! - presidir as sessões do Instituto de Pesquisas e E.§.

tudos do Ministério Público e supervisionar as suas ativida
des curriculares, inclusive cursos de habilitação de procur2-.
dores e cursos de especialização e reciclagem funcionais e I

promocionais;

lI! - chefiar o Ministério Público em suas múltiplas /
at ãv i dades e em todos os seus níveis;

fj;""''"O~
PMoB - BA

f:J PlENARIO
r;-r-------------TEXTO/~UITIFICAÇÃO--- _

EMENDA ES32570·1
f: CONSTITUINTE UlPURICO PINTO

"Art. .. D Ministério Público Nacional , insittuição au
tônoma e independente, Indispensãve I à soberaru a da função

jurisdicional I é o 6rgão do Estado incumbido de promover
fiscalizar o cumprimento da Constituição e da lei, e a def!:..
sa dos direi tos, interesses, prerrogativas I liberdades e gi!
rantias cons t i tuc í cnai s .

IV - coordenar e supervisionar as atividades da polí-I

cia judiciária em todo o território nacional;

v - representar para a declaração de consti tucionalidi!
de ou inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal;

§ '2 - São prmc Ipã os institucIonais do Ministérlo Pú
blico a unidade, a Ind lv i s i b í Lrdade e a andependênc La fun-I
cional.

VI - representar, nas casos previstas em lei compleme!J.
t ar , para a interpretação de lei I nos termos desta contl tul

çlio;

§ 2º - O Ministério Público gozará de autonomia admi-I
nistrativa e f'Lnance i r a , com dotação orçamentária pr6pria,1
anualmente proposta ao Congresso Nacional na época e pelo 1

modo previstos na lei.

Art ..• O Ministério Público compreende:
I - O MinIstério PúblICO Supérior, que oficiará peran

te o Supremo Tribunal de JustIça, os Superiores Tribunais 1
Regionais de Justiça, o TrJ.bunal Federal de Contas e os Trl
bunais Federais de Justiça dos Estados;

I! - O Ministério Público Civil, que desempenhará suas

funções junto às varas cíveis e comerciais, varas de família

e sucessões , registros públicos, varas tributárias e, também,

juizados comuni tários de pequenas causas;

VII - representar para fins de intervenção federal nos
Estados ou Terri t6rios, nos termos desta cons t i tufção ,

§ 12 - A representação, a Que alude o inciso V deste 1

artigo, será encemmheda pelo Procuraodr-Geral da República,
sem prejuízo do seu parecer contrário, quando fundamental-/
mente a solicitar:

a) o Presidente da República ou o Presidnte do
Conselho de Ministro;

b ) as Mesas do Senado da República ou da Camara
dos Deputados ou um quarto dos membros de qualquér das ca-I

sasi
c) o Governador, a Mesa da Assembléia Legislativa

ou um quarto dos seus membros;

lI! - O Na nLs t é ru u PÚbli.co Criminal e Penitenciário I 1

que exercerá suas atribuições e prerrogativas nas varas cri
minais e de execuções oenais, exercendo, concomitantemente, 1

a função de corregedoria dos presídios em todo o terrifório
nacional;

IV - O Ministério PúblIco Agrário, que funcionará nos /

dissídios de natureze jusagrarista, deslocando-se às regiões
de corrrLi t os f'und Iá r i.cs ;

d) o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do /
Brasil por deliberaçlio tomada por dois terços dos seus mem
bros.

§ 2Q - Aplica-se às representações previstas nos inci

sos VI e VII deste artigo o dispositivo na alínea a) do .pa

rágrafo anterior.

I
Art ... São funções institucionais privativas do Minis-

tério Público, na áre.a de atuação de cada um de seus 6rgãos:

V - O Mlnistério PúblIco do Trabalho, que será lotado /
nas varas trabalhistas e acidentárias e prev í denc í ár í.as t

I - promov~r a ação penal pública;

VI - O Ministério Público Eleitoral, cujas funções se-I
rão preenchidas no âmbito da Justiça Eleitoral.

101 - promover a ação civil pública, nos termos da lei,
para a proteçl':io do patrimônio público e social, dos intere~

ses difusos.e coletivos, "dos direitos indisponíveis e das 1
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si tuaçties jurídicas de interesse geral ou para coibir abuso
de autoridade ou do poder econômico;

filiar-se como c í daoão a qulaquer partido ou entidade polí
tico-partidária.

111 - exercer a superv í são da Lnves t Lqação criminal no

juizo de instrução;
JUSTIFICAÇItO

IV - intervir em qualquer processo, nos casos previs-/
tos em lei, ou quando entender existir interesse público ou

social relevante.

i 12 - Para o desempenho de suas funções, pode o Minis
tério Público requisitar da autoridade competente a instau-/
ração de inquéritos necessários às ações públicas que lhe i!).

cuaben, avocando-os para suprir omí ssão , ou para apuração de

abuso de autoridade, além de outros casos que a lei especif,!
caro

\
" S 20 - A legitimação do Ministério Público para a ação

civil pública prevista neste artigo não impede a de terceiro,
nas _esmas hip6teses, segundo dispuser a lei.

S 30 - a representação judicial da uní ão cabe a seu Mi
nisté:rio Pública em todo o territ6rio nacional.

Art. .• Lei complementar, de iniciativa do Presidemte da
República ou de um quinta dos coriqreas í.s't as , organizará o Mi
nistério Público dos Estados, do Distrito Federal e dos Ter
ri t6rios, assegurando aos seus membros:

I - Independência funcional, sem prejuízo da unidade e
da indivisibilidade da instituição;

11 - as seguintes garantias:

A reforma do MInistério Público, coco t de resto, de t.Q.
do o Poder Judiciário, implle-se à ccnscíêncf e constitucion,!
lista sob triplice aspecto: social, politico e juridico.
Sob o crIvo social, por imperativo de justiça para reabili
t ação do próprio poder Judiciário perante a massa dos des-/

possuidos, humilhados e ofendidos, despojados até do pró- /

prio sentimento de esperança: os mjustIçaoos , espoliados /
a'té da própria identidade pelo capitalismo selvagem. O reI.!!
tório do Pro f . Hélio Jaguaribe retrata o quadro:

- 38 milhDes de pessoas em estado de miséria;
- 50~ da popuLaçãn detém 13% da renda nacional;
- 05" da pnpu.l ação mais rica - 33X da renda nacional;
- 01% da pnpu Lação mais rica - 13X da renda nacional;

isto é, tanto quanto os 50:10 ~ais pobres da população do paãs ,

- 65 crianças por mil morrem em um ano;
- 300.000 crianças morreram de fome em 1985;

- a pnpu l açãn agrícola cresce a taxas superiores a 2,5% a c a ,
- nos últimos dez anos. taxa de emprego rural::: zero;

- 15 milhões migraram para as periferias das ca dades ,

Pelo prisma política, o Ministério Público pode, num paIs
de diWlensl:ies continentais como o nosso, assumir o papel sanêa
dor do Ombudsman dos países escandinavos. A sua independência
e autonomia, financeira e funcional, dão-The o embasamento ma

terial necessário ao desempenho da sua grandiosa runção , O In~

tituto de Pesquisas e Estudos fornecer-lhe-á seguramente o in2.
trumental ideol6gico à ingente tarefa. I

=-------------Tt:XTO/olllUlFlCltOio -,

~-------'UIUoIlIO'CO"I••io/'l.IKaflllnio , N"
~ARIO ) tÇJI;r;;;J

Adapte-se o texto dos artigos 134 e pertinentes do SUB§.
TlTUTIVO RELATOR BERNARDO CA8RAL, a fim de absorver os segui!).
tes dispositivos:

"Art ... A justiça será prestada gratuitamente elO todo o
território brasileiro por juizes federais e juizados comuni

tários colegiados eleitos pelos comarcanos lIaiores de 16 /
anos e'JI pleno gozo de seus direitos polIticos e civis.

rr;;'.IlTI'O~

PMOB - A

EMENDA E532571-0
~ CONSTITUINTE U_DURICO PINTO

a) vitalicidade, não podendo perder o cargo, se
n~o em virtude 'ife sentença judiciária;

b) ina~oVibilidade, salvo motivo de interesse p.Q
bllco relevante, 'mediante representação do Procuradox- /

Geral, ouvido o colegiado competente; ressalvado àquele o
poder de designar os menhrns do Ministério Público sob a /
sua chefia para funçl1es específicas e tempor~rias fora do

local de sua lotaçlo';

c) irreduUrilidade de vencimentos e paridade /
com os dos órg::i:os jud\ciários correpondentes, esta, quando
exercido o cargo em re'gime de dedí cação exclusiva;

d) promoções voluntárias, por antiguidade e por
merecimento, condicionadas a apr-ovação em curso específico;

e) aposentadoria compulsória aos setenta anos de
idade ou por invalidez comprovada e, facultativa, apõs trl!!.
ta anos de serviço pública, em todos os casos com proven-/
tos integrais, reajustados, na mesma proporção , sempre que

majorada a remuneração da atividade.

Art .•• Os membros do Ministério Público da uní ão in-/

gressarl10 nos carqos iniciais das respectivas carreiras m~

dIante concurso público de provas e títulos, ap6s aprova-/
çãn em curso de dois anos no Instituto de Pesquisas e Estu
dos dp Ministéf10 Público. -

§ 10 - A primeira mvest í dura no cargo de, juiz federal

ocorrerá por concurso público de provas e títulos, após fre
qüenc Ia e aprovação em curso regular qüí.nqnena j na Escola /
Superior da Magistratura, à qual somente bacharéis em Direi
to se.rão adlnitidos.

Art. '. ~ vedado ao membro do Ministério Público, sob

pena de perda do cargo:

I - exercer qualquer outra atividade pública, salvo uma
única funçlio de magistério, cargo ou funçlio em comissão, /.

qunado autorizados p~10 Procurador-Geral, na formada lei;

I I - receber, a qualquer tempo e sob qualquer pretexto.,
percentagens ou custas nos processo em que oficie;

§ 22 - As pr omoções funcionais de juízes federais ocor
reria exclusivamente por merecimento em concur-sos de provas
e titulas, após freqUencia e aprovação em curso regular de
especializaç:lo promovido pela Escola Superior da Maglstratu
ra e Inc lusão em lista triplice submetida ao crivo do Conse

lho Nacional da Magis.tratura pelo voto direto e secreto dos
magistrados, advogados e membros do Ministério Público Naci,2,
nal dos respectivos juízos onde estiverem elO exercício.

lII' - exercer cargo de direção de partido polit.1co ou
sociedade politico-doutrinário, ressalvando Q seu direito a

§ 312 - Os juizados comunitárias colegiados eletivas se-
r ão pres~didos por bacharéis em D~rei to COIfI IfIsis de cinco
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anos de prática forense ou afim e seis comarcanos maiores de
18 anos, todos eleitos pelo sufrágio universal. através do /
voto direto e secreto, de todos os jurisdicionados maiores /
de 16 anos e residentes há, pelos menos, dais anos na comar
ca.

tJ PLENARIO
,.,.--------------TUTOt.rusTIFlCaçi,o- -,

Art ..• A justiça será prestada em grau de recurso pelos
seguintes 6rgãos:

I - Supremo Tribunal de Justiça;

11 - Superiores Tribunais Regioanls de Justiça, em núm!
ro de cinco ( 05 ) e localizados no interior das regiões geQ
econômicas do país r

lrr - Tribunais de Justiça dos Estados.

Dê-se ao parágrafo 20 do artigo 60 do SUBSTITUTIVO RE-/
LATOR BERNAROO CABRAL a seguinte redaçilo:

"§ 22 - Ninguem será, individual ou coletivamente, obr,!
gado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtu
de da lei, a qual punirá os casos de abuso de autoridade e /
desvio de poder. 11

JUSTIFICAÇIlO

A norma ideal contém sempre preceito e sanção. A garan
tia da sua ap Lí caçãn reside na própria coerção normativa. A

cuerc âb í Li dade é característica s i nqu Lar da norma jurídlca./
Uma norma sem sanção é mero prece! to moral, religioso ou so
cial, stricto sensu, cujo conteúdo de coercJ.tividade ( coatl
vidade ) exerce-se somente contra emebros de um mesmo grupo

social coesionados por interesses religiosos, sociais stric
to sensu ou morais ( inmates ) . A norma jurí-dica, ao contr!
rio aracteriza-se também pela sua universalIdade ou generi
cidade ( " a norma jurídica é genérica" ), legitimidade e /
eficácia ( validade e ehcácia ), todos "significados"ouou /
Ilconte~dosll normativos profundamente i.mbr í.cados ao ponto de
se confundirem na concepção de EDUARDO GARCIA MAYNEZ.

Entendemos, adotando como diretrIz praxeol6gica a sist.!!.
matização analítica do rico SubstitutIvo, que todo preceito
normativo deve conter uma certa dose de coercibilidade, a /
fim de que não esgote o seu 'Conteúdo narmat!vo em emra pro
eLamação de princípio ou postulado programático. t preciso /
atribuir-se concreção à norma, a fim de os princípios e pos
tulados possam ser auto-executáveis.

PLENARIO

tl'Mõ'''''''ãA]MOB - BACONSTITUINTE ULOURICO PINTO

EMENDA ES32574-4
I:J

Parágrafo único - Em todo o terrlt6rio brasileiro, a /

justiça será especializada em: varas cívies e comerciais, v..!:!.
ras de fámília e sucessües , varas criminais e de execuções /
penais, varas trlbutátias e fazendárias,' varas trabalhistas

e de acidentes de trabalho, varas prevIdenciárias e varas /
agrárias, além dos registros públicos.

JUSTIFICAÇIlO

o resgate da autonomia do Poder Judiciário, integrando
o plenamente no processo de democratização da sociedade bra

sileira e investIndo-o inteIramente em sua soberania pressu
põe necessariamente a sua federalização e descentralização.
A justiça federalizada e gratuita é a única garantia de sua
eficiência e democratização.

Art ... Os juizados comunitários colegiados eletivos te
rão jurisdição soberana sobre pequenas causas de natureza

cível e familial, pequenos delitos e crimes contra e econo-/
mia popular.

Art. .. Lei complementar estabelecerá normas gerais rel2.
ti vas à orqaru aação 1 ao func ronament o , aos direi tos e deve-/

res da magistratura, respeitadas as garantias e proibições /
previstas nesta Consti tU!Ç~D ou dela decorrentes, especial-/
mente no que se refere à autonomia política, orgânica, fun-/

cional e orçamentária do Poder Judlciário, asseguradas, por
outro lado, as garantias e prerrcqativas da magistratura.

,.,.- ~ TEllTOllIlSTI~lcaçio __,

JUSTIFICAçno

= TI':XTo/~ulTl'IC.çio __,

Oê-se ao § 16 do artigo 6. do SUBSTITUTIVO BERNARDO
CABRAL a seguinte redação

II§ 16 _ Nlio haverá juízo ou tribunal de e~

ceção , Ninguém s er é processado nem sentenciado, se

não pela autoridade judiciária competente, assegura

da ampla defesa ao acusado. 11

"Art. . .... O Congresso Nacional fica autorizado a CO!!
vocar, pela maioria absoluta dos seus .embros, nova Asseabléia

Nacional C~nstituinte.

§ 12 - A Asseabléia Nacional Constituinte serã livre,
autônolla, soberana, dellOcrática e exclusiva.

§ 22 - As eleições para a Assembléia Nacional Const!
tuinte serão realizadas no dia 15 de novembro do ano iaediata

.. ente anterior àquele da sua instalação.

§ 32 - Qualquer do povo, no pleno exercício da cida
dania brasileira e independentemente de filiaçlio partidária, I

poderá candidatar-se à Assembléia Nacional Constituinte.

§ 42 - A Asseabléia Nacional Consti tuinte terá cará
ter de Assembléia Geral do Povo Brasileiro.

§ 52 - Qualquer cidadão brasileiro poderá participar

dos debates e/ou apresentar propostas à Assembléia Nacional /

Constituinte.·A participaçllo de todos os cidadãos deverá ser a~

segurada J.nclusive pelas conquistas tecno16\licas da revolução/
tecnocientifica nas áreas de eoeunfcaçãn de 1 eaaaas e informáti
ca, pela implantaçDio de uma rede de coaunãcação nacional, gara!!

tindo a cada cidadllo sua participação nos debates e apresenta

ção e defesa de- propostas e sugestDes.

§ 62 - A Asse.bléia Na'cional ConstItuinte eleita terá
a funçlio de organismo coordenador e slstematizad,or dos debates

Inclua-se no texto do SUBSTITUTIVO BE~NAROO C!~1:"

na parte relativa às OISPOSIÇOES FINAIS E TRANSITORIASi"O-se='
guinte dispositivo Je-v.<9.L.~:

pr;;; ..afn'DO~
PMDB - BACOHSTITINTE ULDURICO PINTO

~ cprmcIp í o da reserva legal processual ( 11 due pr,2,

cess of law u ) que se traduz pela exclusividade de exercício da
jurisdição pelo Poder Judiciário autônomo, independente e s-.!?be
rano em sua função maior de controle jurisdicional dos atos pr!,

ticados pelos demaisÕ'oderes da República como pelos cidadãos

jurisdicionados em geral. O mesmo princípio constitucional da /
legalidade assegura a todos os cidadãos indIstintamente o dire.!
to à mais ampla defesa.

PLENARIO

EMENDA ES32572-8
[!J
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e das propostas apresentadas.

§ 70 - A nova Constituiçlio terá caráter plebiscitário.
devendo ser referendada por todo o Povo Brasileiro.

S 812 - O mandato de qualquer Constituinte poderá ser
ca.ssado por, no 101niDlo, um total de eleitores igual a 2/3 dois
terços do número de votos necessários para elegê-lo.

JUSTlFlCAÇAD.

Após a gloriosa Campanha das Diretas-Já, no curso da
qual milhões de brasileiros participaram do movimento cívico /
para a r eat.auração da democracia no Brasil e a Vl t6ria no espú
rio Colégio Ele! toral, onde a ditadura t'Ililitar foi, finalmente,

derrotada, passamos à transição para o Estado de Direito Demo
crático, com a convocação da Assembléia Nacional const i tuí nt e /

para a elaboração de uma nava Carta Magna para a Nação Brasllel.
ra.

Desgraçadamente, a transição não vem se processando

de forma a romper defini ti vamente com as estruturas do regime
anterior. Ao contrário, foi conseguida uea solução negociada /
e de consenso em d í reção a uma transição pací fica com remanes

centes das estruturas de poder anteriormente vigentes. A pró
pria convocação da Assembléia Nacional Constituinte processou
se por iniciativa do Poder Executivo segundo esquema de' autên
tica camisa-de-força, a recordar o mau vezo da ditadura.

Finalmente, realizando-se as eleições para a Assem 
bl é í a Constituinte congressual simultaneamente com o pleito de

governadores estaduais, os temas constituintes foram relegados
a plano secundário, uma vez que a campanha eleitoral polarizou
se em torno dos candí.datos a postos majoritários.

Coroando o processo discr~minatório, a corrupção ele!
toraI campeou à solta, Aermitindo-se, por fim, Que o terço re
manescente do Senado fosse arbitrariamente incorporado à Assem
bléia Nacional Constituinte sem outorga adredemente recebida do

Povo Brasileiro para aquele fim especial. Mais uma vez prevale

ceu o arbítrio e o casuísmo, em detrimento da legalidade e da d~

mocr-ec í.a •
Por último, mas não por derradeiro, os grupos de pIe,!

são a serviço do capital financeiro internacional e dos seus a
liados e prepostos internos, especialmente dos latifundiários,/
impedIram por todas os meios escusos a elaboraçãD de uma autên

tica Carta de Alforria .do Povo Brasileiro como a Naçfto majorit,!

riamente almejava.
Impõe-se, as s rm, aos democratas de todas as correntes

de npãrião outorgar ao Congresso Nacional a ccnvocação , pela mai.Q.
ria absoluta dos seus membros, de uma nova Assembléia Nacional /

Constituinte, onde todo o Povo Brasl1eiro participará da feitu
ra da nova Constituiçl:io, e. verdadeiro processo de catarse naci.Q.
naI , durante o qual imperará o princípio de que o poder é o pró

prio povo.

EMENDA ES32575·2
f? CONSTITUINTE ULOURICO PINTO

fJ PLEN~RrO
r.T-------------Tlt"'TONUSTI~lColÇio __,

Dê-se ao parágrafo §30 do artÍg 291 do SUBSTITUTIVO /
RELATOR BERNARDO CABRAL a seguinte redação ampliada:

~ O~
"Paiá~laPc i5llicu - vedada a propaganda comercial ou /

similar de aedfcament us , formas de t r at amerrto de saúde, tab,!!,
co ou derivados, bebidas alcoólicas, agrotóxicos e de qual-/

quer outros produtos e substâncias nocivas à saúde, bem as-v
sim como de quaisquer processos tecno16gicos que possam, di

reta ou indiretamente, causar danos ao organismo humano I bem
como ao meí.o arpblente. 11

JUSTIFICAÇIlO

o Estado tem o dever de garantir o bem-estar do povo e
de fornecer as conmções necessárias a que se integre de fo!.
ma ativa e plena na sociedade; assim, não pode tolerar a prE.
paganda de substâncias, produtos e processos tecnológicos /
nasci vos à saúde da população. Ainda que inexistissem razões

de ordem ética, o pragmatismo materialista es tat Istaco dos /
ênus aoc ãa i s que recaem sobre o Estado na assistência mesmo
deficitária à massa cada vez maior dos deficientes físicos e

mentais ( atualmente, tangenciando a ci fra dos 25 milhões de
infelizes) seguramente pesará na consciência cpnst í tuãnt e /
no momento da decisão.

Finalmente, o Estado tem o dever de, não somente coibir
a propaganda indiscriminada e subã amí.nar de tais produtos I /

como também de esclarecer a populaçãO dos malefícios que o

uso de tais substâncias ou o recurso a processos tecnológ!
cos predat.dracs dos recursos naturais renováveis podem cau

sar à humaní dade ,

EMENDA ES32576·1
l:J Deputado FRA~ClSCO DORN'~ELLES

PI.I:N&lllo/tOMlniolaulc:(I.IIIUio----------.

r.r Tl[lCTO/~ulTl"ll:..fo~io _,

Dê-se ao CapíbJ.10 I do Título VII do Subst r tut; IVO »:0
Pr-oa e t o de CtJnst ItlJIÇio, e Laooe adc pelo Re'l a't cr da Comlssáo dE
SIstemat r aacâo , a ee su r n t e r-edac ào

·CAPiTULO J
Do SistEma Tr-lbutár-lo NaCIonal

SEC1l0 I
005 Pr-Lnc fp r ce Gerais

Art. i9!s~ A Un lão, os Estados. o Olstr i t c Federif.l li. oe
HIJnICíPlo~, ob servado o dr sp ce t c nesta ccnse r tur c ãc , POdFI'i.O
m s t r tu r r os SegfJ.lntes trlolJ.tos

I - IMPostos,

11 - taxas, em e-aaâc de atos de exe- c Ic .« de poder C~

eot Jc r a ou. p~la IJtll.IZaçãc., e ret i va OIJ potencial, d~ aer v 
,OS plÍbllcos ees ec re r c cs pr-e s t adoa ao ccn t r r nu t n t e OIJ postos
a sua diSPOSiÇão, e

111 cou t r- I bl..l ll;âo de- melhorIa, pela va í cr t eacâc c e
ImÓVE>IS dec cr-r en t ee de oúr ae rnlb Lr c ae, ,

S 1~ POI'" p r r n c Ip r o , 05 Intpostos terão caráter pessoa:
e s er-âc graduados SEglJndo a cap ac Idade econôm I c a do cont,. 
bur nt e , A adn\lnlstrat;ão t r cbut ér r a , es.eec r e't eent s para CO'1
fel" I r ef'et I v I dade ~ eeees eno ee I vce, , poderá I dent I" I ca.. ,
r-eers er t ados os direitos r ncr vr duar e e n05 ttrm05 da 18'1, o
patr Im,:'n ro , os rend t ment oe e as at; t vr dade-e ec cnêm r c ae. co
contrlblJlnte.

§: 2~ f.ls eexae não poderão eer- base ce c ãj cu t o própria
de InlPO'$.tos.

Art. 196. Compete 1 ainda, aos Muntci;lIos InstltlJlr,
corno tr t tnrt o , contr IblJIl;i.O de cuet e r c cde oUt"as 01J. s.ee-vr coe'
r esuLt an t es CO IJSO do solo urbano, eXI9ív~: c e quem s e cmcver
atos eue IllIP11 quem aunente de e eu r pament c ur-bano em át'"~" d~

t er-mr nec a , a ser gr-aduada em "un~ão do custo desse ~cré5c 1
mo•

Parágrafo dn rcc , A contrlbUI~io sr-ev r sca neste artigo
t em por 1 I n'll t e global o CI.1stO das obras 01..1 eer-veços ,

Art .. i97. Cabe a lei complementar

I - d t ee cr- 'Sobre conflitos de c ompet êncra , em mat ér ca
tributária. entre a União, 05 Estados, o O s t r r t o Federal. e.
os Muo IC ip lOS,

II - reglllar a.s lIMltaç~~es ccn s t t tuc r onar s .0 p ctíet de
tI'" I bJ.Ltar, e

lI: - estabelecer normas aer-ar e 211\ matE"'I;t. de 1e9151\\
câc e admr n tstl"aç:io tr IbJ.ltár las, eseec 1«lntente sobre

a) deflnlt;ão de tributos e de ,5uas es.eéci es, , beM cono ,
em relação aos Impostos d r scr I RlI nados nesta Const I til I c âo ,
dos respectivos fatos aer edr-oes , bases ce c ãj cut c e cont r e-
bu i nt e-s• e •



b) obngaç:âo, t ancanent o , crédito, er-eec r scâo e deca
dêrrc'la ..

Art .. .:.98. ColllPete!"" à UnIão em TEt'rr Itt••(" 10 Feder a L, 05
Impostos esteoua re e, se o Terl~ ItÓI~ 10 não ';01'" d rv t d Ido em
MIJnlCíPloS, cumu l a t t vamen t e , 05 intpo:;tos .unICIPil.,S e, ao
\)Ist .... lto Fedel"'a1J os lmpo~tos ITll.l.\llt.lpals,.

Art. 199. A União, os Estados e o pr eer ree Federa! po
eerêc Instituir, além dos qUE. lhes são nommaImenc e atrlbl.1i
dos, outros Impostos, eesce q'JE' não tenhalll fato gerador OIJ
base de. cé.teuj c próPt"'tos de "aposto':> dt ecr-f mi nadoe nes.e e,
Const I t u H;âQ.

; 1~ Imposto Instlt'.1ido com base neste artigo não po
del"i ter nat'Jl'"eza Cl.ltnlJl:at l va e dependerá d«- lei aprovada por
maior la .b501~.1t:a dos membrQs dO üonae-ewsc Nac l onal 01.1. da
respect rva Assembléia Legislativa.

S 2~ Imposto da. um âo exc tu i r a Imposto rcên trcc Instl
tu ido pelo EstadO ou pelo O1St ... I to Federal.

dee-âo A~~;'t ~~~;r :nl~~~:~:nl~: ~~;:e~:ô~ i ~s0;:;: I ~~e~~:~r:l d~~=
pesas 2Ht r-acr-e i nàr i as srcvocacas por calam I dil.dl! pllbl, C., me
d t arrt e leI aprovada por maior a absCJ11J.ta d ce, ITlembt"o~ do Con
gresso Naclon.l Gil r~spect\y~ Assel'o\bléla 1.-eglos.latlva.

Paroig ...a Po 11nIC06 O-s. E'I1IIP· i~t rmce cOIllPIJ.ls.;:w 105 e.cmen t e
poderão tomar POI" base fatos ser aecr ee comprc::end ,doS na c om
s et êncr a trlbl.l.tárla da pessoil. Jl.l.rídlf.:a de direito pl1b11co
que 05 institUir, apllct\f\t!o"'se-ines o disposto na a l Ine'a _i\6

do Item XII do artigo 202.

Art. 201. Compete e}~c:'JSIVaflllente à União InstltlJlr
contr Ibult;3es 'Soe lal~, de- lntet'"vent;fío 110 dom{n 10 ec:on,5lnlco E::

de Inter(::"ss:.E' das categorias proTlsslonals, CUJa criação seja
tlIJtorlz<Jd; por esta Cbn5t ttl.ttc:ãol obseryado o disPosto no!:>
Itens I e III do art Igo 202.

Parágrafo .lnlco. Os ES-tados e os MunicíPIOS poderão
Inost It!.I.Ir cont''''1bl,ll<;áo C013raG~ de 'Soeus ser"ldO\'"le~ para o
CIJst6~IO, t!n1 benefíciO destes, de Slstel\aS de Prevld~nCIll. e
ASslstinclã Social.

SEca0 !l
D...~ LIII}t:.al;õ~5 do Podu dtt 1'J"lb1J.t-a.r

Art. 2026 Sem pI"eJfJ iZD de outras garant 1.$ asseglJrC\das
~o contrlbl,J.lnte, é vedado à Unlio, aos E:1itados. ao Distrito
Feaera1 e aos MIJOI C íp I os

- eXJ!:111" ou aumentar tJ",bl.l.to sem lei que a estabele-

II - Instlto..l'r tratamento deslglJal entre contl' IPrJlntes
que. se encontrelt. t!m sibJilt;io e-qlJ.lv~lente, v~àil.ca Incl'J.~lve

qrJil 1qlJer dI SotI nçáo eftl , :tão de oCIJPação pro+ 155 oria1 ou fun-
c;ão por eles ex.erc td Indepehdenternente da den.ont nação JU-
l"ídlCiil. dos rendlnumtos. títJJ.los OIJ direItos,

11.L - eXIgir tributos'

a) em reladio a fatos geradores oc:orl" Idos 2tntes 00 Inl'
C:IO da "ngênc:,~ da lei ql,lE. os nOI.l.ve'~ Instl,tIJ.IOC.' 0'.1 ;).ljme.nta
do,

b) sobre patl" l.IllVn i o, renda Oll provent os. se a le I cor
respondente oito hOIJY8'1" SIdo plJbllCadil antes do níclo do pe
ríodo em ql.1E:' ocot'"ret"en~ os \elemento5 de fato C\€-~ Indicados
como componentes do fato serado'" e determinante:. da base de
calclJ.lo,

c) não alc:anç:ados pelo disposto na aI in'ea ·b·, no me5f1~o
exe"'c íc 10 ';lntlnCe'lro eltl ql.lE' haJam stdo lnst ltlJ.í(lO~ Oll i,.ljnlen
taôos,

IV - utll'2ar tl"lblJto C0111 e-Felt:o de cont',sco 6

v - estil.belecer privilégiO j)€, naturEza proc€sslJal para
a ';'az€ncla f1\íbllC.a. em detr Imer.to oe t.ontr' Ibl,11nte.

?arfigrafo lÍnlco~ O prazo estabell'cldo na alínea 6t6 do
ItE""P III não é obr 19ab~r 10 para os IfIlPostos de qlJ.1/t tl"atam o'::>
Itens L lI,. IV e V do art Igo 201 e o art 190 2086

Art. 203. é vedado à União. aos EstadOS, ao Olstrlto
Feder~l e aos HIJnlCiplos:

I - estabelecer lIRlltaç:6'es ao tráfego de pefisoas ou
bens.. por melO de- tr I bt),t os Inte"1!'-s'ta.dl,s:atS ou. Interm~n IC;YI
pa =- ressalvada a cobranG:_ de &>edag10 pela llt Illz;aç:ao de
vla~' con'$et'"vadas pelo Pod~t'" públlc.o,

II ,.. Inst I?ulr Impostos sobre"

a,) patr~lmôn10, renda 01J. serv·ç.o':>, Ul15 do~ Ol.l.tros,

b) templos de qualqlJer cllltor

c) patrUI'IÔnlOI re:nd:a ou serVIçoS 00.'.:> p'al'"tldo~ polítl
CO:5. Inc:l'J.Slve SIJas fundações. ~.s entidade!> SindicaiS de
tra.:Jalnado...es. e da!:> Inst I bJ.I ções. de educação iE' de asslstên
c,a SOCial selfl fins lucr'lltlvoSI ooservados os reQlJI51tos da
le complem&:ntarJ e

d) livros, JornaIS, perlóC!lcoS e o pa.pel destinado a
51.Í~ Impressão.
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§ 1~ A vedacâc exp r' e s.aa na alínea "a ' do item Ir é E:"-(

b~':lslva as alJ~ar'qlllaS e às Pun dac êes In~t Itllidas 01J ment; !d~-=.
pe i c po~er púb Lr c o , no que se r-e-ser-e ao p a t r rmôn r c , à renda
e ~O~ aer 'VIÇOS, vll1cI,lladClS ae eue e Tlnalldad~~ E's=encla.C;:. cu
de l a s decorrentes_

i 2~ O d t s.po s t o na alínea "a- do Item 11 E' no parágra
fo arrt er- to... ee-se e arttSQ não compt'"eende o partI' H'II'::'O\o. ti
r-enc a e os eer-v r cos , r-e l ac rcnaccs com E".:ploraçâo de a t r vr c a-'
dee ec cn ômr c ae rESIdas s et ee noe-maa a,PIICiVE'IS a ewe r eend i -'

men t o s e r r vados , ner exoner-a o er-omr t en t e c omp r-ador- da Obl"l
g:adio de pôgar- Imposto r-e Lab t vamarrt e ao b em r move t ,

§ 3!" A veoacâo eas r-esea nas a I Ineee "b ' e "c" do IteM
II compreende eonent e o pat r- I môo 10. a r-enoa e os »e r v I t;O~

r-ej ac I onados COM as T I na 11 dades eaaenc la I5 das ent Icades ne
las menc rcnadae ,

Art. 204. é vedado à ün I ão

I - t n s t r t u r r- t r rbut o etue não eeaa um sorme em todo o
eer r r tõr t e n ac r ona l OIJ que lIIlPl,qIJE' ct s t rnc àc OIJ p'"c-el"ênClél.
em relação ~ E'$.taa~, D'st\' ItO Fedel"al 01.1. MIJ..n IC íp ,'I: Em df:'
t r r men t o de cue r c , acmr t r da a concessão de .ncenr -vce TIS
cais dest mee c-s a er-cmover- o e qur I {br 10 SÓC.c-eecocn ICO en
tre as dtt'e r ent e e regl3e~ do Pa l s •

Ir - tr'\\JI,1tar a re:noa uas ob~'~l'a~::;l!s G'i< 'di .... >::e: p •.l.Jllc~
dos Estados, do Dlstl' r t c rederal e dos Mlln,c.I·PIOS, ocm ccmc
a r-emuner acâo e o~ proventos dos resrect IVOS aa ent e e, prlbll
cos , enl n iver e super" or-es aos que Tlxar pa.... a auas c!;q"lgaç(:es
e sara S,~I,lS aaeo c es., ,

III - rn s t ,tUi'" Isenç:ües de t r t but o s da c ome et êncra dos
Estados, do Distrito Federal cu aos huni c f cr oa ,

Art6 205. É vedado aos E:stados, ao Olstrlto ;"eder;~l e
aos MIlnlcíp\os estabe.1ecel" dIferença tt'"lblJ.tárla er,t.-e. ben~ E.

$erViI;OS. de qlJCl.lqlJer natrll"'eza. em razao de SIJ.C1 P' :Jceáêncliil.
01.1 destIno.

Art 6 2066 DISPOSição legal que conceda Iseno;~a OIJ 01.1-

t,~o bene.f{clo fls<::cl. I"es':coal\l'ado~ O~ conc1:t.ldo,; '::_" pr.a"ZL'

certo e sob condlc:ão, teriÍ selJs ~t'eltos avaliados pelo l..,e.
--g"íslat IVO cQn~pet€nte. nas tenuQs do e,sposto el\\ tel cOIllPle.

mental".

SECÃO !lI
Do~ Impostos da Un di.o

Art6 2076 Compete à União InstltlJ.r Impostos sobr€

r - Importação de produtos estr-ang€'lros,

11 - export ação, para o E·~ter lar, de prod1lt os nac lona i Só
Olj. nac lona I ,zado~,

lI! - renda e proventos de qIJalqlJ.E'~ natrJ.reza,

lV - proc\lltos ll'\thLstr t:a.llzaQos..

v - operaç:3es de el"éd I to. cámb 10 e seguro I 01.1. reI at I vas
a tl'l:l.tlos 01.1 valor-es mob,llárlo~6

§. 12 é 4'acl.11tado :ao E,.{ecl.1t IVO, ot;~E'ryatlas ilS condlG.ves
e limites estabelecloo'§ em l(!-'I altel~c'" as alt'ql.Lotas dos lm
post 05 enl.1l\lel"ados nos I tens I, lI, IV € V dest e ar't 190.

§ 2! O Imposto de que trata o It.em ..:1I sel..ã InTOrmatlO
pelos crltét"lo~ clõ\ genEl"allcl~de. da IJO ....el"'s'E\lldade e da pro
greSSIVidade, na forma da leia

§ 32 O I nlPosto de que trata o I tE.Jro IV

I - será se:let IVO. em iu\'\;;ão da -essen'Clall-dad'E do pro
duto. e não cIJ.n1lJlê\t IVO. compensando-s@' o qlll? TCll'- deYldo em
cada operação COOI o montantiE cobnido na:;; antQ'l~ tCrI'es,

II - não InCidirá sobre produtos ,odllstrlt:'.llzados des
t\nãdos ~o Exter\ol".

Art .. 208. A Untão. na IMtnêncla 0'.1. no caso de glJ.el'r'a
externa, poderá Instltf,llt'" Impostos extraor'dlnárlo'S, cotllpte
endldos 0'.1 nao enl SllR competência trlblJtár'la, os qlJal5 SErão
S'Jpr I mI dos 9radat I vamente, cessadas as cal).sas de SIJ.a cr Ia
ç:ao.

SEC~O IV
Dos Imposto$ dos Estados e do Dlstr Ito Federal

Art6 2G9. Compete aO$ Estados e ao Dlstr~to Fece"'al
tost ,bJ..tr Imposto'!> sobre

II - tran~mt'i:lsão ·callsa mOl'"tls
6

E" doa."áo , de. qlla~S€i'JÇ?1'

bens 01,1 dlr~ltos.

lI! - operac:õe$ relat I "Ias ia. c I rculaçâo de nlel'"c:ador a$ e
sobre p!'"e-stao;:ao' de: seI"VIO;:O"S, aInda ql).E: Inlclada= no e",te
rlor,

IV - PI~oP1"ledade de veículos aIJtomotol'"es,6

i 1! Os Estados e o Distrito Federal podel~ão Instlta.llr
um adlclonal.o ImpoGto sobre ~ renda e proYento~ de qllal-
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lI! - 'lendas a var-e.rc de mercador I as.

~ 1~ O r rneo s t o de eue tr~t;;;. o I tem I podera 'Ser pro
s r es arvo , nos terlltos de f e , munr cr s a l , de ecr-ne a aaaeaur-ar
o CIJlTlpr r men t c da funC:;lo soc -et da pl'"opr redade ,

II - tr",nslIl/ssâo ~ Inter VIVOS~, ti q'Jalq'Jer t ;htl0, por
a't c OI'lEI"OSO. de b en s Imó ve r s , por natureza OIJ ac eeeâc -fíSI
ca , e de direitos r-ee r e sobre ImóVeIS, exeet c os de garan
tia, bem como ce5sâo de dlr~lto5 a sua aquIsIção, e

SECÃO V
Dos Impostos dos Mun U: I'P lOS

Compete aos' Hun I c i p lOS I n~t I to ...I r I nIPo~to!>

§ 2!: O Imposto O€ que t r a t a o Item II não -n cr de sobre
:a t r an sm rs.sâc de bens OIJ. direitos incorporado!:> ao ?a.h ,meIo 10
c e pessoa JIJrl'dlCa em r-ea I I::aç.á,o de caPitaL nem 50D I'" e a
'transmIssão oe bens 01.1 ti u-e i cce uecer-i-eru e ce fusao, Incol"
e cr-acâe , CIsão OtJ extinção de pessoa Jur Io r c e , salvo se,
l"'E'sses casos, a at l"'ldade preponderante do adcu r r ent e for o
c omé--c rc desses ben~ OIJ dll'"efto5. locac:fio de bens .móvels 01.L
.-.rrel'ldanlEnto mer cant 11.

Art. 210.
ecbr-e

VI pl'"evG.l" ca$OS de manu.t encâc de cr éc r to, rel.~~:
'Ia men t e ti r eeeeea p ara o'J.tro estado e e:<portaçito pa,...'" o
r er rcr , de ser-v cc cs e de mer-cadcr rae .

,;11 - reglJlar a forR'ta COMO. eted rant e de ; ':H~'FaC~o dos
Eslli-dos e do DIs.trlto Fedl!'ral, r sencêe e , II"\c.el"lt IVOS e- hene-'
<fICIOS TISCalS serão ccnc edt doa e r-evos adcs ,

quer- natureza , até o limite de c 111c o paI" cento do valor" do
IIIIPOtito devr ec à União por Pessoas físicas OIJ Jurídicas. !""e
si eent e e 01J. dcmr c t Lr adae oca respectivo'!:> t er-r rtér rov ,

S. 4! As..1 íql.Lotas do Imposto de que trata o Item tI
pod~,.ão ser progreSSivas e não excecer-âc os limites estabe
Lec Idos el'll r eec tucâc do Senado FeCleral.

g 5! O Imposto de ql..le trata o r t en :r; será não cumu
La.t r vc , admr t r da sua seletividade. em ruo cê.c da e~senclall
dade dae mer c ac or' I as e dos eer-v II;OS, cOIII:>ensando-se o eue
foI" oevr do , em cada cp erac âc r-e l at; r va à c .rel.ilac:ão de merca
dorias OIJ prestaç:ão de ser vr c oe , conl o ec-i t an t e cobrado nas
arrt e-- r or e s , pelo mesmo 01.1 OI.1tl~O Ee t ado , ~ ISE'nç:io 01,1 nâo-
r nc t erênc ra , ee i vc deterrnlnac:áo de 1€:1 €:IT contrário. nao rm-'
pllcal~'; CI~e:C rt o de Imposto pare- c cm-scn se cãc da que I e uev rdc
nas operac:~;E's OIJ prest aç:::;es s eau I rrt e e E a 5ençâo ac ae i-e t er-a
anu r ac êo do créd I to do Imposto, r-e l at; IVO às afieI alõ.Ge~ ante
r,ores~

; 2!: O I ee eet o de que trata o I t em I terá Sllas a: jquo
t'il.t> f Ixadas de forma;). desest Hfll.l.l:ar 'ao -tonl'l'i\t:âQ de: lat :1,Í.n.-
d I Os e a nanu t en c âc de propr I edades I mprodut I yas e não ! n c r-.
d ll"á eob r e e e eruen ae gleb~s r-ur ar e , nos tl::nl\o:. de-rr n Ido~ em
'l e I e at adua1, quando as exp 1or-em 05 prOPI'" I e t ãr- I OS. osv O'J com
'Slla famílIa.

i 3~ Rel.tlvarnente a bens lm.;ve/s e re'5pect/vos drrel
tos Q \ntPosto de eue trata o \ tem rr coft..:>ete ao Est:e.do da
slt.~aç:ão do bElII, r-e l at r vamen t e a bens m"ve 5, títulos e cr é

dr t c s, , o Imposto compete- ac Estado onde S~ s r cces'sar o 111
....en t arr c ou ...r-r-o I aeent o , 01..1 tiver domlci:,o o doador, se o
doa~or tiver domicílio 01,1 r esrdêncra no EKterlOr, ou ee aí o
"de cUJus P055'Jla bens, era resIdente OSJ aOIR/clllado Ol-t teve
se•.L rnven t ar- 10 processado, a c ompet ênc I. para In'5t Ib.1lr o
t r r but c observará o o r es oet c flQ! lei comp1ellentar.

% 6~ Em relação ao I mpost o d~ ql.kE ~ rata o I tel\~ 111.
reso'1IJção do Senado FeCiEwal. :aprovada ::>0- dOI'=> terços dE':
se'.l'S lIlemb,..os, est abê'l ecerá

1 as al iqlJotas apllcB.Y€IS às ope"ac;}es relat lyaS à
clc'J.lat;!ão de mercadorias e à.s pre'St~.;G~s. ae ,;>~rVlt;O, Il'lte-
res\: adl.la \ s e de exportaç:ão I

~ 3~ O Il\\Posto de- QI.1E tl'"a,ta o Itt!1\\ II "::OI\~P\?t€ ao !'\1J.Oj

CíPIO da stb.1açáo do bem.

; 42 A COII1Petincla munICiPal Para Inst'tlJlr e cobrar o
mposto menc lonado 110 Item lI! nâo exc lt.L I a do~ Estado~ pari>
nst ,bJlr e cobrar, na nlesma operação, o InlPosto de que tra

t.a o Item II1 do art 190 209.

11 - as al iquotas apllcáYels às operat~:te!:l I ntel~nas rea

lIzadaS com mInerais.
; 52 Cabe à leI comp1elllcl1tat· -rlxar as alíqlJotas máxI

.. as do IlIlPosto de ql.Le tratanl os I tens rI e III oest~ art 190.

g 7f S facultado ao Senado Federal f também pOl'" resollJ
dio aPI~oYada por do I s tert;.os de S(a"JS membro,;>, estabE lect:-t'"
aI í ql-totas '" in I mas nas operações I ntifrnas. não compreend I da.'.:
no lte-ni 11 do p~ni91~ato anterior.

SEC)'iO VI
Da Repart lção das Recelt.s Tr IblJtár I.S

Art~ 211~ Pertence ilOS E5tados e ao Distrito F'ed~ral o
p"'odl.Lto da arrecadac:ão do I mpo!>to da Un lão hobre rE'n~a e

S 8!: Salvo deI Ibet"ac;:ão enl contrárIo dos Estados e c!c
Dlstl'"lto Federal, nos termos do dlsposto no Iten, V:,t do ~

9!, as iallquot:as 'nternas, nas oPftraç:3es re-jatJYc\s à clrcJ.j
lal;~o de mercador la$. e nas presta~ões de ser .... I~Os. não pode-
rão seI'" jn';erIOI~es às ~~ ;qlJOtit5 InteFe5t«d/Jaf~. ,..ePtJtando-s~
opera~3es e prestações Internas tallbéfll as Interestadllal~

rE'all;:adas para COnSIJffilCor Tlnal de mercadorIas e Sl!t'"Vlf;OS.

\. 9!!. O \I't\postc dE: qll€ tr-at-a o Item I!l

I - 'ncldlrá sobre ti entrada de mercadot la Importaaa oCr
E.<tlZ'l"lor, Il1ell.1SIVe qlJ;aoOO ~e tt'"atill" de berr, destinado a cr..lr,
5ljnlO Ol.l at IYO flhO de es":. .. bI!?1~C1Rlento. bem como sobrE. serv,
';0 Pl'"estadt1 no E;{tEr 10", cabendo o Imposto ao Estado OfllJE
estiver slb-tado o estabe:eclmento destinatárIO da ntE'n::ador,a
Oli S(5.I"" .... I.;O'

prO\lent05 de qr.Lill qlJer natlJreZa, I nc I dente na ';on~ 50brr
I~end Imentos pagos. a qlJalql.1er t ítl.ilo, por ele~. '::I'1J.ól~ &lltat'"
q'~la5 e pelas TIJndaçõs-s que Inst.tJJlrftllJ e ntant,ver"f!'Ill.

At'"t.212. Pertenc.em .. os f't1.1nlc.{PloS

I - o produto da arrecadação do IIIP05.to o", Jnlio sobre
renOa e proventos de qualquer .. ~tUreZ:a, II1C I dente- na fonte
sobre re:nd I,,~entos pagos, ... ql.i'&,l<\lley t itu1.o, por ~le5, suas
aut"-l~qIJlas e pelas Tllndações qlJe Inst ItlJlrenrt €' f\lant IY4!retJt,

11 - c I nqlJenta por cento do PI'"OdIJtO da arr~c:ada~ão dos
Impostos do Estado sobre 4l propriedaDe terrlto· ,al t'"IJl'"al,
relat ,yamente aos ,.óvels.neles s.tuados, e 5olJ""e a proprfe
daé~ de v~íCl.ilos 1l'.itornotore'E> licenCIado'!;;. €rn 51:._.... terl' I to:<
rios,

11 - não InCidirá

a) sob, ..&: operaç3es CjIJe dest Inam ao Ektc::Wlor prodl-tto~

Indt.t.stl' lõi.llzados,

b) sobre operilc;8es que dest lnem é\ OIJtros Estados petn:,
leo, InclUSIve lIJbrl+·lc.ante~, comb'Jstlv€:l~ Iiql,1ldo~ €. gaso
so~ dele derivados e ene ..... gla elÉ'trle:a, e

111 - vInte e c I nCo por cento do p",oduto C/a arrecadac;:io
do Imposto do Estaóo sobre oper:aç:Ges relat Ivas ir. c.lrculac$:o
de mercador I C\5 e sobre presta.;âo de ser\! Iças.

h 1! O dIsposto no Item IIr ni10 ~e apllcb ., prest .. çii.o
de set'"YIl;:OS a con~lJ.ftlldor final, PE'rtencene!o, nesses casos,
ao MunicíPIO onde ocorrer o fato gerador, Clr.ql..l.enta POI'"
cento do valor pagO.

IIr - não compreenaenl, em SUd ba.SQ dt:' cálcl.t.l0, o nlor,
tante do Imposto sOlJre pf'"ocllJtos Industr la1 1z a d o s , ql.lô3.ndo a
O\;) er:aç:f;"o configurar h IP.:,te'::>€ dI!' Il'lC Idêl1t la dos dOI~ In'I~O'='

t05~

S 10~ À exceção dos lnlpostos de ql.1e tratam o I tem
111 destE: ar-t Igo. os: ItGns I e IX do art 190 207 e o rtenr :11 dlJ
art 19Q 210, nenhl-tm ootro poderá ser Inst ,tuído $ob"'e oPl2"raç~~es
relatIvas a €nergla e1~tl'"[ca, tombustívEIS, lubrlflcanlQs e fulnE
ralS do Pais~

§. 2!!: As parcelas de receIta pertencentes .os Municí
PIOS, menCIonadas no Item lI! deste art,go, serâ: c/"'edltadil~

conforme 05 segUintes crltêl"'lo!>

I - três qlJartos, no l'Itin Imo, na proporç:ão de valor ad 1
c looado nas operações relat I vas a c I rCIJ '1ac:ão dE lI1ercador I as
€ na pre'5taç:âo de 'Ser .... l~os, realizadas enl SelJ'o" teYt" Itór IaS'

até um quarto. dE' acordo -COlO o que ri ISP'JSttt'" lei

~ 11. Cabe à leI comp]enlentar. quanto aO 1II1PO$tO de
ql.ie trata o Itenl 'II1

: I - di '51'01" sobre os casos dE. 'S!J,bst I b.ll c;ão tI' I bl,ltâr I a.

III - dI5C1PJ.~nar o regime de coftlPen;saÇ.ic. do IftlPosto,

XV - fixar, para efe',tO d€" sua cobrança e deflr,ll;do do
estabe1ec Imento t"€sponsávsl, o local das oP€l'"aç':'·es relat IVil'S
:à t Il'"clJ.lação de llIErcador I~S e das prestaç6eh d€ serViços,

v - E'hclulr" da IncldênCIll. do Imposto. nas E'xPoI..t:ac;f.íes
pa'''a o E,'tel~ 101'. sel"vlços e outros prod'Jtos a.l~"- do'::> rn~nc 10
nados nCo. al{nea ·ao dQ Itt'tnl II do S 9! dest~ ",1'"-1901

,; Art ~ 213 ~ ti Un I ão ~ent: t'"c9ará:

I - do IJrodl.1to da at'"l"ecadaçâo da$- Imposto,;;> sobre renda
li'! provltntos de qlJal qlJer natlJreza e sobre prodlJtos I ndrJstr I a
llz<=ldos, ql.1ar~nta e seiS POI" cento, na t'orRla seguinte-

ai vinte e IJM Intel"'o~ e cInco déclf\tOS por cento aQ
Fundo de Pa....tlcIP .. l;io dos Estados E: do Olstrlto Fedet'"al,

b) "Inte e dOIS Intl!Iros e CIOCO dé(:Int05 por cento ao
FIJndo de Partlclpaç:ão dos MunicípIOS:

'ci dOIS por cento par~ fInanCiamento de Inv~~tlmrnto

r,<J,$. Re9 'ÔRti NOFt.e- e NOFdes.te. por me'tO de 51Ja~ .rrst I tl.l I (;3e-s
i'lnanc~lra'5 'Tctd1lrtlls de -tOMento reSlonill,
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Li - do produto da arrecadação do J meoet o SObl~E produ
tos rnduat r r e tr aados , dec por cento s er-a os Estacas e o DIs
t r I to Feuer a t , propore r cna l men t e :;,0 va Lor- das, respect, vae
exe cr-t acêee de sr-ceue os lndustr la~ .zaoos.

§ 1!: Para efeIto de c ã j euj c d~ en tt-eaa a SE!" eT€tl.lad~
de acordo com o pr-ev l sto no I t em :. er.c 111Ie-iee--é a s ar ce i a
da arrecadação do Imposto de renda e e r-cven t ce de erua ceuer
natureza, p er-t encent e a Estados. DIstrito Fedel'"al 6' MIJnlcí
P lOS, nos t ermca do disposto no ae t; 190 211 e nc r t etu 1 CiO
art 190212.

ti 2.!i A nenhuma un r dad e iederada poderá ser de5t toada
parce-la auper r cr- a vinte paI'" cento do montante a aer en t t-e>
glJ€, n05 termos do Item II d e s t e artigo, devendo o eventual
excedente ser dt s tt-r hu fdc entn-e ce, demat s p ar t r cr p an t e-a,
man t Ido. em e-et acâo a esses, o cr r t ér r c de p ar t Ilha ali e s-'
tabelec.ldo.

JUSTIFICAÇÃO

O item IV da § 90 da art. 209 da Projeta de cc-s t t
t uí.ção atribui à lei complementar competência para fixar, no cc-icer

nent.e ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercado
rias e sobre prestações de serviços, o local das operações e das

p r es t açõe s ,

o local das operações relativas à circulação de lfIer

cadorias e das prestações de serviços é fato cuja regulação saeen te
se justifica se seu objetivo é determinar o local da cobrança do i.!!!.
posto Et o estabelecimento responsável pelo pagamento. Daí a neces
sidade de aprmorar a redação do dispositivo_

PLENARID

Constitu.nte FRANCISCO OORNELLES
§ 3~ Os Estados entregarão aos "'~SPC"E:t 1'0105 Mlll1 I C íp r0$

vrn t e e c rncc por cento oce, r ec.ur sca eue r-e eeuevee nce ter-

O\OS do Item 11 deste art 190, observados 05 crltér lOS. est aee
t ec Idos nos Itens! e II do S. 2! do art 190 212.

Art. 214. Se a Un I ãc , com base no art 190 191:0. cr- I ar
IMl3oStO exc tur nõ c o e s t aduaI an t er rormen't e Instlb.l:~'=" c rn-'
euen t a por cento do S€IJ er-ceue e será entregue aos E'5:,:ados e
ao 01 str I to Federal, onde Tor ae-r ec adado ..

EMENDA ES32578·7
tJ
r.r-------- .Ltll'..."IO/cONI',io/.1IIICOMI3.ÃO ~

f[:HOIJU3TIFI~A;~O-_- - __-_--,

TITULO VIII
Art. 215. É vedada qua l quer- condição 011 rest, çâ:o ~

entrega e ao emprego dos rE'CI.lI~~OS at r rbu Id ca , nesta ê-scâo , a
Estados, Distrito Federal e ttun r c fe t os , neles c omce-eend rooe
ad t c rona t s e eer-ésc uees relativos" Impostos.

CAPITULO III

Art. 2-16. Cabe à lei c ome l emerrt ar' Oê-se ao Capítulo III da Título VIII a seguinte r.ê.

I - deêr nu- valor ac r cr cnac c ner-a fins do o r ss.c-s.t c no
Item I do S 2~ do ar-t 90 212.

11 - eat aue t ec e- normas sobre a entrega dos r-ecc v sos de
que trata o artigo 213, eseec re tment e sobre os cvrt e- lOS ce
rateio dos Fundo-s s eev r ee cs no eeu Item 11 oba et l v a t z o pro
mover- o e eur t Ib r r e sóc r o-eec cuêmr c o en t r e Estados E. e:--:-E Ml.l
nlcl'PIOS.

dação:

Art. 255. O sistema financeiro nacional será es

truturado em lei, de forma a promover do desenvolvimento equili

brado do País e a servir ao interesse da coletividade, que dlSPO
rá, inclusive, sobre:

III - dispor sobre o acompanhamento, pe'i.o~ be~e-':ICla

r lOS, do cálculo eae euct e e. e da l t oer-acâo , das pc"':. IC lpa

c Ses s r ev r s t e s nos ar-t rgos 212 e 213.,
Panigraf'o 11n r c c , O TI" rbunaI de Conta':!> da Un I~C >E.Tetua

rá o cálculo das ql10tas referentes aos r-e ae ec t •vos e-~~dos de
part I c I eacâo ,

Art. 217a A UnIão, os Estados, o Distrito Fede~cl e os
MI.lnlCíPlos divulgarão. pelo ôr aâo de rmer euea o r r c t e , <1t~ o
último dia do mês sub s equen t e ao da arrecadação. os ihontan
tes de cada um dos tr Ibutos a-t-ec eueccs , neles ena Iocando O~

r essect I vos ad I c lona I s e acr-esc I nos , bem como os <ecur-so s

r-ec eb I dos, 05 ve ter-ee ent regues e a entregar, de or- I s em t r 1
but ar-r a , e a expressão numérica dos critériOS de v at er c ,

I - a autorização para o funcionamento das insti

Eu.í ções financeiras, bem como dos estabelecimentos de seguro. pr~

vidência e capitalização;

II - condições para a participação da capital estra)l
geiro nas instituições a que se refere o item ant.er aor , tendo em
vista, especialmente:

a) os interesses nacionais;

g 1! Os dados d r vu l aados pela un r ãc SE:I"ão d'scrlllllna
dos pOI" Es t adoe e por Hunr c Ip ros • os 00'& Estados. POI" MU.l11
c íp lOS.

b ) os acordos Lnter-nac Iona Ls ;

c) critérios de reciprocidade;

~ 2~ 0$ Nun r c Ip r os que não possllíreAI órgão de Inlprensa
ofiCial Tõlrão a dtvl.l.lgac;.io por edltal. eue atinJa a pop1lla....
ç:âo rnt er-eaaad a ; " lI! - a organização, o funcionamento e as atribui

ções do Banco Central;

JUSTIF c a c a u

o Capítulo eeoreedc ao a r s eesa 'trr cut ãr r c Nacr cna I do

SI.lbst Itut IVO ao Proaet c de Const I tu r câo l?st? et ebcracc dentro da

melhor t écn r c a , ae.j a sob o aspecto JI.l1"íd ICO-T"or"lal, sea a em Fazão

das soll~ç:ões eubs t au t I vae- adc t ad ae ,

IV - requisitos para a designação de membros da di
retoria do Banco Central, bem como seus impedimento? após o exer

cício do cargo;

V - a criação de fundo, mantido com recursos das
instl tuiçães r rnance Lr as , com ob jet.í vo de proteger a economia po-.

pu;'ar e garantir depósitos e aplicações até determinada valor;

§ 20 Os recursos financeiras relaU vos a progra

aas e pro~etos de caráter regional, de responsabilidade da União,
serão depositados em suas instituições regionais de crédito e por

elas aplicadas .•

§ 1º A autorização a que Se refere o item I será

inegociável e intransferível J permitida a transmissão do controle

de pessoa jurídica titular, e conce.dida sem ônus. na forma da lei
de sistema financeiro naclonal, à pessoa ju·rídlca, cujos dlrigen
tes tenham capacidade técnica e reputação ilibada, e que comprove
capacidade econômica compatível com o empreendimento.

VI - critéuos restritivas da transferência de pou
pança de regiões com renda inferior à média nacional para outras

de maior desenvolvimento.

pr;F;:-~CJ

~Jã7J

de sua cobrança e defini
o local das operações re
e das prestações de ser:=-

art. 209 da Substitutiva
Relator da Comiss~o de

PLENARID

"IV - fixar, para efeito
ç§o do estabelecimento responsável,
letivas li: circulação de mercadorias
viços; 11

oeputado FRANCISCO DORNELLES

DepOIS de oUVir t.ét:nlcos especla:lzados, do setor 1'11

bllco ti!: do '5etot'" pr IW),cio, pareCE1.l-me conven •entE: Sl.lgel' 'r peCjI.lenos

e ráp Idos t\perTell;:oaAlf~ntos, que 'Ale parecem devem ser adotados.

Dê-se ao item lv da § 90 da
do Projeto de Constituiçr:l:o, elaborado pelo
sistematizaçl1o, a seguinte redaçao:

~ ,.txTtIJUSTIFI~A;io-------------'

EMENDA ES32577·9

I!J
= PI.E••"IO/ÇONIUio/.U.Ç~Ula----------,

r

I
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JUSTIFICATIVA

E inegável o esforço do Relator para elaborar UII

texto ajustado às aspirações nacionais.

Just1.fJ..caçâo. Não se trata de garant1.r dire~tos de aposentado
xa.a da Conetia tUl.ção antiezu.o'r , mas de normas vaçences sob a Cons
tl.tuição aneemcr , do cont.rârao , este pzeceato, em lugar de asa!!
gurar direitos adqua.rLdo s , os estará exoj.ua.ndo , poas somente aa-.
xec, tos prevastios na conseea.euacêc estarão rsguardados e os de
correntes de le25 estarão excluídos. Daí a mudança de redação.

Plenán.o

Deputado PAES LANDIM

Deputado PAES LANDIM

Deputado PAES LANDIM

Justificação. AJustamos, apenas, a redação deste preceito à modifi':'
caça0 que propusemos para o art.. 281, sem lhe modificar a essência..

PlenárJ.o

"Art. 13 .•••
S 29. Aos atruaas Procuradores da República fiaun assegurados os di

re1.tos adqua.r-a.doa nessa cexxea.xa , sendo-lhes facultada a opcâõ
pela ProcuradorJ..a da Un1ão."

= TIXTO/~UST'~lCllÇio __,

Dê-se ao art. 281 a aequa.rrt.e redação:

"Art. 281. Os recursos pfibLa.coa serão desrt.a.nadoa às escolas públ:t.
caso

S lo. Atendidas as neces s i.dedea das escolas públicas a seu cargo,
o Poder Público poderá, em casos excepc a.onaLs , expressamente autol':l.
zados em Lea , destinar recursos a escolas que proporcionem ensino de
pz-ame a.r-c ou segundo grau, sem caráter Lucz-atia.vo ,

S 20. Os recursos púbLa.coa excedentes, de que trata este artigo,
poderão também, na forma da Lea , ser dest anadce a outras entn.dadea
de ensino que se dist~ngam por exoepca.onaj, padrão de ensino e de pe!.
qua aa , desde que os .re spect.avoa recursos próprios. também fJ.quem des
t anaôos , em caso de extn.nçâo , a J.nstituição aarru.Laz ,

JustJ.f~cação. A razão das moda âa.caçêes introduzidas neste art1.go e
seus paragrafos é, sumaraement.e , a seguinte: 1) a regra de que os
recursos públicos se destínam a escolas públicas pxeca.aa ser maa.e en
fát2ca, tornando certo que somente depoas de auendz.da essa preferên
c a.a , o excedente é que poderá ser destinado a outras escolas; 2) as
escolas que poderão receber recursos pfib La.coe devem ser, preferencl.
almente, as de pr-dmearo e segundo grau, neces aa.dade premente deste
País, que não está em conõ i.cêes de privl.legiar und'vez-aa.dadea , mas,
como Já dissemos em outra emenda, apenas est~mular centros de excelê.!!
cia unvJ.ersitária, com muato critér~o e aobr-aedader 3) de nada adi
anta falar em "escolas conãeasaonaa.s , fl.lantróp~cas ou comuna.eâr-a.as " e
são palavras muito fáce1s de usar nas "f~nalJ.dades" de uma a.na t.a,tUl.
cão e não há como f~scal~zar a pr-evaj.êncaa desses obJetl.vos, pcae , a
rigor, toda escola que prcpcxcacne excelente ensino se capeca't.arã.a a
uma ajuda governamental, sem neceeeaõaae de ser ou f1.ngJ.r ser fJ.lan
tróp~ca, confessional ou comunitár~a; o mesmo para a f~nalidade "não
lúcrativa", que, não obstante, é o que basta dJ.zer, e Já é mUJ.to para
se fiscalizar; 4) quanto a destinação de recursos públJ.cos a outras
"entidades de ensino", é preciso limitar essa vál.vula de escapa, tor
nande certo que isto somente se fará se detectado na escola excepc~o

nal padrão de ensJ.no; do contrárJ.o, a Constituição não está 11m1.tan
do coísa alguma, e as escolas públicas fJ.carão a ver naV10S enquanto
as subvenções progridem, para o ensJ.no privado, ·confessional", "fJ.
lantrópJ.co-, "comunitário", o que quer que seJa.

Justif1.cação. A redação atual assegura aos atualS Procuradores da
RepúbLa.ca a opção entre as caxxeaxae do Ml..nistério PfibLa.co Federal
e a ProcuradorJ.a da um.ãe , Ora, a carreira de Procurador da Repú-
nt.aea não está ext.ant.a , de modo que, para nela permanecer, não hã
necessidade de opção alguma, aendo neceasãrxc , por isso mesmo, da-.
zer que os d1.reítos nela adquiridos Ea.cam respeitados. A opção é
apenas pelo cargo de Procurador da trmãc e, nesta hapôeese somente,
é que não cabeza.a falar em preservação dos aa.reaeca adqua.rrdos , pOE
que haverá mudança voluntária de carxeare.,

EMENDA ES32584·1
I:

PlenárJ.o

EMENDA ES32582·5
fJ

Plenário

r:T------------- TI:XTO/~lIUIFICIoÇ.O-------------,

Dar ao Art. 67 do Titulo X - Disposições Transitórias, a seguinte
redação-,---

-Art. 67. As ent1.dades de ensJ.no e pesquisa que preencham os re
qu1.sJ.tos do S 29 do art. 281 e que, nos últ1mos três anos, tenham
recebido recursos públicos, poderão continuar a recebê-los, li menos

- que a leI. de que trata o referido parágrafo lhes venha estabeleqer
vedação. n

= TI:XTO/~UIT'FIe.C.O' __,

o art.~ do Título X - DisposJ.ções Transl.tórJ.as passa a ter
eeçuant.e redação:

EMENDA ES32583·3
[!J

Deputado PAES LANDIM

Deputado PAES LANDIM

Dê-se a segu1.nte redação ao parágrafo ún1co do art. 277:

"Art. 277 ••••
Parágrafo únJ.co. O ensino relig1.oso, de qualller credo, cOllstJ.tui-

rá dJ.scJ.plina facu1tarJ.va.-
JustJ.ficaçâo. A redação atual é: "0 enS1no religioso, sea: dist~nção

de credo, constl tuirá dlscip11na facultat1va". Ora, ~sto sign1.fica
que o ensino religioso 'será sem distinção de credo: então o ún~co

ensJ.no relJ..gl.oso poss1.vel sera o "ecumenl.smo ll
, que tem muito de poli

t1.CO e bem pouco de rell.gioso, assemelhando-se à proposta de partJ.do
únJ.co numa democrac~a. Certamente que o que .se qul.S d~zer, mas nao
fl.coU d1tO, e que o ens~no religioso será d~sciplina facultat1va e
poderá ser min1strado a propósl.to de qualquer credo. Isto, sim, é
l~berdade rel~gl.osa, daí a proposta de alteração do texto do parágra
fo únlco.

EMENDA ES32581-7
tJ

=-------------TUTO/~USTlflColoÇ.a _:_----,

EMENDA ES32579·5
tJ
f:

AO Art ... 43 do Titulo X - Disposl.çÕes Transitór~as dê-se a segulnte
rêdaçao:

"Art. 43. F1.ca assegurado o d1rei~o à aposentadoria .~os
servidores que, ã data da promulgaçao desta Constitu.l:.çao,
tenham preenchJ.do, na v1.gência da ConstJ.tul.ção.anter1.or,
as cond1.çõQs exigI.das para concessão do benefic~o."

Plenário

Pdenâz-ao

A Emenda apresentada corresponde a una revisão de
sua proposta, após longa da seussão com parlamentares diversos, com
pessoas e entidades r e spr-eaenta t I vas da comunidade brasileira, com
técnicos em legislação e com eapec i aLí.st a no assunto.

= TUTO'~UIT'FIeIoQ.O-------------,

= TCKfO/.lIJJTlrlC~i.a_-- ,

[!J Dê-se ao Art. 278 a seçuant;e redação:

nArt. 278. As undver-sadades gozam de autonomia dldátJ.co-científJ.ca
e adnu.m.at.re t ava , devendo promover sua pxôpraa autiononu.a econômica
e fJ.nancel.ra em relação aos poderes púbLr.cos s "

JustJ.fJ.caçâo. Tal corno está redJ.gido atualmente o art. 278, ele as
segura o miposs IveL, i.s to é, autiononu.a econônuee e f a.nancenrre às unl:.
versidades, quando é aaba.dc que os poderes públl..coa não têm condJ.
ções de prover essa autionorru.a , Trata-se, portanto, de uma declara
ção de au't.onom i.a utiôpace , que não se compadece com a da.qna.dade de u-
ma consnfeu i.câo , Por essa razão, propomos que a cons t r.trua çâo ape-
nas programe a auticnonu.a econômica e fa.nancea.xa das unaveeaadaaea d~

terminando que elas prôpra.as busquem realizá-la através da partJ.cip~

cão de di ferentes setores da ecorrcnu.a e das comuna.dadea em que se 19
caü a aen ou às quaa a estendem a sua ação. A conata.t.uaçâo Já põe s9
bre os ombros do Estado um ônus educacional fortíss1mo que é o enaz>
no gratuito em todos os graus. Ora, dentre os da.Eer-en't.es graus, o
que menos ex i.qe a atenção do Estado é o grau unaver-s r t âr-ao , sobretu
do se ccns a.dexerrnoa que Já temos üna.verraxdadea em profusão e o que
se faz neces sâxao agora é v1.abJ.lJ.zá-las econotru.camenbe s e a atio não
pode ser coneeçuado apenas batendo às portas do Governo ou de suas
aqênc i as financeiras. As unLvez s a.dadee pr-eca.sam va.aa'r à excelência
do ensino, ainda que sem aumento de vagas. O ensano de segundo
grau pode eupz-a.r a auaênc a.a de vagas na üna'vexa a.dede , pxo f aaeLcnaLa>
zando mais e valendo-se do que d i apôe agora o art. 60, S 10, deste
ProJeto de const a.t.ur.çâo e é Lavre o exer-cLca.c de qualquer trabalho,
o ELe r.o ou profissão; e a exãqêncaa de quaLr.Ea.oaçâo prcãiseaonaj, só
poderá dmpedar o livre exercIcao pr-ofraaLoneL, cr-aanõc exc Lus a.va.da-'
de, se se tratar de prot reeâo que possa causar r-i.eco à saúde f Laa ca
ou mental, à Laber-dade , ao pat.rdmônao ou à LncoLunu.dade pública.
Com a s-to , tie'rma.namoa com o e a atiema car-tior-a.aL que "f'ecba" o exercí
C1.0 pz-ofd s a a.one L a portadores de dJ.plomas de enaa.no supexaoxj e P9
demos direcionar os nossos estudantes, carentes de recursos e de
tempo para o estudo, para os cursos que os habilitam mais rapl.damen
te a une pz-ofa as âo que assegure remuneração condaçne , sem necess~d~

de de formação acaãêma.ca , Sendo asaam (e estamos descrevendo o
aas t.erea deste Projeto de conaea.tiuaçâo , segundo o entendemos), não
faz sentadc fazer uma "declaração de dndependênca.a" eccnôsu.ce e fJ.
nance i ra de una.ve r a Ldades que não têm como auba Ls t a r e que Lnaaatiem
;1J'".dls~rsar e~forç~: ,:~_vez de ~oncen:r~~,los em áreas de excelên-
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EMENDA E532588-4
fi Deputado PAES LANDIM

f!J
r.r TUTO/JU$TlFICA~ic-------------_,

7 SuprimJ.r, do J..ncJ.so VI do art. 70, a expressão f a.na L

além da remuneração variável, quando esta ocorrer."

Justif1cacão. Expressão absolutamente ocaoae , incabível na Constl.
trua.ç ao s se está çerentadc salário fJ..xo nunca J..nferJ..or ao mfnamo ,
não há necessidade algum de d.rze.r , na Constituição, que, se houver
remuneração variável ele também f1cará garantida~ Ora, a.aco é ele
mentar, no Direito do Trabalho: um aa.reí.ec conreraôo ao trabalhador
não lhe pode ser suprLmado , se não foi Idade sob condição nem a termo.
F~ca parecendo que a conata.cuaçâo somente vaa çar-enta.r , em matéria
de salário, a remuneração varJ.ável e não todas as õeeaas formas de
eel ári.o; Por outro lado, o que a conatu.eufção deve garantir é o mí
nimo f1.xo: o mais será ou não garantido por 1eJ. e na negociação co
~etiva, pois há circunstâncias inúmeras em que o salário global não
e qaz-antia.do e força maa.cz , factum prl.nc1.p1.s, nece.ss a.dadea conyuncc-.
xaae da economia. são detalhes da Leqas Lacâo e da neçoc i acâo que
f a.cem afetados toda vez que o cons tia trua.rrtie avança maa.s do que deve ,
Dai a razão da emenda supressiva, que acabando declarando a ~rredutJ.

bn La.dade , a Lnconvezs Lbz.La.dade e até mesmo a.nvarn.ab i.Lf.dade da forma
de ee.r ãcc,c contratada.

EMENDA ES3,2589-2
l!J Deputado PAES LANDIM

r.r TEXTO/~USTIFICAÇ.i.D

Dar a seguinte redução ao art. 8Q:

"Art. 80_ A lei eaçeci.üa.car-â os ôa.reí.eos epj.a.câveLs aos traba-
lhadores domêatiacos , dentre os enumerados no artigo anterior. 11

Just1f~cação.. Não se Just1fica que a Constituição faça uma especa.ãf
caçao tao restrJ.tiva dos da.z'ed,tos dos trabalhadores õomêseaeos em re
lação aos demaa.e trabalhadores. Basta lembrar que, sem uma justifica
ção aceitável, não se 1h.e.'\ ..atribui garantia de seguro-desemprego, fun
do de garant~a, add.caone.L noturno, salário-família, limitação da )or
nada, j.acença à gestante, saúde, ha.çaene e segurança do trabalho, as
sistência aos filhos e dependentes etc. Claro que são mua.uaa as ob
jecõee que se levantam à garantia de tantos dí.r-e i.ecs , Mas, numa Cons
tJ.tuição, num artigo que enumera os d~reitos bãs~cos dos trabalhadores
não f~ca bem que o artigo seçuant.e revele a nossa face "patronal" (da
classe méd:l.a bxaso.Lea.re , a.nc Lu Lndo roüitõStrabalhadores da J.ndüstrJ.a),
que não é tão "generosa n para os nossos empregados como queremos que
os nossos patrões sej em, Claro que a explicação é o "poder econôrm-.
co" maacx dos patrões, mas estamos esquecendo que, por "paer-ôes v , esta
nce tendo, no art. 7Q., empreendedores os raaa.a modestos, que nem mesmo
se dão ao luxo de ter uma empregada domêaence , mas que têm empregados
e estão necessarJ.emte conãundados , no art. 70, com todos os detentores
do famigerado "poder econômico". Se não podemos fazer j ust.a.ca , na

cnatn.cua.câo , aos traba~hadores domêata.coa , não d:l.gamos nada senão a.a
to que a lei oz'dxnâz'La verá o melhor modo de fazer justiça a esses
trabalhadores. Já temos essa lei, e a especa.ãa.cecêo que faz o art. 80
pouco a melhora: mas servirá de fator Lamz.tiantie para o legislador or-
da.nâz-a.o , Dai a mudança de redação proposta.

r.r-----------__ TUTO/JUSTJfle.çÃO ....

r.r------------- TlI:lTO/JUITlFICAÇÃO--------------,

Deputado PAES LANDIM

EMENDA E532590-6
tJ

'LI!"r.1'l10/COIlISSio/II.llCOJAIUio ~

PCçfllllel D

~"IÃO/luaCOIllI'dO

ÇYtM2

Dar ao incJ..so XIX do art. 72 a aeçuanue redação:

"XIX - compensação salarial e seguro esp~cJ.al para as a't.Lva.dadea
consideradas insalubres ou perigosas 11

Just1.fJ..cação.. Nada a censurar no texto, senão a ur-çênca.a de regl.s
trar tambem a previsão de seguro e speca.aj, para o trabalho pexaqcao ê
insalubre. A razão é ôbvi.e s compensação salarial apenas, como os
ada.cLonaâ a que se pagam ao trabalhador, não basta, pois o rl.SCO do an
fortúnJ.o JujstJ.fica o acréscimo eeãe.rn.aã , mas não cobre os eeeaecs do
próprio ~nfortún1o, quando ele se efet1va na pessoa do trabalhador.
Para cobmx essas ooneeqüêncz.as gravíssimas para toda a vida futura
do trabalhador e de sua família, não basta uma aposentadoria prematu
ra por invalidez, de valor dnexpxeaeavo e que não contempla as poaaa-'
b1.lidades futuras de um trabalhador que estivesse a.nac Lando a sua car
reira pr-oíü.eeí.oneL, Daí porque acrescentamos a previsão de seguro es
pecial para os riscos do trabalho insalubre e perigoso, um~ sobre
o seguro de acidentes do trabalho, que va.aa mais diretamente ao traba
lhador vitJ.mado e não apenas o trabalhador sob risco.

SuprJ.m1.r, no S 57 do art. 60, a expressão fJ.nal:

ou das declarações ínternacionais de que ae j a s1gnatário".

Justificação: são rrruatioa os üz.poa de declarações z.ntiez-nacd.onaLs e
o que se está objetivando é a Declaração umver-saj dos nc.reíeos do
Homem. Ora, ao dizer, no mesmo parágrafo, que a Const.Lt.uaçâo não ex
c Lua "outros d i.reLeoa e garantias decorrentes do req1.me e dos princi
~ que~e~a [a const~tUJ..2ão] adota", Já se da.aae o euâac r.erree , poa.s
os pr-ancxpaoa da decã ar-açôa unaversal dos dJ.reJ. tos humanos são adota
dos pela ccna t a tuLcâo (v. art;; 50: 110 BrasJ.l fundamentará suas rela
ções ant.e.rnecdonaLs ; •• na a.ntrocaba.Ld.dade dos d Lzrea.tioa bumenos e j , O
que nao faz _aerrtia.do e incorporar, a prior~, à nossa ccneeanucâo , to
da declaraçao l.nternacJ.onal que um Governo brasJ..leiro subscreva: é
urna delegaçao de poder constituinte per~gosa e her-êm.ca , pois delega
o que ha de maa s eaeenca.ar. a const i tua.çeo ,

...- TEX10/JUITJflCAQio --,

Ao~, dê-s~ a seguinte ;redação:

-Art.136~ Um quinto dos lugares dos Tribunais a que se refere o
art. 134, aneí.sos II a VII, será composto, alterna4amente de
membros do Ministério Público respectivo e de advogados d~ notó
rio saber ]ur.ídico e reputação ilibada e com mais de dez anos
de carre1ra ou de atJ..vidade profissional, indicados em lista sêx
tupla na forma do parágrafo único do presente artigo, da qual 0

~ribunal formará lista. tripl~ce, enviando-a ao Poder Execut1.Vo
para nomeacão de um dos indicados no prazo qe'vinte dias. '
parágrafo único. Os advogados e os membros do Ministér,io PÜbli

co serao J..ndl.cados do seguinte modo, dentre OS mililtantes' na rei
pectl.va área de atuação; -

r.r------------- TII:STO/JUSTJfICAÇÃO- _,

EMENDA ES32591·4
tJ Deputado PAES LANDIM

Dar ao S 36 do art~ 62 a seguinte redação:

"s 36. O Estado pr~moverã, sem monopoj.a.aâ-âa , a defesa dos coneueu-.
dores e uauâz-a.oa de serviços, protegendo-lhes a segurança, a saúde
e os legItia.moa a.rrt.er-es aea eecnõmacoe ;" -

Just:l.ficação. Este é um exemplo de como, buscando proteger, se pode
desproteger o cidadão: como está, o S 36 parece outorgar ao Estado
p monopó~J.o da defesa do consumidor: pelo menos, concâuâ.r-cee-c.a que
a p;roteçao estatal do consumidor tem status constitucional, e outro
modo de proteçao pr-ecLeexaem de autori'Z'ãÇãõ legal ~ portanto, faz
se necessário suprimir a expressão "na forma da lei", pois, ou bem o
Estado é um dos protetores do consunudor (pois este também precisa
ser protegido contra o Estado-produtor), como Já diz o art. 180, J..n
ciso II (que cons adeze função Lnatia.tiuca.onaL do MJ..nistério Publ1.cO a
proteção dos direitos do consumaõor l , ou, se ainda vai sê-lo através
de Lea , a ConstJ.tu1.çao esta toda errada. Por outro lado, é preci
so especa.ãfcar que o Estado não detém o monopólio da proteção do con
sumí aor (sobretudo considerando o que já diz o citado 180, lI), pois,
num pais com metade da economJ.a nas mãos do Estado, o consumidor pre
cisará de proteção contra o Estado, e, nesse caso, é preciso que as
entidades, privadas tenham. sua legi tJ.I11idade reconhecida em lei. Pode
:ria ser dito algo ma:Ls a r~pe~to da-defesa do consumJ.dor contra o 
Estado-produtor e comerciante, mas a Constituiçao deve limJ..tar-se a
:Lsto, que ]a perrn~tJ..ra ao legislador legJ.tJ..mar outros modos de prote
ção do consum1.dor; até porque a liberdade de assoc~ação já perm~te

a organ1zação dos consumidores, faltando apenaq a legitimação ad cau
~ que a lei ordinária deverá d:q;ciplinar. - -

EMENDA ES32587-6
fl Deputado PAES LANDIM

I:MENDA E532586-8
P Deputado PAES LANDIM

r.r-------------TUTONIlSTlFIC.o,çi,O----- -,

Suprimir o S 30 do art. 90

Justificação. O ProJeto adota li. La.bexdade s1.nd1.cal ampla, isto é, o
pf.ur-aLa.eeo aa.ndLcaL voluntárJ..o: tantos aa.nda.oert.oa quantos quea.r-era os
trabalhadores, os quaa s podez'âo também manter um só s auda.ceto , como é
hoj e , mas somente se o quaaerem, Ora, sendo aesim, o S 39, ao di
zer que a assembléia geral do e i.ndãceec fixará a eontrrabud.câo da ca
te,ª,or1a, está em deacompaaao com o novo s a sbema , porque presume, e
qu1.~ocadamente, que vaa exa.eta.r apenas um aa.nda.cabo e, o que é 'pa.ox ,
aupoe a famosa "cat.eçor-a.a" que a CLT cz-aou , Nenhum edndrcaeo será
dono da categoria, como ocorre ho je r logo, nenhum e mdí.ceeo pode f1.-
xar contrrubuc.cões para a categoria. O dJ..re1to de f1xar contribui-
ções para os assoc1ados (e não para a categoria a que eles pertencem)
não precisa ser preva.sto na const Ltiuacão , porque é um da rentio que de
corre da Lz.bexdade de assocc.ecâo s os estatutos da entn.dade da.z âo J.S-
to. Dai a neces aa.dade de supxax o parágrafo que está mantendo uma
d.í epoaz.çâo mona atia e cnrpoz-at.dvasna numa cons t r tudcêo pl~ e 13.
beral.
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I - para o aupexaox Tribunal de JustJ.ça, o '1'r1bunal Superior E
leitoral e os Tribunais Reqd.onaa.a Federais, pelo !!b:nloB.tério
Pfib La.co Federal;

11- para o superaox Tribunal de Justl.ca, o Tribunal super-ao.r do
Trabalho, o Tribunal Superior Ele!toral e o Super10r Tribunal
Militar, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Bra
sil,

111 - para o supérJ.or Tr1hunal MJ.litar e, quando houver, os Tr1.
bunais Reqa.onaaa Ml.litares, pelo MinJ.stério Público Ml.litar;

IV - gara o Tribunal Superior do Trabalho e os Tribunais Regio
naa.a do Trabalho, o Ml.nJ.stérl.o PúblJ.co do Trabalho;

V - par-a o Tribunal de Justiça do Dl.strJ..to Federa,l, o Ministérl.o
PjibLa.co do DJ.strito Federal;

VI - para o Trl.bunal de Justiça dos Estados e o Tribunal Regional
Eleitoral, o MinJ.stério público do Estado respectl.vo:

VII - para o Trl.bunal· Regional Federal, o Tribunal Regional do
Trabalho, o Tribunal Regional Elel.t.oral, o Tribunal Reg10nal
Ml.ll. tar quando houver, e os Tribunais de Justiça dos Estados
e do Distrl.to Federal, o Conselho Regional respectivo, da Or
dem dos Advogados do Brasil.

Justl.fl.cação. Como está, o artl.gO não disciplina o acesso de advoga
dos e membros do Ml.nl.stérJ.o Público, que precisa preservar o crité
rio da área de atuação de cada um desses auxill.ares da Justiça. Se
a matêrl.a não for da.ec.í.pj.ana . na const í.truaçâo , segundo o que é corren
te hc'j e , ausc a'caxâ pretensões de mudança através da legislacão ordl.-=
nária, suscitando deaneceas ãr-a a conerovêraaa, em maeêr-a.a que está pa
cificada até aquI.. -

o empregador pode fechar a sua fábrica, poa.a ninguém poder-a.a compej.a-.
lo a mantê-la sempre aberta; mas responderá pelas conseqãêncLaa le
gaJ.,s dessa decisão I que não tem a cobertura legal que tem a greve.
Quanto a. permí,tir aos trabalhador que decidam sobre a convenãêncaa e
opoz-truna.dade , âmb1 to de interesses que deverão ser defendidos por
meio da greve I a Constituição não preca.eaxia ir tão longe: a greve
é um instrumento de caráter trabalh~sta e corno tal deverá ser inter
pretada a sua utilização t Icaea , Do contrário, pode-se fazer greve
até para mudar o covernc , e Lama.na.r o Poder Leg.:r.slat~vo ou convocar
novas e.Le.rçôes s deaarmar- as forças armadas etc. Se há algo além
da mat.êri.a trabalhl.sta que Just1fique a greve, deixemos que os pode
res constituídos deca.dam no tempo oportuno. "AbrJ.r o leque" desse
modo, na conatn.tiud.câo , é consagrar toda forma de anexqua.a , Não se
está dizendo que alguém queira esse pzece i. to para praticar a ana.r
qua.a , mas aampf.eament.e que ele a poasab.Lj.a.t.a e, por a.eao , precisa

". _,ser modifJ.cado, corno proposta. Quanto aos eervacce Lnda.speneévea.s , ,
convém especJ.fJ.car a xeeponsebaLxdede pessoal dos empregados, pois
do contrário parecerá que o empregador não pode fazer funcionar a e!!!.
presa cujos emrpegados estão em greve, o que seria uma proteção absur
da aos grevistas. Adema1.s, se a atn.va.dade é essencial à sociedade,
esse l.nteresse maior obriga os trabalhadores e isto a ConstJ.tuiçâo
deve dl.zer.

,.".-------------TrxTo/~USTI,.c.l.Çio-------------__,

re-r- T[XTO/~UITIFlll"çic- _,

,.". TI'Jl.TO/~lJITI"llAÇi(l __,

Suprimir o art. 27 e seus parágrafos

Just1f1cação. Trata-se do Defensor do Povo. Basta ler os llrts. 178
e 180 deste mesmo ProJeto, relativo ao MinJ.stér2.o Público l para con
cluir que o Defensor do Povo terá aer-abutçâo concorrente com a do Ml.
nistérl.o Público, que deaxou dê ser o deEenaoz' da União para ser o de
fensor "da ordem Jurídica e da leg~lidade. deaccr-âtn.cae , "dos interes
ses sociais e individuaJ.s indisponí.ve1.s" (art. 178), tendo, ademais,
corn~ função inst~tuc~onal (art. 180) "promover ação CJ.vJ.l para a pro
teçao do pat.r-amonao publl.cO e aocaeL, dos ~I:.teresses difusos e coletl.
vos, .notadamente os relac~onados com o meio ambiente inclusive o do 
trabalho e os d~reJ.tos do consurmdor , dos direJ..tos indisponiveJ.s e
das situações Juríd1cas de 1nteresse geral ou para c01bJ.r abuso da au
toridade ou do poder econômico" I defender as populações indígenas etc.
Como se vê , o novo Mínistérl.o Público é eêee.rvemente Q defensor da 50
caeõeaa, As pr-er-rcqat.ave.s do defensor do povo, suas atrJ.buições, po
dem e devem ser coneer-aees ao MJ.nJ.stério PúZlico, para que a ConstJ.
tma.çâo não dup.Laçue LnutuImenee a .í.nata trua çâo defensora da sociedade
que fica 11vre, agora, para agJ.r também correre o Poder Públl.co, do
qual se torna a.ndependentie ,

EMENDA ES32596·5
PJ Peputado PAES LANPIH

Peputado PAES LANPIH

Ao art. 34, inc~so 1;, dar a seguinte redação:

"Art. 34 ......
I - direito tributário, fJ.nanceiro, penitenc-iá~agrário e ur-

banístJ.co". ---------+_

Ao art. 64, inc150 111, dê-se a aeçuarrte redação:

"Art. 64 ••••
111 - a de JUJ.Z ou membro do Ml.nl.stério público com um cargo de

professor11.

Justificativa. Se os membros do Ml.nl.stérl.o Públ1.co, nos termos
do art. 179 1 S 401 anc.í.ao 11 1 letra.!1 são proibidos de exercer
qualquer outro cargo pâbã.aoo exceto mag~stér~o, também devem figu
rar aqua , no art. 64, 111, que é a norma geral de todos os serv1.do
res públJ:.cos I devendo abarcar todas as hapôtieaea previst'as na Cons
titul.ção.

JuiZ]
'--~ -t-J'-'-LllLllS.~'-- ----') tE7t;Jn

EMENDA ES32593·1
[!J

Justificação. O direite eccnônuco e o dJ.reito do trabalho é que cO!!
poem o quadro da intervenção do Estado na economia, a qual se revela
intensa nos países em desenvolvimento, exatamente porque todas as v.!
r1áveis econôma.caa , que se condensam no campo desses dois direitos,
precisiUl ser controladas pelo Governo Federal, para que o planej ame,!!
to eccnêedco não se] a frustrado por inic~ativas das unidades federa
das que poderão comprometer seriamente os planos nacionais. O desen
volvimento regJ.onal não poderá ser incentivado pela Uniio, nem por !.
la planeja.do se a leg1slação econômica e trabalh1.8ta· (ambas relati
vas ã interveJ;1ção do Estado na economia) t1verem desenvolvimento aj!
tônomo, A critério exclusivo dos Estados. OSlo deste artigo diz
que a União só poderá estabelecer normas gerais de direito econênuco
e do- trabalho, o que ampj.a.ca dJ.zer que a liberação de preços e salá
rios não pertencerá ã União, pena de ser Lnconsta, tucional, pois invl.!,
bi11zará o exercício da competenc:La maior dos Estados federados. Po
de ser dese j âveL, mas é absolutamente inviável, daí. II emenda supress.!.
va.

EMENDA ES32594·9
PJ Peputado PAES LANPUI

f:

OXlstituinte AWízIO CI\MPOO

r.r--------'Lt:IIAlllo/cOIlISSÂO/IUICO»ISSio --,

Plenário
,.".--- TUTOI4USTlFlllAÇÃO __,

,.". TrltTO/~UITl'fClollio··-----------____,

Dar ao art. lO e seu parágrafo único a seguinte redação:- Emenda Modificativa

IIArt. t n, :E livre a greve, na forma da lei.
Parágrafo único. Os servJ.ços Lndxapenaâve.Ls ao atendJ.mento das
necessidades da comunidade serão mantia.doa pelos êmpregados res-
ponSâ;re1.8, na forma da lei. '

Justificação. Suprime-se .... vedacãc da "inlcJ.ativa patronal", pois O
empregador não .faz greve e não fica bem i CQnst1tuic;;âo probir o que
não existe. O lock out, não tem reconhecimento constitucional, e o
que basta, não sendo-pDss!vel proibi-lo expressamente na Constitui
ção pela plesma razão que consagrou o d1reito de greve: ele não é
mais que uma iniciativa patronal de cessar o funcionamento da empre
sa, o que não lhe pode ser vedado, desde que responda pelos enca.rgos
que eeaa decisão acarreta. Não havendo reconhecimento do lock -out.,

SUbstituam-se os ar-ea , 245 a 254 do Substitutivo p~

los seguintes, renumerando-se Os demaas e

"Art. 245 - A estrutura fundiária e o uso do imóvel

rural serão regulados em le1. complementar com observâneaa dos s!,

quintes princípios:

I - garantia da pr-opra.eâade rural produtiva em co.!!'

forrnidade com lo interesse soca.aj.s •
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11 - proteção ao pequeno e médio proprietário de um

só imóvel rural, que se dedique exclusiva ou predominantemente à
sua exploração, inclusive para torná-lo insuscetível de expr,2

priacâo;

111 - aas.í.eeêncae técnJ.ca e creditícia e garantia

de preços JlJstos para o desenvolvimento da atividade agrícola;

IV - defJ.nJ.çâo de prioridade para a desapropriação

por interesse aoca.a'l , exceto em relação às áreas referidas no

item lI;

v - indenização da terra nua em títulos da dívida
agrária I resgatáveis em até 20 anos, com valor monetariamente

atuali,;ado nas datas dos resgates;

VI .... indenização prévia, em dinheiro, das benfeito

rias, como condição da imissão de posse do expropriante;

VII - vedação da titularidade de domínio ou posse

das terras públicas, a quem Já for proprietário rural, salvo p~

ra extinção de minifúndio;

VIII - remembramento ou indivisibilidade do minifú,!!

dao improdutivo;

IX - inegociabilidade e inalienabilidade de terras
concedidas ou transmitidas pelo Poder Público para fins de refo!.

lia agrár~a, conforme a localização do imóvel, durante o prazo

IIÍnimo de dez anos, sob pena de automática reversão ao concede!!,

~;

x - prévia autorização do Congresso Nacional para

concessão a estrangeiro do domfnao ou posse de terras públicas;

XI - perdimento, sem indenização, do ~móvel rural

improdutivo durante mais de cinco anos;

XII - par-t.a.cãpacâo dos trabalhadores no lucro das

empresas rurais, meda.antie distribuição de, pelo menos, 20 lA dos

resultados de cada exercício.

§ 19 - O disposto no i tem IX não se aplica a coop!,

rativas que adquiram o domínio ou posse para repassá-los aos seus
associados a

§ 29 - Os títulos da dívida agrária serão aceitos,

pelo valor de mercado, para resgate de tributos e cumprimento de

outras obrigações financeiras devidas à Oniãoa

§ 39 - Considera-se atendido o interesse social da

propriedade quando:

a) está sendo explorada, ou em vias de exploração,

de acordo com a capacidade produtiva do seu legítimo ocupante;

b) conserva os recursos naturais e preserva o meio

ambiente;

c) mantém Justas relações de trabalho para prop!

ciar bem-estar aos empregadores e empregad.os que nela trabalhama

§ 49 - Não se considera violado o interesse social

se a inadequada exploração do imóvel rural decorrer da falta de

condição econômica do seu legitimo ocupante a

Arta .246 - Os planos do desenvolvimento agrícola i!!,

clu:lrão os seguintes princípios:

I - execução plúrianual;

II - zoneamento das áreas aqricultáveis, visando a

eficiência da sua exploração e a implantação das infraestruturas

necessár~as ao seu desenvolvimento" a

Justj,ficação

O principal objetivo da reforma agrária e de qualquer

outra destinada a eliminar ou reduzir desigualdades .ooiais. do!
ve ser a melhoria de salário das pessoas mal remuneradas, sejâm

elas' minifundiários, pequenos e médios proPFietários, ou tra-
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balhadores sem terra e

Para alcançá-lo a Constituição precisa apenas inse

rir um corrj untio de normas básicas indicadoras das d1.retr~zes

que devam ser observadas em lei complementar para regulação da

meeêri.a,

A reformulaçào proposta para o az-t; , 245 do Subst~t.!!

tivo estabelece Lnda.caçôea que conta-abuem para alterar a estr~

tura fund~ãria com o propósito de ampliar a produção e a prod.!!.

ti~idade agrícola, assegurando aos pequenos produtores meios

técnicos, f~nance~ros e garantia de preços, ao mesmo tempo em

que obrigará os latifund~ários improdutivos à opção do desmem

bramento de terras ociosas, através de mecanismos que não e La-,

minam o mercado de compra e venda de imóveis rurais a

A pena meas drástica constante da emenda é a do pe,E

damerrto , sem indenização, das glebas ociosas por maas de cinco

anos, o que simplesmente estimulará à adoção de duas alternat!

vas:

a) a orqenxaacâo de empresa rural capaci.t.eda para

produção em grandes áreas por métodos modernos;

b) o fracionamento de tais áreas para a exploração

por quem realmente deseje dedicar-se às atividades rurais a

Outra preocupação da emenda é a de excluir do texto

constitucional matéria meramente pr-oceasuaj j reLatifva a procedi

mento para a imissão da posse pelo poder expropriante a

'Na verdade, o que a Constituição precisa determinar

é a' orientação de po'lftiacas agrícolas e fundiária capa.zes de est!

mular quem produz e ampedaz- a especulação imobiliár1.a, evit.ando

o alongamento do domínio sobre glebas que possam ser destinadas ao

efetivo processo da produção primária ou industrial a

A reforma agrária não será "ba.cho de sete cabeças"
se soubermos pr.omovê-la sem demagogJ..aa

EMENDA ES32598-1
tJ
r;r-------- I'LltNAIIID!t:D.IlISsiD!.U.t:DlIlssiD ---,

Plenário

rrr-------------Tt::lTOIJUSTlrlCAÇio-----------__--,

Emenda Aditiva

DISPOSIÇOES TRANSITORIAS _ T,'rULOY

Inclua-se, onde couber, o aequa.ntie artigo:

"Arta - A distribuição de que trata o .ítem I do

artigo 213.. enquanto não for regulada, será feita através dos
Fundos de Participação dos Estados, do Distrito Federal e dos

I Municípios: e das entidades de õeeenvotvaeeneo xeqaonaj. existe,!!

tes."

JustifJ.cação

o ítem I do artigo 213 melhorou a pez-tLcapaçêo dos

Estados-'e !!I.unicíp~os nos atuais e respectivos Fundos de. Part~ci

pacâo , dert~nando a percentagem de doaa por cento para investi

mentos nas Regiões Norte e Nordeste a

A emenda visa não só a aumentar os recursos para

tais inve.!rtl:.imento~ como a deixar que Lea, complementar regule a

sua distr:ll:luiçào e aplicação nas duas referidas Reg1.oes-.

Adotada essa oraent.ecâo , a SUDENE e a SUDAM pode

rão dispor de maiores recursos para execução dos planos de dese,.!!

volvim.entc regional que devam controlar e
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EMENDA ES32599·0 "'''----:- ----.
f!J cons t.í.euanee ALutZIO CAMPOS

" ..lll&,.IO/eOJolru,i.o/."'.coJfrnio -----,

Plenário

rer- TUTO/JUIlIFIC.Çi.Q ---,

EMENDA SUBSTITUTIVA

Subst~tua_se Q preâmbulo do Substitutivo do Relator

pel seguJ.nte:
\

" ?REA!!BULO "

Os representantes da Nação Brasileira, livre:rente

e Le r.tics e r-eunados pela vontade soberana do povo em Assembl&~a Na

caona í, const Lt.uarree , imrocandoa proteção de Deus, pxocLamarr que e~

ta .const.a.eua.cão organiza a República Fedezatia'va do BrasJ.l eJ:. Esta

do de ni.reatc para consoj.adar a La.bardaôe , a fraternl.dade, a igual:.

dade e a j ust a ce como postulados e valores supremos de uma socied~

..de democrática, p Lur a.paz-tif.dáz a.a e sem pr-econcea.t.os ,

JUSTIFICATIVA

Os fundamentos e valores que estão inspirando a no

va Constieuãcêc Brasileira, podem ser meneados através de redação

-ma La simples, como têm preferido as cons t Ltrua.çôee Democ:rãt~cas mo

dernas (França, Alemanha, Itãl~a, entre outras).

A emenda visa a esse objetiavo , conforme demcasrtnre a

sua próprJ.a redação.

Por outro lado, o enu.nentie Relator nncLuj.u , na pa!,

te fJ.nal, matérJ.a que, por sua natureza, só preca.sa constar do te~

to ncxma'cz.vo , como a12ás, eeeexvemenee consta.

Qs atr-ibutos patrimoniais do díreato de autor estão compreendidos na facul
dade, não só de permitir o autor a recrccucâc, nas, tambem, a utilização da obrã
e na faculdade de receber- a justa retribulção ou ser inderuzado por quem, não só
a representa, mas, de qualquer modo~, sem a sua permissão.

No dlreito amplo e exclusivo do autor de~ explorando a obra, estão
ccmpr-eendadcs os dat-ea,tos re:strl.tos:

I - de publicação or-J.ginária;
11 - de apresentação públlcaj

111 - de reproduçãoj
IV - o dJ.reito à tradução e outras transforma9ôes da obra;
V _ o direl.to de seqüenci.a, ou de llsuite lf , como é oonhecido.

Reprodução é, pcae , uma espécie de utl1J..zaçào. É a fixação material da .2,
bra por todos os mEl.OS, formas, processos ou eãatenae co:t.ljecíc.os ou a virem a
ser, que pernutam a comunicaç;ão da obra ao público, de maneira indireta, notada
mente, por eeaoee

I - da Imprensa;
11 - do deeenhoj

111 - da. gravura;
IV - da fotografia e "clichés"
V - aa moldagem;

VI - das artes gráficas;
VII - das artes plásticas;

VIII - dos registros era f1tae magnéticas ou quaisquer outros objetos ad!. 
quados;

IX - dos registros mecânicos e cinematográfiCOS;
X _ da execução repetida de um plano ou projeto tipo da obra de arqu.! 

tetura.
Não se confunrle com a apresentação pública que é a comunicação da obra, '

por qualquer melo, a uma pluralidade de pessoas que não constitua um círculo f,!.
IIliliar, ou com lntuito de lucro, direto ou mdí.eeeo,

Não se confunde com o dar-eí.to de recitação pÚbl:t.ca de representaçâo lirica,
de r-epresent.acfic dramática ou teatral, de execueào careca ou indireta, do rádl.oÓ!
fusão sonor-a ou visual, de exibição ou de exposaçâo, formas do direito de aprese,!!.
tação pública.

uma obra recitada, representada, executada não é propriamente una. obra re

I
produz1.da. Ternu.nologicamente a expressão "ut1.uzação" é a IOIUS ccnveníente, a qu
maas faOl.lita a compreensão do pensamento t"ormulado.

uma obra literária, dramát1.ca, pode ser apresentada ao públ1.cO pela repl"esen
taçào ou Ser reproduzlda num jfvr-o. De qualquer forma trata-se de uma exploração f

da obra, pela sua utilização..
Ao ear-eo.to do ar-tísta, intérprete ou executante, conexo ao direito de autor,

reconhecido pelo Brasil, na Convenoia Internacional de Roma, de 1961, já inscrito

I
no nosso ~l.reito poeatavo, (Lea 4.944, de 6 Abr 66 e Lei 5.988/73) aplica-!le o me
mo r-ací.ccamo,

um ~nterpretaçio lírica, d1retamente comunicada ao públioo não se confunde
com uma interpretação lírica produaada em um fonograma, embora, em amtee , se te~
utilizada da anterpr-etaçâo art:!stica. I

PLENÁRIO

Dê-se ao ar-t., 6S!:, S li8, a seguinte r-edaçaoe

DaÍ a nossa sugestão.
No que tange ao direito de participar da comercialização o Autor de qualque

objeto var-gen, adequado a utilização da obra autoral ou de mterpr-etaçâc, a neces
sidade do preceito conetatucaonat é impresclndivel para, de uma vez por todas, 
rim a dencxnmada "plI'atarla" autoral orgamzada, O l'3Ur'gimento dos mais sofistica
dos 003.0$ de utJ.1J.zação, pela reprodução, das obras autoraaa e de mterpretação- ,
as utl.lizações fraudulentas feitas, prejudãcam de modo acíntceo os direitos
cr-iadoeee ~ntelectuais e dos titulares desses dtr-ea.toa, principalmente no campo d
audio e do vâdeo, Como exemplo basta citar que, de um simples "dl.sco", de

• transmissão radiofônica (FIns) ou tej.evasàda, se retJ.ram emnaree de cópias que sã
comerciallzadas clandestinamente e fraudulentamente em deta-mentc dos titulares d
direito de autor e dos que lhe são conexos, assim cano do "rãecc". Ensejando ale'
maior a possibUJ.dade constituicional de regular a matérJ.a, o preceito retirado
da forma melhor encontrada em países desenvolvidos - eliminará a pirataria e
fraude, posslbilltará que o mal, - se não extarpado, - pela menos mininu.ze: a just
retribuição devida aos criadores intelectuals~ É princ!pl0 decorrente da transf0l:
ma.çào profunda que se operou no campo da comunJ.caçào tecnolÓgica.

Quanto a poeaí.bãj.adede consta,tucional da criação exclusiva de um único órgã
de arrecadação dos direitos de apresentação pública, feito ntorfetariamente" o
"engâobadamenbe", é preceito ha décadas reclamado pela totalidade dos titulares d
direito e dos utilizadores da obra intelectual.

Ehminar a pluralidade de órgão. arrecadadores do direito de execução públj,
, ca," quando feita por critéric global, só beneficia e harmcniza O interesse socaal ,

Esta atiV'l.dade, a organ~zaqão desse órgão não deve, coalO quer o pr-eoeato cuja. medi
ficaQâ:o é pretendida, caber ao Estado. -

~ enunentemente privada e decorre do princípio inicial aceito no "caput" da
dJ.sposição em tela a ser modificada, segundo a qual 11 a liberdade de expressão in
telectual é livre 11 e que It ao autor pertence o direito exclusivo de utili~çáo."

O fato de s:r prJ.vado o órgão arrecadador pretendido não elimina Q princípio de
que este órgão deva, na sua constituição, dar igual representatividade a todos os
titulares de direitos autorais, de forma igualitária, através do voto unitário. O
grande mal do atual Escritórl.o de Arrecadação e DJ.stribuição dos Direitos Autora 
lS, organizado na forma de sociedade civil, sem intúito de lÚcro, é dar- a al~s
das associações defensoras do direito de autor o comando do me.emo através dos v.2, 
tos pluritárics econâniccs Sê!ll limitações, eliJJ:linando o direito das minorias e en
sejando fJ total dominio do escritório pela força econômica. organizada.

É aberração que só a constituição poderá eliminar. Neste aspecto jimtamos a
esta ju.tificaçáo c parecer que, Já em 1955, o grande jurista carvalho dos Santos,
apreciava a questão. Mudando O que deva, o pronuncJ.amento daquele jurista é de J..!.
recusável atualidade e deve ser levado em conta pelos ConstJ.tuintes afim de pI"Op!:,i
ciar a solução que tão grave aspecto ccmporta.

CAMPOSGERALDO
i

JUSTIFICAÇKo

O ccnceato de publicaqão ou reprodução, em matêr~a de drr-er.to de autor é
hoje, universalmente, abrangado pelo conceito amplo de utd.Lazaçàc, Assim, sendo
Já paedf'aeo que o dll'e~to de autor comporta atrabutos de "ordem moral", absolu _
t.cs , J1JlPrescrl.tiveis,. perpetuas e atrubutoe de ordem patr-aeoní.al, ou peCunlárl.ÕS,
relativos, dí.vd.s.íveaa, temporár'ios, transmissiveis, o termo utihzação é o que
mais se presta a racionallzação da ma.téria, principalment~ no que tange. aos atri
butos patrimoniais ou pecuniários do direl.to de autor. -

Os atributos de "ordem moral" do direito de autor, como acentua o desembar
ga;or llilton sebastião Barbosa, autor do ante-orojeto do Código dc Dire>to de Au
tor e direl.tos que lhe .são conexos, obra que n~dizer do erm.nente ex-governador
de Sao Paulo, Franco M:intoro, então Senador, ao apresentá-la como substl.tutlVO
do Projeto que resultou na aproV39ão da atual Lei n25.988, considerou-a o "diplo
ma mais oOl'lpleto até hOJe elaborado em nosso pais" (Dlár~o do Congresso NacJ.onal
de G8 set 79, pág. 1769) são coostitw.dos pelas faculdades:

I - de poder o autor, reinvidlcar e assegurar a paternidade da obra a
ter o seu nome sempre citado;

11 - de defesa ampla do lnéd~toj

III - de proibir ou fazer cessar qualquer atentado que se pratique con
tra a forma. da obra, mediante destruição, deformação, mut~lação o;
qualquer outra transformação, salvo autorização "a posteriori ll ;

IV - de arrependimento;
V - de correção da obr~, salvo indenizaQão.

É assegurada ia liberdade de expr-essao da ativJ.dade literária, artlstiaa e
cientif:lca ,

Ao autor e ao intérprete pertence o direito exc'lueavc de ut111zação das su
as obras e de participar da comercJ.ab.zaljâo de qualquer objeto virgem, a<;lequado
à ota.j.rsa-Jas A arrecadação de proventos do dire1to de apresentação púbj.aca en
globada se fará por cr-gamarto úruco, com par-taexpaçào lqualitárl.a dos titulares:
Os herdeat-cs gozarão desses drr-eí toa, na forma e pelo tempo que a lel determmar-,

r.r
TlltTO

' .l U1IITII IC&e;i o -,

EMENDA ES32600·7
[B
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PE!ERICO PEGORARO

ERICO PEGORARO

JUSTIFICAT VA

Portanto, nada mais justo do que se ,fazer uma mé-

dia com 0$ últimas doze meses de contribuição, pois seria aí que
realmente se teria um valor mais real para a aposentadoria do tr.§.
balhador.

"Art. - E: criado o FUMdo Nacional de Reforma Agrária, destinado

a prover os meios necessários para o financiamento da reforma a

grária e dos órgãos e entidades responsáveis pela sua execução.

§ 1R O F!-Jndo Nacional de Reforma Agrária é constÚo!do:

JUS T I F I C A T I V A

"Art. 145. Os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou

Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão na ordem
de ap reaant açãn dos precatórios e à canta dos créditos respect.,!.
vos, com exceção nos casas de crédito de natureza alimentar e de
beneficios e prestaç1ies previdenciárias."

a) de- quantia nunca infer}.or a cinco por cento da rece í t a trlb.!:!,
tária da tlnUo;

PLENARID

De conformidade com o art. 145 do Presente Substitu

tivo do Relator, os pagamentos devidos pela Fazenda Fede~.l Esta

dual ou Municipal, em virtude de sentença judicial, rar-se-ão na 0E.
dem de apresentação das precatórios, ou seja, somente depois que o

Juiz da eyecução da sentença expedir ao presidente do Tribunal a

carta através da qual se eutcr r aem as ordens de pagamento às re.§.
pectivas repartições pagadoras.

O projeto de Consti tuição propõe que os pagamentos

em questão, quando se tratar de crédito alimentar, dispensem o pre
catório, vez que, por ser muito demorado, compromete a situação das

famílias queessitadas que, sem meias de prover a próprio sustento,
são, não obstante, obrigadas a esperar várias anos, até que se cu!!!.
pra , no âmbito do judiciário, o procedimento acima referido.

Face à importância dos créditos alimentares e pro-

verbial sobrecarga de trabalha da nossa Justiça, cujos feitas ar-

rastam-se com morosidade intolerável, consideramos oportuna. e co!!.

veniente a medida proposta. Entretanto, entendemos que a mesma deve
ser estendida aos pagamentos de benefícios previdenciárias que, a
rigor, possuem a mesma natureza dos créditos alimentares, já que,
como estes, garantem a sobrevivência do segurado e se seus depen-

dentes.

Se permanecer a forma da redação do atual substi tu
tivo do relator da Comissão de Sistematização, teremos uma defasa
gem no valor da aposentadoria da trabalhador, pais com a rns tab í Lí

dade da taxa inflacionária de nosso Pais, ela (aposentadoria) ai

cançar.í a no máximo 70% do valor real do salário dos últimos 36
meses.

INCLUA-SE ARTIGO oNOE COUBER

Oê-se ao "caput " do art. 145 do Substitutivo do Relator da Comissão

de Sistematização a seguinte redação:

r;,--_.,- -;- TlXTlI/JlIITl1'ICAÇ;,O--,_--,- -'- .....,

TITULO VIII - OA oROEM ECONOMICA E FINANCEIRA

CAPITULO II - OA PoLITICIl AGRICOLA, FUNOIARIA E OA REFORMA AGRARIA

PLENARIO
rer TII:XTO/JUSTI'ICAÇiD' -,

EMENDA E532604-0

t=J
r.r-------- ~Ll,.A~tO/COlllS5io/l;U1I00"'13do---------,

,
;EMENDA ES.32605-8
[!J

ERICO PEGORARO

ERICO PEGORARO

PLENARIO

ERICO PEGORARO

PLENARIo

Esta a emenda que apresentamos e que tem. sua cragem na pretensão da Associ!.
ção Nacional de Autores, Compositores e Intérpretes de Múslca - ANACIM - com sede
na Capital da República e que congrega mais de 10.000 (DEZ MIL) associados em todo
país.

TITULO VII - OA TRIBUTAÇ1\o E ORÇAMENTO

CAPITULO I - DO SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL

SEÇ1lD II - DAS LIMITAÇOES DO PODER OE TRIBUTAR

NOVA REOAÇ1\o A LETRA "C" 00 INCISO II, ARTIGO 203

"c)- patrimOnio, renda ou serviços dos partidos politicos, inclusi-

ve suas fundações, das entidades sindicais, das instituições
de educação sem fins lucrativos, das entidades filantropica"

de assistência social e do ato cooperativo, observado o estab~&

lecido em lei. 1f

PLENARIO

"Art. São estáveis os atuais servidores da União e dos Estados,
da Administração Oireta e Indireta, ocupantes de cargo ou função,

que, à data da promulgação deste Constituição, contem' pelo menos

cinco (5) anos de setviço público, asseguradas as mesmas vanta
gens e direitos dos funcionários efetivos.

Parágrafo ~nico: A estabilidade de que trata o artigo supra, se
dará mediante apr-e s t açãu j pe Iu apto, de prova de habilitação a ser

realizada. 11

Desta feita, estaremos, se apoovada esta emenda t co!,
rigindo uma injustiça no sentido de que seja o beneficio desta am

pliado a todos os servidores públicos, desde que os mesmos prestem
teste dd aptidão pau o serviço público.

JUS T I F I C A T I V A

JUSTIFICATIVA
A modificação desta ao substitutivo do relator visa

proteger toda e qualquer entidade sindical, caracterizar as insti

tuições educacionais sem fins lucrativos (escolas comunitárias), as
entidades filantropicas de a!lisistência social e o ata cooperativo,
praticado entre a Cooperativa e seus associados e/ou entre as coE.

pe rat ívas ,

"Art. 265 - ~ assegurada aposentadoria, nos termos da lei, gar~nti.!l
do o reajustam~nto Para, preservação de seu valor real, calculando-se
a ccnce ssão do benefícib sobre a média dos 'doz!!' últimos salários
dQ trabalhador, corrigidos ml!s a mês, de acordo com a lei, obedeci

das as seguintes condições:"

=__---, I'l.lNA~IO/COllltnÃo/aulcoMluSo_-I,-------,

= TUTO/JUITII'ICAÇÃO__-\- -,

Dê-se ao "caput" do Art. 265 do Substitutivo do Relatar, da Comisslio

de Sistematização a seguinte redação:

r.r-------------TtlrTO/JunIFlcAçÃO'-----------===",..,

ACRESCENTA-SE ARTIGO E PARÁGRAFO ÚNICO naS OISPOSIÇOES TRANSIT''';lIAS,'

(ONOE: COUBER)

r.T 'L"N~IUo/t:oWI'sio/SlJtlCOllrl.1o .,

EMENDA E532601-S
l:

r.r-------- .LlNAII.I"/OOIlIIIÃo/suacolll'sÃO' ,

= ----TUTO/JU5TlfICAÇio'-------------'--,
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b) do produto da arrecadação da contribuição de rRelhnT~a·

c) de outras fontes de recursos definidos em lei.

2Q Lei Federal disporá sobre o funcionamento e implantação do

Fundo Nacional de Reforma Agrária.

JUSTIFICATIVA

Consta na Lei nO 4.504 de 30/11/64 (ESTUTUTO OA TER-

RA) no Art. 16:
liA Reforma Agrária visa estabelecer um sistema de l'elaç~es entre

o homem, a propriedade e a uso da tpT'.ra, capaz de promover a ju.§.

tiça social, o progresso e o bem estar do trabalhador rural e o

desenvolvimento econômico do País, com a gradual extinção do minl

fundia e do lati fundia."

~ reforma agrária entra no cenário do debate nacio

nal como solução simult.§nea para as crises agrícola e agrária.Por
tanto, apresentamos a presente emenda para que seja facilitada

sua consecução e, desta forma, obtermos maior rapidez na sua realiza
ção , pois estaremos auxiliando entidades responsáveis pela sua ex.!
cução de forma mais direta, as quais não neecssitarão- mendigar t,!

cursos, pois os mesmos serão destinados pela União.

= TUTO/.JUU' .. 'c.çi.o -,

(, art. 175 do Ei.JDSt;i~utJ.Vo 00 P-fojeto de constituJ.ção

passa a vig2r acre se ... :Ic do § 3i:, rei:ur:i21r~r.CO-5e os eccaaqi.e nte e r

t1;rt. 175 ......................................................
~ 3~ .. (,3 a::hJO!l;o::.':C3 d.:.~ sr.;pr:=!:o..ts pú.;lic~&, ;;o::'ci~d':'=:e~

d~ econemí.e r-Ls t a e funde", é:DS públicas .:.ntegram a ~r.a

CL.:a.1c_l.a Geral u a ...';;l.::: :l .J3t~~ s..Ijeitca à sua :ria!!.

t2.ç.ãc técnico-'ic:::l'l.:.=~va, ;;plJ.C::"iiC:O-s~.. ;'hea. r.ç, que

coubar, o disposto n.~Bto artigo.

:! irrpr-osc.ind!vlll que a validad~ do efaeemc instituído

no arti~o 175 seja prBDérvada, o que sé sará pOlis!vel
quando teaa o macan.iSI1,D de lsgalidúde Da ..1ção do ":::st,!

de a:õtlV6l üott3.do (,3 cto~rên::: .... a c t..niti,.1t..e u(,LltrJ.llár ;:.il g

.J:..:.... .;:l.L&t.:t:;:. sé J~:.nCl.:.:á .s ..l:.•S :'L..J'<1~J.Jt.!C ·se, cc..c eles
de uma cor!'ente, a União e as suae e-l:1tidad~B estive
ram convsrçll.ndo para uma só, uma ún~ca..d~r",ção. ~ .
.1 prúpcsta l'd..JfJ.rr.,Ll a Lrgunl:<::l;<:io eLabe m....co rac>Jm-ad.s,

tada pelo poder Lxecutivo ~ garanta B unJ.rormidade da

J...:J."'P~Loúôl1cia od;:dnl.:..t.rat. ...ulJ, :i,C~ .... .:1[11.6 Ulii~ co~reta

aI=:;'~:r.,.:o c a Lea e a aé..l,l..;lL..a p:,ovc,í1,-,:o uc lJiv.:l.rcoÍn-'

l:1,~ ... c"tr~ org:ios j ...r!::'~cr::; D>J "cr.,il';..ctraç:íc.

EMENDA ES32607-4
l:

= TUTO/~lItITI'u:AÇio --,

Ao i"'"a:.l lI, ae., lu-t .. 4º do Sub.ctJ.t'!.ltivc, dê-se a EO

11 AJ::'t. 4~ _ ••••••••••••.•.•••••••••••••••••••••••••••

:r
Ir - em;.>reer..der a er:rnc1icQç'áo dg :D0~qze. e 1'.2

du~i:r os n!veJ.S àe de.a:1.{;lA1l1d~doa aocâaa s e :re....J.cIL.'1:Ls: ti

JUSITIl'ICAt;'ÃO

ti pc:!:' B-;;::.::!3 :}:""".:.~aJad~a" e:-_.xe=t~ 8.C ::-:1..1~=..::.~t( cc. etitl 02...,71:12

un se.""l~::u.~.: :-2.e.-ttzoic. e t~~bé·· tóC'1~C(" 11 Q .ratil' f1 c ~lc:' elo =-:r~

1"'10 pr1"c:l:!'10 q"e eno""ra PC vontn.dec do Est do e da nação em

Clue ú.lca:1COl.l.oS o estú....io ideal de UI:l}J. r...c:;ão aon oa bolswas de .:E
b:!:'e:...:.-~ 'l\~G: c..fa:- :c.-:. C" dz,...;JliC.~ ôs juzann ,

r.T" Tl:XTo/~uSTI'Il:~i.O ~-,

Acrescento-se 00 Art. 299-Cop1tulo VIl (DA FAMÍLIA,

DO MENOR E 00 IDOSO) o seguinte par,;groro:

"Art. 299- .

Parágrafo Ún~co" É obrigação do Poder P~blico a cri,!

ção de Centros Comunitários para eenc ree carentes de

O a 17 anos B 11 meses."

J~STIFI CAÇÃG

Todos nós BOtIDa sabedores que o Brasil tem trinta e

cinco milhõlls de crianças carentes 9 sé quatro milhõus; recebem

a aa5J.5t~ncia pela L.B.A. Ató 8 t8ixa etária de 10 a 11 anos/1d8de
Por e aae razão a cria9ão de CENTROS COMUNITÁRIOS PA

RA CRIAf'ÇA CARENTES DE O A 17 ano a e 11 meses de idade, terá a fi
na1idada da centralizar uma.s 15.000 crIanças nas capitais dos E,!

tado8 brasileiros, COM asmiatência del5de o b.rçário,. 19 e 2g gráU5,

escolas profiss1onalizantes. atendimentos médicos fi dentários,

lazer, etc, dando-d he e 8 oportunidade de 8e integrarem na :!SociadA

de trabalhando e estudando.

Tllmos cBrteza QUB nosso» censti tu·intsB Jamais deixa

rão de vot.ar peLa s construções de s t.e e CBntroll ComunJ.t~rlos. pois

terão certuz8 quo 8p~lS quatro anos vindou:t'o15, poderemotl ter no

Pais, crlcmças carentes B não delinquontS15.

sqcÃO !lI

DA ASSI STEN eI A SOCIAL

Art. 268 - A Assistência Social será prestada indepunciente

mente de contribuição à Segur1dade Social, volta~d par«:

- proteção à familiar infância, maternidade B velhicD;

11 amparo ~B crianças B adolescentes, órrãos. abandona

dos ou autores de inrz.-ação penal;

111 - promoção da integracão 80 marcgdo de trabelho;

)IV - habJ.litação e reabilitaçeo das p aaacae portadoras de

deficiência li promoçeo de sUa integração à vida com~

nitária;

- ccnceeeee de pel1são mensal vitalícia a ser definida'

eTll lei, 11 todo cidad8o, a partir de 65 ene e de ida

dll, independentemllnte de prova dQ rllcolhimllnto de

contribuição para a Seguridade Snc a aL desde que não

possua outra fonta de renda.

Parágrafo Único - Todos Da Sl'Jl'V1QOS aseiatllncia1s priv!,

doa, qUQ utiliz8rJl recursos públicos, •

submeter-Eo-ão às norma. estabelecida.

neste ertlgD.
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- c.omando edmí m atr-atavo único em cada n~vel de 90'"

representativas, na formulação das políticas e no

controle das ações em todos os níveis.

SECA0 il.
DA sA6m.

Art. 262 - As ações B serviços de saúde integram uma rede

recional,lzada e hleral;'yuizada e constl.tuem um sistema único, org!!,

nlzndo de acordo cóm as aequa.ntie e d1retizes:

Vl.ÇOS para O~ segurados 'urbanos 9 t'ua:r.s;

_ eqlhdads na forma de participação do custeio;

_ seletivl.dade e da e t r-Lbub rv Ldade na prestação dos

beneficJ.os e serviços;

cJ..e1, com base nas aeçoi.nt.e s dJ.ratrizas:

ministrativa.

- d~versidade da base de flnanciamento;

_ J.rredutibilidade do valor real dos benericios;

_ caráter democrátJ.co a descentralizado da gestão 8,2

- universalidade da cobertura;

_ uniform1dade B equivalôncia dos benef{cios e ser-

VI

VII

11

III

IV

Art. 259 - A Seguridade Social será fl.nanciada compulBorJ.~

menta por toda a aoc.re dede , da forma dlreta e J.ndlrcta, mediante

contribuições socials, bem como recursos provenientes da recai ta

tribut~ria da União, na forma da 19i.

Art. 258 - A SQgur1.dade Social compreende um conjunto io-

TíTULO IX - CAPíTULO II

tegrado de ações, voltado para assegurar os direitos relativos à

Saúde, Prevld;nc!a e Assist~ncia Social.

§ 19 Compete ao Poder Público organizar a Seguridade 52.

DA SEGURIDADE SOCIAL

\terno;

11

Art. 269 - As açoee governamentais na ar-e a de Assistuncia

ser-ao organizadas com bese nas ee quanbe a diretJ.zes:

- descentralização poll tJ.co-admJ.nistrativa, def a nLda

lI.:competôncia normativa a nível foderal e e execu

ção dos programas a nível municlpal e esta"dual.

- participaç;o da população, por eero 08 organizé!r;ões

Art. 261 - A saúde ~ dJ.re1.to da todos e d-ever do tstado,

assegurada mediante polí tiC3S econômicas e sociais que va aem '8

el,iminação ou redução do risco de rfoençae a outros agravos, B

acesso universal e igualitário as ações e sorviço", dR promoçeo, 9

cecucerecac da saúde.

~ 2Q - É vedada a exploração cn rebe 9 1hdireta, par pe c t.e

de empresas e capa t e i e de procedênc18 estrangeira,

das serviços de a,sSJ.st~ncia à sa~da no Pais, ccn-

de

capt

jorada ou estendida, sem a correspondente fonte

10 As contrJ.buições sociais a que se rerere o

desse artigo são as aequan t.ea e

contribuição dos empregadores. incidente sobre li

folha de salárJ.o, raturamento e lucre;

11 - contribuição dos trabalhadores;

111- contribuição sobre a exploração de concursos de pl'O

gnósticos.

§ 21:2 - A lei poderá instl tuir outras fontss oeeta.nadee a

garantir a manutenção ou expansão da segurid;de sa

cial, que obedec.erão c.rl..t~ri05 an.ilogos aos estahe.l,!

cidos' no art. 199.

§ 3Q - Nenhuma prestação de benericio ou serviço, compre

endidos na aeçur Locua ac c aaã., poder.i !fer criada, aa-

SECA0 1

DA PREVID~NCIA SOCIAL

custsio.

Art. 260 - O Orçamento da Seguridade Social !sara elabor,!

do de forma integrada pelos órgãos r8spons~veie pela saúde, a:sis-

tgncia saciel obedecendo e e metae ta prioridades estabelecida!S na

lei de diretrizes orçamentárias, sendo aasequt-eda a cada ére8 a

gestão de seus recur808 orçamentários

ro-

- atendimento integral, com pr-aor a dcde para ae açce s

pr-event.Lvesj

... descentrall.zação polí tl.co-administratlva;

- partic.l.oação de comunidada.

- O sistema únlco da saúde será rinanciado com

cursos do orçamento de Ssgurirl:-rts Social, dos Es

tados, do Distrito Federal, dos Territn";t\8 e dos

Munic~pios, além de outras ronl.t:rtl.

f vedada a destinação de recursos públicos para

investimentos em instituições pr-Jv adea de saúde,

com r i ns lucrativos.

Art. 263 - Cabe ao Poder Público a regu12manta~ão, execu-

§ 20

III

IV

§ 10

II

çao e controle das açõss e serviços de saúde.

§ 112 - A lls&~st~ncia ~ saúda ~ livre 'à iniclstive privo!

da, que poderá particlpsr de rorma supletiva do

Sistema Único de Saúde, sob as condições estabe

lscidas, am contrato dliJ rirBlto público, tendo

preferênciB as entidede5 sem rins lucrativos.

forme dispuser a Lea ,

Art. 264 - Ao Sí15tema Onlco de Saúde compete, al~m de ou

tras atrJ.buiçõ98 que a lei estabelecer. o controle, f1scolJ.zar;ão 8

a participação na produção de medicamentos, equipamentos, Imuno-b!.

ológicos, hemodgrivado15 " outros insumos, execução das tu;á88 de v,!

QJ.lâncJ.B sanitária e S'8úde ocupacional, discJ.plinar e rormação e

utilização de recursos hUtftanae,j) as ações da saneamento básico, de

senvolvimonto científico a tecnológict'" e o controle B fiscalj.zaçaD

de produçiio e qualidade dos alimentos" controle do tóxicos B 1ne

briantes e proteção do meio ambaantz ,

A~t. 265 - O. plano. de Previdência Sooial at.nde~ão, no.

"termos da lei, aos. seguintes preceitos:

- cobertura dos eventos de dcença, in\1alidez, morte,

acidentes de trabalho, velhice e reclusão;

Il - apDs~ntadoriB por tempo de serviço;

111 - e j uoa à manutenção dos dependentes 1;103 segurados de

renda. baixa;

IV _ preteção à matsrnidade, notadamente à gestante;

V - proteção' ia trabalhador em si tt!Jação de desemprego t

lnvoluntário.
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Par~graro Ünico" qar ant.a do o r ae juaternerrtu dos benerí-

C~QS do modo a preservar os seus valo-

Art. 266 .. t assegurada a aposentadoria, garantido o

reajustamento para preservação de seu valor real, calculando-se o

valor do beneficio pela média dos trinta e seis ~l tJ.mOB salários '

E uma questão de justiça social, a apnsent adp

ria por tempo de serviço que consta na Constituição vi qent e
é justa, com base na realidade brasileira. Valer-se da idade
cronológica, seria tolher um direito de todos, seria simpleé
mente r euredâ r ,

do trabalhador, de acordo com a lei, obedecidas as seguintes ccn-

dJ.çõea:

a) após trJ.nta B cinco anos de trabalho para c homem

trinta anos para a mulher, desde Que contem pelo

msnos, respectivamente, cinq13enta a três e quarenta e

oito ano a de idade;

b) com tempo inferior, paLo exer cIcac de trabalho rural, "2,

I'l.lEdlllO/co.. ISliO/llU.COlllllio ,

r;-r------- UlCTO/JUITI'lcAÇio --,

Emenda Modificativa ao § 32 do ítem XXIV do Art. 7 do

Projeto de Constituição:

tu no, de r eveaamcrrtc , penoso, insalubre ou peraqu an]

c) por velhic"e, aos sessenta e cinco anos da idade;

d) por invalidez.

§ 1" - Para efeito de aposentadoria, é assegurada a conta

gem »ecc.pcoce do tempo de sez-v aço , na administração

público ou na ab av í dede prívada, rural e urbana.

Dê-se ao 30 do Item XXIV do Art. 7 do Projeto de
Consti tu í ção e seguinte redação:

§ 32 _ São proibidas atividades de intermediação

remunerada da mão-de-obra permanente, amda que mediante loc,!!
ção , salvo quanto aos trabal:'hadores avulsos que exercem at~vid2.

des representados por sua entidade de classe.

de outras fontes.

ressalvado o disposto no artIgo 64 e o' d1re1to ad"...·

'l.lNÃIlIO/CO.. IUio/.UUOllllllio "I

rr=....'"o~• PMDB

Visa-so de início, excluir a expressão final lisa..:!.

vo os casos previstos em lei I! para evitar que, através de lei
ordinária, venha a ser deturpado o sentido da norma constitucio

nal, tornando-a Inécua .
Visa-se também respaldar e manter ienal terados, 5,!!

não melhorados, drr e í tos preceoentement e adquí r rccs por uma cat!

garia nro r rss í onar que hoje, cons t i tur.da de forma organizada,reQ

ne mai s de trezentos 0111 trabalhadores, agrupados nas respec t rvas

entidades de classe que os coordenam. Trata-se dos t.aba Ihadores I

Avulsos.

Dê-se ao Item IV do Art. 274 da Constituição
seguinte redação:

de Constituição:
Emenda Aditiva ao item IV do Art. 274 do Projeto

JUSTIFICATIVA

r,;-------------TUTO/~lIITII'ICAÇio .....,

I'I.UIÀ,lllo/CI).. ISsIo/llllICO.. II'W -,

qu.í r-í dn ,

Art. 267 - A Seguridado Sacial manter~ seguro co Leb avo co!!!,

plernentsr, de carátnr facultativo, a ser disci

plinado em 1al.

Parágraro ÚnlCo - vedada B subvenção ou inoentivo f12IC81

do poder públ:u:o às antidadus de previdê.n

c •..1 privada, com rlOS Lucrecdvca,

Art. 270 .. As ações qouecnament.aaa na ~raa da ASslstêncl.a

Social serão reali2adas com r-eeur-eoe do orça -

mento da Sggur~dadB Social a dos Es teocs , Di.!

trito federal, TBrrit~ríos a MunicíploS, além

§ 22 - Nenhum beneficio de prestação contmuede dos t'egi

mes cnntr Lbut avo a tBt'~ valor mensal inferior ao la,!,

lérl.o mlnimo, vedada a acumulação de aposentadorias

fi PLENARIO

EMENDA ES32609·1
~ CONSTITUINTE JOSE TAVARES

r.T-------------TIEXTO/~ulTl'ICAÇio _,

Emenda supreas rva à lI!tra a) do Art. 265 do Projeto

de Consti tuiçno:

Suprimir da lHra a) do Art. 265 do Projeto de

Constituição os segl,Jíntes dizeres:

IV - Valorização dos profissionais de ensino ob~

decidas padrões condignos de r emuneração ; aposentadoria aos vinte

e c mco anos de exercício em função de magistério, com proventos
integrais, equivalentes aos vencimentos que, em qualquer época r

venham a perceber os profissionais de educação, da mesma categ.E,

ria, padrões, postos ou graduação.

- desde que contem pelo lJIenos, respectivamente,
cinquenta e três e quarenta e oito anos de adade ,

JUS T I F I C A T I V A

JUS T I F I C A T I V ~

A aposentadoria por tempo de serviço já é um
direito adquirido pelo trabalhedor brasileiro, independente
de sua idade cronológica, o texto acima que desejamos s.!;!

primir é uma incoerência, na nossa sociedade onde a maioria

dos Ind1ltltluos é obrigado a lançar-se no trabalho muito cedo.

justihcative da presente emenda está inserida

na conqu Ls i.a de um direito.Já adquirido pelos profissionais da
educação r uma cateqora a que tem como mfs s ão I a rormaçãc da pers,!!.

nalidade humana, uma profissão especial, exaustiva e penosa, que

deve ser cercada pelos poderes públicos, do cuidado e atenção

devidos.
Seria um contra-senso destituir os professores

de um dos mais jusl;os direitos adquã r i dus , Nás constituintes ~

vemos estar conscientes da importância do mesmo.
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INCLUA-SE ND ART. 134:

,..,.- n:no/JUSTlflc"Ç,io -,

r:T TEXTo/JunlrIC.loçio --,

Paralelamente, e com a mesma importãncia com que a defesa

defesa do patrimônio é r~sguardada, os segurados e contribuintes de
vem te:r uma Justiça rápida e eficiente para a solução de-seus casos.
Considerando_se que a~ Previdência Social tem caráter alimentar e se

torna indispensável à pr6pria sobrevrvênc ía dos que dela dependem,

torna...se fácil concIufr que as pedidos encaminhados à Ju~tJ.ça não

JUSTIFICATIVA

E"fato público e no trir i o que as coisas em que a previ

dência Social é interessada, LncLus a.ve as r eâatavas a ACIDENTES DO

TRABALHO e FUNOO OE GARANTIA POR TEMPO OE SERVIÇO (mesmo que venha

a prosperar a sugestão da criação da SEGURIDADE SOCIAL- art. ~do
projeto da nova cons t a tufção , passando as cont r íburçêes a eles co,!!!

pr-eenda das a compor o FUNOO NACIONAl OE SEGURIDADE SOCIAL e cuja
programação abrangará as áreas da SAÚOE, da PREVID~NCIA SOCIAl e da

ASSIST~NCIA SOCIAL), necessitam de maior rapidez no seu processamen o

e, sobretudo, de maas acurada espec i a.Lizaçâo nesse processamento, p r
se constitú'irem tais causas no percentual majoritário entre as açõe

do interesse da uniaõ, suas autarquras e Empresas Públicas. E isto

somente será conseguido mantendo-se uma infra-estrutura adquada p!.
ra a a'plitação da lei, o que se tornará viável com a cr t eção da JU,2,
TIÇA PREVIO~NCI~RIA, com seus JUiZES e TRIBUNAIS PREVIOENCrARIOS

e MINIST~RID PÚBLICO DA PREVIOENCIA SOCIAL, desv í ncuí ados dos demai
Juízos e tribunais federais(tribunais e juízos do trabalho tribunai
juízos eleitorais, juízos nlitares, juí.zos dos estados, distrito
Federal e Territórios; Juízos Agrários,indep~ndentese pr í vat í.vne ,

Isto se torna extremamente simples e coerente quando se
considera que as causas à Previdência Socral Se cnns t i tuem excetua

das as de Acidentes do Trabalho, sem qualquer düv i da , em cerca de

60% (sessenta por cento) de todas aquelas que tramitam pela Justiça

Federal. E, pelo próprio relatório da Comissão constituída para tra

tar do assunto, essas eat ão represadas naq.re l e órgão onde em Julho

da 1986, havia 932.767 (novecerrtns e trinta a dois mil a setacentos
e sessenta e sete) processos pendentes.

Desconhecer que a SE.GURIDADE SOCIAL tornou-se o segmen
to de maior Impar t ânc í a dentro da economia nacional é desconhecer a
rea Li dade socIal e contribuir para o desenvolvimento da Lns a t Ls f'ação
popular em proporções jamais alcançadas. Todos reclamam de morosida.
de com que as causas p r ev.í denc í ár i as são processadas, tanto na sua

fase administrativa qua,to ws jud~cial. E, no entanto, muito ll\sis ~.

que outro programa de governo, a SEGURIDADE SOCIAL já atinge quase
totalidade da população bras í j e í r e com a pretensão de universaliza
la, sendo resposável, direta ou and.l r e t arnent e , pela sobrev i vênc aa de

milhões de brasileiros segurados, dependentes ou as s Ls t r dos , Ampara

da a p r ev Ldêncaa , unicamente nas contribuições de empregadas e empr~

gadores, enfrentou a pouco mais de do i s anos, uma se r f s s rma crise
financeira, debelada através de uma Lnus í t.ada campanha de combate à
fraude e à sonegação.

Mas, ninguem desconhece, também I que a atual s i tuaçãc :sup.§.
ravitãria do orçamento da Previdêncla é, infelizmente, prov i stir i a

e a crise deverá recrudescer se medidas preventivas efetivas não f.2,

rem tomadas. Medidas que venham dotar a previdencia de meios efic~

zes não só para fiscalizar e combater a fraude e a sonegação (o que

é feito através de uma constante ação de sua fiscalização), mas ta~

bém de rapidez e eficiencia na cobrança de sua dívida ativa e na de

fesa de seu patrimônio, prov.i dênca as essas que só se tornarão po~

sIve i s se o poder Judiciário estiver em condições de aprec i ar e
julgar, com r ap Ioez necessária, as causas que lhe forem apresent~

das.
Tal cobrança e defesa do patrimônio devem cnmpe t i r à procg

r ador í a geral da uni;o, po i s o fundo de que tratam os artigos 337
e 335 do anteprojetoIé essencialmente da própria união, com recursos
próprios e de fontes previstas e definidas. O Ministério Público da

previdencia, no exercíc~o do "custo legis U
, no desempenho de suas

normais atribuições, deve agir como fiscal da lei, zelando por men~

res e ãncapazes-; como advogado da sociedade, defensor de interesse
da ruscs , e que tenha por mister, também, 05 procedimentos penais,

específicos na sua area , praticamente todas aquelas atrlbmções

de que cuida o art. til} do anteprojeto, sob exame do ple~nárJ.o, de

forma idêntica aos colegas que lotam os quadros do ministério

público da união e da justJÇa do trabalho.

r,,,,,,,.IIl0=o=J• PMDB

PUN"'1II10!COIllIS'iO!.u.cO.".s.io- ,

Por outro lado, vem se acentuando a utilização de fazendas, sítios,

terras em geral, para a produção de suastâncias q<JesarvS1\ de maténa prima à
prooição de entorpecentes,

Tais atos devem ser reprimidos não s~nte criminalmente, mas a exen
pro do que ocorre já em nosso üíreato com os instrumentos de cranea, aquele's

ben'5 de\lt.:mser reve:rtidos em favor da União com destinação especffica ao com
bate ao tráfico de entorpecentes.

É medida salutar e Justa.

Art. 178§ 42_ Lei ordinária organizará os quadros dos Minis
térios distinguindo os Tribunais e Juizos competentes, di,!!.

tl.nguindo os ~eus membros apenas com relação às atribuições
que Ines serão ccmet í das para atender as suas respectivas

especializações.

Ar t , 179_V••• D Ministério público da Previdência.
.~

-(a ser inserido no título I " uISPOSIÇOES GERAIS E TRANSITÓRIAS"

Art. • •• - Os cargos e empregos de procurador aut àr quaco federal
existentes no SINPAS, ficam transformados em cargos do Minist!
rio Público Od previdência, facultada a seus membros opção p!.

ra integrarem a Procuradoria Geral da União.

sno dRGAoS DO JUOICIARIO:

:mrç
~- Tribunais e Juizos Agrários;
IX - r r inuna.i s e juízos PrevJ.denciários.

- ( a sar inserido na seção " DA JUSTIÇA PREVIDENCIARIA

no capitulo IV DO JUDICIARIO")

- A lei d.i sporá sobre a organização, a compete!!.

cia e o processo da justJ.ça previdenciária e a atuação do

Ministério Público, observados os prí.nc Ipaos desta const,!
t.udçâo e os seguintes:

1- Compete à justiça previdenciária processar e Julgar as
causas originais de questões relativas a assuntos da Seg!!
ridade Soc~al, nas ãreas de seu custeio, Saúde, Previdência

e Assistência Social.

ll- O processo perante a Justiça previdênciária será gratui
ta , quando do ant.ere sae de segurados ou assistidos, prev!,
Lecendc os princípios de conciliação, localização, economia

simplicidade e rapidez.

-( a ser inserido no capitulo V- "DO MINISTÉRIO PÚBLICD")

;usrIFICAÇl\O

Comumente são apreendidos substâncias entorpecentes em meios da trans

portes J corno aVJ.5e.3, automóveis, caminhões, motocicletas ..•.••...•.. el'"JfJ.m veícu
los.

JJ:
Inclua-se no Artigo n06, § na 23 Item fú :

11 Passarão a pertencer à União e vendidos em hasta Pública todos os
bens móveis ou imóveis que de qualquer maneira sirvam à produção, '

transporte, comercielização ou outra forma destinada ao tráfico da
qualquer substâncaa entorpecente, a partir do trãosf to em julgad<J de

presença condenat6ria proferida pelo Juízo Criminal qualquer qJ8 se

ja a pena imposta contra acusado ao q,Jal pertençam ou se utilizam de
tais bens ,"

""fl1qR6,CR?.FO 81uco : O dinheiro arrecadado com a venda de tais bens será destina
do específicamente ao combate drreto ao tráflco e produção de subs
tâ.,cia entorpecente.

~ PLENARIO

)pr="~l.-.'-"''-'---'-'''-- -'

l.-. ) rrõi';9M

EMENDA ES32613-9
tJ DEPUTADD SAMIR ACHOA

r:T PI.uu,klO/COIlIISio/IYICOlttl.io ,
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podem ficar aguardando, na interminável fila das milhares de ações

distribuídas à Justiça Federal, a sua vaz da serem apreciados.
Nas ações previdenciárHis, a decisão tardia de um pedido

quando favorável, encontra o interessado em situação tão crítica e
com o ânimo tão reval tado que pouca ou nada representa para o reco
nhecimento do seu direito. E, se desfavorável, prestou se desneces
sariamente a fomentar uma esperança ou uma ilusão, que, muitas ve

zes, acobertam interesses escusos de terceiros aproveitadores .

Tal como acontece na Justiça Trabalhista ( que possuí um
tratamento todo especial) para que as causas se desenvolvam com ra
pidez ) e acontecerá na Justiça Agrária, cuja proposta de criação
é um reclamo ampns s Lve I de ser desprezado, as causas que envolvem
direitos ligados à Previdência Social necessitam de soluções ime
dz e t as e proferidas com saber e eficiência.

A inclusão dos litígios referentes a acidentes do trabalho
e fundo de garantJ.B do patrimônio individual, do seguro desemprego
e ex-Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é decorrência

l6gicB e absolutamente natural em razão de se tratar .
de matéria na qual a arrecadação, a fiscalização, o pagamento e a

responsabilidade que deles decorrem competiram a orgãos da Segur!
dade Social, do anteprojeto ora emendado, bastando lembrar que
as alíquotas que lhes correspondem se encontram incluídas no pe!.
centual que compõe a arrecadação previdênciária.

Vale lembrar que causas acidentárias estão sob a
jurisdição das justiças estaduais, com multiplicidade de decisões
díspares em matérias idênticas, por se dirigirem os recursos

especf ficas a tribunais dos estados, Quanto ao seu número, aponte
se que, no "foro do Rio de Janeiro , há audiências designadas a
secula XXI, em ações de r i t o sumar Issamo, relativas a acidentes

do trabalho. Diante de tal quadro , e um formidade de condutas
Judiciais e sua celeridade se impõe por serem óbvaas •

A solução é dotar o poder judisciário de justiça
prõpria, especializada, com juízes proprios e privativos com

um ministério público disponível e atuante, sem sobrecargas onde
se evidencia a disparidade de assuntos de objetos, tornando
di fíCil, quando não insuficiente, a atuação do mais zeloso e
competente profissional. Assim a Seguridade Social, embasada em
justiça especifica, resultará apta a cumprir com sua missão, j!.

mai1 se tornando ocaldo de cultura do caos e da convulsão social.

te-r TEXTO/~IIITIf'IC'çio-------------_,

Dê-se ao § l' do Art. 192 de projeto aseguinte redação:

Art. 192 - Parágrafo Primeiro: - Lei complementar estabelecerá as normas

gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no enp~

go das forças armadas dispondo, em especial, sobre a proteção
à ecologia na Região AmazOnica, no Pantanal Matogrossense, nos
mares e nos rios caucalosos, não excluideS as atribuiç~s de

outras Autoridades igualmente responsáveis.

As Forças Armadas possuem papel da maior importância dentro de um
país. Destinam-se elas, primordialmente à defes" da·pátria e a garantia .d06

pod1!!:~es ccnstãtuctooats, da lei e da ordem. Podem, contudo, perfeitameilte, I

desempenhar outras atividades, tanbé:n relevantes, sem que haja quebra de sua
missã'J profissionaL

O Brasil é tradlclonalmente, um país pacifista sendo o unico q.Je
consagra, emseu texto constituclonal o apelo aos meios pacificos de sol<>;ao

das controversfas, através das organizaçl5es internacionais de qJe participe.
E de mode frontal condena a guerra de conquista. Assim, a teor da própria í!}
dele de nosso povo, as nossas Forças Armadas, de tão gloripsas tradíções não

podem se dedicar, única e exclusivamente, aos aspéctos militares. lkna outra
função, talliJém pode lhes ser atribuída: a preservação de ecologia na regi§o
Amazônica, no pantanal Matogrossense, nos mares e nos rios caudalosos.

Atualmente a ação,Eredatór1a '" homem te:n cOlrjlrometide, OI ;n:[yei$
extrJ.,te perig:>sos, a própria segurança de planeta. E os maiores atentadeS slo

exatasenta, contra as reservas naturaís ainda intactas ou que tê'» maior i""acto
ambiental. Nesse contexto, o nasso País pOCI~ orgulhar-se de possuir ricas reser
vas arrbiB"ltais e inúneros eeoasãstenas a proteger.

A realidade tem demonstrade que I.B.D.F. e sua Guarda Flores
tal não estão em condições de exercer una eretava fiscalização. Do mesmo modo, a
Policia Faderal ou as Policias Estaduais não podem se incJl1lbir dessa atuaçlo por

absoluta carência de recursos e de melas tunanos.
O sesrc, todavia, não S~ ve=ifica relativ:3lJ'le:lte às Forças Ar

madas. O Serviço Militar obriget6rio trás , anueârre-rte, milhares de conscritos
para o ct..rrnpnmento desse direito- dever patri6tico. Parece-me que, inclusive, ~
sa pretendida atuação na defesa do patrimõnio ecológico é salutar na formação
desses jovens. O Exército e a Marinha, assim coso a Aeronáutica,podem desenvolver
projetos de treinamento militar q..te: incluam, obrigatoriamente, o patrúlhamento
das área. pretendidas por esta emenda.

::staremos desta forma, protegend~ a Amazônia e outros locais
da devastação sistemática; reprimiremos o contrabando deeves e de escécães já em
f'raoca extinçãoj evitaremos a matança O~ jacarés e outros arumars] patrulhareros
melhor nossas fronteiras terrestres; impednemos a pesca pedrat6,ria em nosso li
toral e nos rios mais importantes; daremos,. enfim, condições às Forças J\rtnBdas
de exercerem uma missão al tamep)te profícua para toda a comunidade, tanto nacional

quanto internacional.
E os resultados dessa atuação de nossas Forças Armadas ajuda

rão na formação eco16gica e pteservacionista de todos aq.iefes que prestarem o seE.

V1ÇO militar. Desse modo, o contingente das pessoas dedicadas às causas de meio
CWJ'blente aunentará podendo-~ prever, a médio prazo, u:na reversão da perspectiva
atr :;:l':~ Alimento a esperança de q.Je, graças a essa formação da juventl..Jde., oosso

Pais poderá, até mesmo, ext~nguJ.r as ameaças de predação às nossas reservas natu-
rais.

f'LI.'"ta/CONlSSiO/IIJItlOllllllie---- -,

rer TEXTO/oM.lIT1'ICAÇio--------------,

INCLUA-SE NO ART. 9' PARÁGRAFD ao:

"E 'VEDADA MAIS DE UMA REELEIÇM PARA OS CARGOS DA
DIRETORIA DOS SINDICATOS"

JUSTlFICAÇIlO

A presente Emenda objetiva dar um maior dinamismo

aos Sindicatos, bem como oportunidade a todo trabalhador
, empreendedor e que realmente 'trabalhe em prol de seus pares

na sua entidade de classe.

Evita-se também o continuísmo que ora existe nos
sindicatos, pois muitos dirigentes perpetuam-se nos cargos

auferindo vantagens e benefíc10s que a função lhes dá, per
petuação essa conseguida com a manipulação dos recursos
financeiros e barganhas de cargos na entidade de classe que

fatalmente favorecerão na sua reeleição.

As diretorias de sindicatos e outros organismos
dos trabalhadores estão a décadas. nas mãos de bem poucos
que se valem da prerrogativa de reeleição e se perpetuam

nos cargos.

Com a presente 'emenda se avitará peleguismo- e os
abusos que alguns diretores fazem atualmente, dando-se
maiores oportunidades para que surjam novas lideranças

bem como novas idéias contribuindo assiRl com a melhoria

da representação dos -trabalhadores jU"to aos elllpregadores

e aos orgãos públicos em ~al.
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EMENDA ES32616·3
tJ DEPUTADO SAMIR ACHOA

[J PLENÁRIO

=-------------TUTO/"ulTlPler,çie,-- ~

INCLUA-SE ND ART. 6. D PARÁGRAFO 58:

"FIcam liberados todos os jogos r mesmo os que depen
dam de habilidades ou sorte, desde que praticados em estabeledme;
tos adequados r que atendam as chances proporcionais dos apostadores
cujos tributos decorrentes da exploração dos mesmos sejam destinados
a fins sociais, tudo nos termos de lei complementar que regulamentar
a matéria. 11

Respeitando os princípios familia.:es, mo:-a!s éticos e releig!osos da família
o corpo humano ap6s a morte de indivíduo, p'Jderá ser utilizad:l para a extra
ção de órqãas oae específicamente sirvam a pacíentes, comp:ovadameíte neces

sitados dos mesMOS para sobrevivêncla, ou correção de lesão grave, por equipe

de f'léd.!cos composta de no mínimo cinco (5) nemoros, devidamente regístrada no
Minlstério da Saúde ao qu~l\prestará conta de seus atos o uso de cada cadável'.
-Leí Complementar regula~á a matéria no prazo de cento e oitenta (180) dias.
_ QualqJer cadadão, por si ou PO! representante 1e9'31, poderá manlfestar-se
expressamente por escrito, perante qualquer autoridade legalmente constitui
da, corrtrárâo à utilização de sau corpo, após a mor-te, para o fim estabeleci

do neste dispositivo.

JUS T I F I C A T I V A

JUSTIFICAÇIlD

r.r TI!:X1"O/~UIT"IC.O-----------____,

Inclua-se no art. 63 item V :

11 Nenhuma vantagem decorrente do exercí.cio de
qualquer função, na administração direta ou i!!.
direta, poderá ser integrada aos vencimentos a
qualquer funcionário, por mais de uma vez. Toda
a vez que houver promoção de funclonário que d~

termine vantagem em decorrência do exercício da
nova função, poderá o mesmo optar por aque l a que
lhe for mais conveniente. Lei complementar reg,g

lamentará o presente dispositivo.

'U'rjJJlltl/CONI!l!lAtl/llllcONruAo.----------,

D gravíssimo problema da falta de órgãos ,itais para trans
plantes agrava-se mais e mais a cada dia qJ8 passa em nosso país. Os fatores
que mais contribuem para isto são a desinformação da população a respeito do
complexo problema, os preconceitos religiosos e éticos envolvidos e o medo eÊ.
pecifico a respeito de tudo o que envolve a morte..

Embora sejam preconceitos que mereçam respeito, mas qJe podem

e dsven ser nudsdo pais, com o avanço da c!61cia médica nos últimos anos, já
é passfvel que e~perem::ls verdadeiros "milagres" no campo dos transplantes de

6rg~:Js vi tais para a salvação de vidas de doentes terminais que, sem trens 
plante de det~nac::tJs órqãos vrtaía, narrariam.

Esse avanço da ciência não pode ser obstaculizado por

tais preconceitos que, embora respeitáveis, podem e devem ser mudados ou ven
cidos com o fim da que se salv .." vidas, sem ferir direitos e respeitando sen
timentos.

Nesta sugestão, estamos estabelecendo o princípio de
que todo cidadão é daadJr natural de seus órgãos vitais, a me'1QS que se mani
faste davidame:1t~ em contrário. Também estamos determinando que a extração da
órgaos de cadáveres para transplante desde que não tenha h.vido ma">festação
em contrário , s6 será possivel por eq.rípe de no mjnímo cinco médicos, devi
damente registrados no Ministérõ-o da Saúde e a que a ele deve prestar devidas
contas após cada uso ue cadáver. A dest ínação dQS órgãos ret íradas é clara e
especí.fica: p3cientes que deles necessitem para a sobrevivência física. Também
estamos determinandoque lJIle lei Complementar regulamente davidamente o assun
to dentro de cento e 01 tenta dias após a promulgàção da nova Constituiçllo

= TUTOfJUnIFICLçlo---------------,

,IL...-:1 C'~:mrr ~:r
INCLUA-SE ONDE CDUBERI"""-r....~lJ'-}- -\' , •

EMENDA ES32619-8
l: DEPUTADO SAMIR ACHOA

~'''"TIDll~• PMDB

'LI.. ""IO/CtlNr'dtl/lllICDIIlulo ,

Marajás em um pa'Is em que o povo passa miséria
e a quase totalidade do funcionamento é mal remunerada é coisa!
nadmíss I vel quando elabóremos uma nova Constituição para O país.

" A união, os estados e os municípios es t abe l.ecécão
os seus quadros de funcionários da administração- di
reta e indireta, bem como os vencimentos e vantagen
dos mesmos, sempre por leis.
Parágrafo primeiro:Os vencimentos e vantagens perc~

bidos por todo e qualquer funcionário da administr.'!
ção direta ou indireta, da união, estados ou munic,!
pios, vigentes na data da promulgação da presente
Constituição , poderão ser revistos por lei que p~

derá diminuir c valor dos mesmos quando constituem
evidentes abusos.
Parágrafo segundo: Para os efeitos da legislação qu
diminuir vencimentos de valores abusivos, ou suas
vantagens, não prevalecerá os efeitos da coisa ju!.
gada anterior da qual decorreu a fixação de tais
vencimentos ou vantagens.

Atualmente todo tipo de jogo, exceto as loterias regula
mentadas pelo governo r são consideradas contravenções penais e a;sim
mesmo proliferam na clandestinidade, acobertados por algumas autor!
dades inescrupulosas aurerem vantagens em .seu próprio beneficio.

Como exemplo mais flagrantes podemos ter o jogo do bicho
que deixa alguns ricos em função da exploração de muitos , sem mui
t os , sem que o poder público sufira algo que poder a a ser empregue-
para fins sociais' , tais como, escolas r creches r hospitais, casas
populares, etc •••

Além dos fins sociais, haverá a criação de milhares de
empregos direto,s, tais como, garçons, artistas, motoristas, crupies

e toda uma extensa faixa de profissões pertinentes ao bom funciona
menta dos jogos, e também a criação de outros milhares de emprego:
em indústrias cârrelatas.

EMENDA ES32617·1·
t: DEPUTADO SAMIR ACHOA

fJ PLENÁRIO

justificação

m-------------'I'~I'I'Gf,aIl!l.'I'If1UÇ;.(>, __,

Inclua-se no Títúlo"IX,capítulo n, Seção I, Artigo 262,§ 5. :

" DISPOR SoaRE A RETIRADA DE óRGÃOS Ht.W\NOS DE CADÁVER PARA D USOEM oPERAÇ1lEs

DE TRANSPLANTE".

O acumulo de vantagens indevidas foi um dos prin
cipais fatores que ,criaram os famosos IImarajá

1s"
que representam um

,,"entado à miséria de grande" parté do povo brasileiro.
O que pretendemos é evitar o acumulo dessas van

tagens que- tem servido de várias manobras imorais que fazem com 
que o princípio da gratificação pelo exercício da função seja di,!!.
torcido.
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~l-rll."IO/tOwt,sio/.uet::OVI'lio _

= TUTO/~IIST1PlC ...Ç'O, _,

JUSTIFICAÇlllJ

Nas últimas ca rt.panhas eleitorais acentuog
se o número de pesquisas em Que a segurança públ!
ca constava como uma das principais preocupações
da população brasileira.

Inclua-se no capitulo IV - dos direitos politico ,~

.. pargrafo 92~m!hgJ6stituiÇão ao atual;

11 são alistáveis como eleitores os militares em 9.'!.
tal, inclusive os integrantes das PaIfeias Ml1i tares. tr

JUSTIFICAÇ1l0

o elevado Indice de criminalidade, notad.!!.
mente nos grandes centros urbanos, tem levado os
habitantes a viverem em lJma situação de verdadeiro
terror, pônico em face de orimes hedi ndos, brutai
praticados contra a vida humana, tais como, latr~

cínj"o r estrupo, extorsão mediante sequescrc , rapto violento, e.!!.
t re outros, acompanhados de outras moda!-idades de atos delituosos
quase sempre a morte da vI tma.

A Carta Politica ainda vigente determina no§ 20 de seu
art. 147, que são al1.stáveis como eleitores os militares, desde que
oficiais, aspirantes a oficiais, guardas-marinha, sub tenentes ou suB.
oficiais, sargentos ou alunos das escolas militares de ensino sup.!
rior para formação de oficiais.

o Texto constitucional, por conseguinte, exclui dentre
os cidadãos alistáveis os cabos e soldados das três Forças Armadas
e das Policias Mili tares dos Estados,

Não conseguimos vislumbrar qualquer razão que justif1
que tal restrição, tão antí.demccr ât í.ce e que exclui do processo ele1
toral milhares de cidadãos , que, pela lei maior, são como de segund
classe.

Particulamente no momento histórico em que esta
mos a viver, com a restauração das liberdades democráticas ;-
a elaboração de uma nova cOllstituição , através da Assembléia
Nacional Constituinte, é fundamental que o inalienável direito
de alistamento eleiLral assegirado a todos os demais ddadãos
brasileiros no gõzo dos direitos po.Lí t Lcoa - se.ja estendido aos
cabos e soldados das Forças Armadàs e das Polídas Militares.

Nessa conformidade, poderão eles, também participar
da escolha de nossos dirJ.gentes e representantes legislativo nos
vários níveis.

Na verdade, como já consignamos, não se justifica,
no }t-tual momento da vida política nacional, que os bravos cabos

e soldados Ao ExérCito, da Aaronáutica e das Polídas Militares
continuen(marginalizados do processo Polí tico-eleitoral, deve.!!.
do a eles, sem exceção, ser assegurado o direito ao alistamento
eleitoral.

Enquanto as opiniões se divergem como é n.!!,
tural em qualquer grupamento humano, especialmante em uma Sociedade
democrá.tica, em distintas regiões hras Ll.eã r as , vem ocorrendo linch,!
mentos de alguns desses criminosos de crimes brutais.

Condená.el sob todos os pontos de vista, não
se pode deixar de reconhecer que o linchamento, na maioria das ve
zes, se dá elll decorrência do desespero da população ante a impunld!
de desses criminosos submetidos a essa forma Primitiva de julgament
popular e à inércia em que se encontra o aparelho estatal ante a
crescente onda de violência e a contumácia com que se assiste cr!

minosos com sentença trJnsitado em julgado, cada vez mais prerpet!
rem maior números de delitos criminosos com requintes de pervesid.!!.
de, muitas. vezes sequer imaginados por criminólogos e penalistas.

Por se tratar de uma questão que apaixona os
debatedores e POl; estar consignada em inúmeras sugestões de eleit~

res, como consta,por exenp.te , da publicação do governo paulista, d!.
nominada "As Sugestões do povo de são Paulo à Assembléia Nacional
Consti tulnte", a adoção ou não da pena de morte encontra seu foro
propfcão no âmbito desta AssembllÍia.

Acreditamos que a a aplicabilidade a pena
de mQrte aos crimes brutais e aos praticados contra menores de
14(quatorze) anos de il:lade, em que o agente (já condenado ant!.
riormente ) ultrapassa o impulso ou desejo in,cial do crime para
o qual foi motivado, praticando outros atos delituosos, não
previ. tos pelo próprio agente criminoso, caracterizadores de sua
sanha assassina, é a que mais ccnvéa à sociedade brasileira sobr

tudo pelo seu carátel; de excepcionalidade.

Caberá à lei compleroentar estabelecer a.
condições para a re-Iização do plebiScito.

Tal é anelo desta proposição que por estar em plena
sintonia com princípios democráticos, ternos convicção merecerá
o acolhimento da douta comissão.

Com a presente sugestão, estamos certos,
trazemos à coloe.ção UIn dos temas mais comuns e preocipantes do
dla-a-dia do brasj.lei1=o e que, portanto, não pode estar ausente
do debate da Ass,enbléia Nacional Constituinte.

EMENDA E532622·b '"',.------J r:r::MD"';~t: CQNS!r~!rUINXB ALUtZIO CAIlPOS _ '=---~ ~

JOS!rIFICA'l'IVA

A ccapetincia pua explorar ou conceder lIerv.1ços ele ene~

gia elétrica é exclusiva da União deade 1934. A llIaIlutençào desae

~ - ~~_ nxToNulTlflc:'çie--_-----------

FEMENDA sUBsn=IVA

§.ubstituir a redação da altnea b, do item XI, do artigo 31, pela ,
seguinte:

!rt!rOLO IV •••••

CAP.tTULO II ••••

AR'l'.3l .

l{I .

b) serviço. e ina1;alaçõe. de energia elétrica..

'U/ll4llIO/CCMlssiO/IU.COllIIlM ,

Inclua-se no artigo 62 em substituição ao parágrafo 27:
" Será realizado em todo territôrio naciB,

nar , dentro de 360(trezentos e sessenta) dias co.!!
tados da promulgação da presente constituição, um
plebiscito de âmbito nacional para que a população
defina sobre a adoção ou nãD da pena de morte, nas
hipóteses de reincidência de atos delituosos, com
requiht'es de pervesidades ou contra menores de 't4
(quatorze) anos de idade, em que o agente já tenha
sido condenado" com sencença transitada em julgado

Parágrafo única- "Lei complementar determ!
nará como se fará a consulta plebiscitáriã"

= - TIllTI:l/,w171'leAÇÃo' -,
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em dobro.

Art. 72 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"" TUTO/JlJSTIfIC...ÇÃO ---,

bras da advocacia e quaisquer outros juristas de reconhecido méri
to, sendo que estes não poderão uI trapassar 1/5 ( um quinto) dos'
lugares ocupados por membros do Poder Judiciário, aprovados por
2/3 ( dois terços), no mínimo, do Congresso Nacional e nomeados t

pelo Presidente da República.
Parágrafo único _ Os ministros serão indicados pam um pe

r Iouo de 10 (dez)anos, com idade mp íruma de 40 (quarenta) anos.
Art. - Compete ao Supremo Tribunal Federal:

I _ Apreciar do recurso de inconstitucionalidade e de .!.
legalidade de ato, decisão judicial., lei ou norma que infrinja a

Constituição ou os princípios por ela adotados;

II - Apreciar da inconstitucionalidade de tratado intern!
cional, mesmo que regularmente sancionado e ratificado~, quando f

resultar em violação a uma disposição fundamental.

rII - Apreciar no prazo de vinte dias, em caráter preve.!:!.
ti vo e de fiscalização, por requerimento do Presidente da Repúbli
ca ou do Chefe da Governo, qualquer diploma ou tratado internada
nal.

IV - Exercer quaisquer outras funções que lhe sejam atri
buídas pela Constituição e pela Lei.

Art. - Têm legitimidade para interpor recurso de inconsti
tucionalidade ou ilegalidade:

I - O Presidente da República, o Chefe de Governo, o PrE.
curador-Geral da República, os Poderes Legd s Lat i.vo e Executivo
dos Estados-Membros, do Distrito Federal e dos Municípios, os Pa..::
tidos Políticos e os Sindicatos.

II - Qualquer pessoa física ou jurídica que invoque di
reito, garantia ou interesse legítimo, objeção de conseiência,

bem como qualquer membro do Ministério Público.
Art. - Os acórdãos e respectivos votos divergentes se_T

rão publicados no alário Oficial da União. com valor de caso jul
gado a partir do dia seguinte ao de sua publicação e não admitem'
recurso, salvo o de embargos de declaração.

Art. - Os ac6rdãos que declara~em a inconstitucionalid!
de de uma lei ou de uma norma com força de lei e todas as que
não se limitem à apreciação subjetiva de um direito ou interesse,
revestem-se de eficácia geral. Subsiste a vigência dos demais ar~

gos da lei não afetados por inconstitucionalidade. selva se o ac~

dão dispuser di ferentemente.

Art. 1- A Lei prucessua., regUlará o funcionamento t

o processo e as condições de propositura das ações e recursos
perante o Tribunal Constitucional.

L""/lTIDO~
PCBROBERTO FREIRE

RG8ERT8 FREIRE

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS: Parágrafos 51 a 57 do artigo 62; e pará

grafos 12 ao 7º do artigo 92 e Artigo 10 e seu parágrafo único.

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso XV do Art. 72

Trata-se de uma das mais justas reivindicações dos traba
lhadores e assegura realmente o gozo de féraas r uma vez que tendo normalmente
seus salános"achatados", dificilmente conseguem economizar para tal. Além do

mai.s, a conquista deste direito virá influir decâsrvemente no indíce de prod~

tividade de cada um.

Restaure-se o Capítulo denominado "Dos Direitos
Coletivos 11 , contendo os dispositivos acima referidos.

XV. gozo de tranta dias de férias anuais r com remuneração

JUSTIFICAÇAO

regime é indispensável tanto por razões técnicas corno por razões

jurídicas e políticas. Trata-se de um serviço interligado nacio

nalmente e que tende a J.ntegrar num só sistema em todo o territ,2
rio naca.onaL,

Transferir para os Estados parte desta ecmpeeêncaa irá

gerar conflitos Jurídicos e polítJ.COS em preJuízo da Federação ,
além das desvantagens eeonêmacea õecoxrenees ,

"" Tl:lTO/~lISTlnC"çio-------- ___,

EMENDA ES32624-4

I!J
r.r-------- 'LfN""II)/CCl.Ilssio/SUIClll.lISSio ------,

I!J PLENARID

]EMENDA ES32623-6

l:
r.r---,;----- ~L[Il.lIlle/COlllsslo/IU.COIlJU.io ___,

Justi ficação

A restauração da figura constitucional "Dos Direitos
Coletivos" é, de suma importância, dado o seu caráter novo e re
volucionário. Trata-se aqui de enunciar um elenco de postulados
revestidos de pecuj.aar 5igni ficado constitucional, separando-o

dos Direitos Individuais e dos Sociais.

EMENDA SUBSTITUTIVA

Substitua-se os artigos que compõem a seção 11 do Capí
tulo IV do Títula V do Substitutivo pelos artigos seguintes, dan

do-lhes a numeração devida:

Justi ficativa

Forma-se hoje, nos debates constituintes, um amplo
consenso majoritário a res~ito da neccss i dade da constituição de
um tribunal constitucional. Assim, Entendemos como positiva a so
lução encontrada pelo nobre relator 1 o qual dá ao Supremo T!i

bunal Federal as atribuições de corte constitucional e cria o
Superior Tribunal de Justiça, para exercer as atribuições ordi
nárias qu; hoje são da competência do STF.

No entanto, entendemos que deve ser melhorada a se
ção do substitutivo que trata do tema. Nesse sentido apre.:.enta
mos esta emenda que busca adequar o nosso tribunal maior à so
c i edade democrática que queremos construir, fatalecendo o seu
careb ter- de Corte Constitucional e definindo pontos fundamen
tais como o mandato dos Ministros; a poss>bilidade de qualquer

brasileiro no gozo de seus direitos de cidadão interpor recurso
de incostitucionalidade ou ilegalidade, entre outros.

Este é o sentido da nossa emenda.

EMENDA ES32626-1

Título V
Capítulo IV
Seção !I

DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

PLENARID
""------ TrltTO/~lI.TI',OAÇio ---,

EMENDA ADITIVA

Art. - O Supremo Tribunal ~ederal,que tem sede no Distr!
to Federal e jurisdição sobre todo o tarrit6rio nacional, terá em

sua composição, 15 ( quinze) ministros indicados3 em lista trípli
ce pelo Chefe do Governo, dentre juízes de carreira, além de mem_ 1

Acrescente-se, no Capítulo IV do Título V ao Substituvia do

projeto constitucionàl , a seguinte seção. ;"\fando-Ihe a devida numera
ção:
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Título V
Capítulo IV
Seção
DA JUSTICA AGRÁRIA

Arta - A lei disporá sobre a organização, a competência e
o processo da Justiça Agrária.

Art. Compete à Justiça Agrária processar e julgar:
I- Causas originadas de discrimlnaçfto e titulaçtlo de ter

ras, incluindo as devolutas do Município, do Estado e da Unilio;
II- Quest~es fundiárias decorrentes de desaproPriação por'

interesse 50c1a1- 00 para reforma agrária.
Art.- O processo perante a Justiça Agrária será gratuito,'

prevalecendo os princípios de concillaçi!io, localizaçfto, economia, I

siNlplicldade e rapidez.

JUSTIFICATIVA

Na deraocracf e que queremos corstruí r não se jostifica que os dispo

sitivos ant.í.democr ét i ccs da proibição de reeleição para os car-'

gos máximos do executivo, bem como", da desincompatlbilizaç§,; co,'!!

puls6:ria sejam marrt j-dos ,

Entendemos que só o povo pode julgar aqueles que preten-

dem a governança e acreditemos - que um bom administrador da co.!.

sa pública deve ter o direito de - eleito novamente pe.ro voto pop.!!

lar -- cont ãnuar à frente dos negócios do Executivo, seja munici- '

paí , estadual ou federal. ~ este o sentido da presente emenda.

EMENDA ADITIVA

Dispositivo emendado: art.31 (trinta e um)

r.r n:nO/.lUITI'ICAl;ão --,

PI.IIUoIllO/COlllSSi.O/suaCDIllI"ie ,

Acrescente-se ao inciso quarto do artigo t r mta e um, a s,!
guinte expressão:

Art. 31- .

tJ PLENItR.!.U

JUSTIFICATIVA

É do conhecãeento de todos os graves conflitos sociais ari
ginados da quest ão. agrária era nosso país, os quais nos últimos anas"

vêm atingindo as raias do insuportável e do inad..issivel.
A constituição de uma Justiça Agrária, certamente agiliza-

rá a r-esojução das lides provocadas pelas disputas fundiárias, além d
acelerar o processo de reforma agrária, que hoje caminha com lentidA
inaceitável.

O Substitutivo apresentado pelo nobre relator, para surpres
nossa, retirou do Título no qual está inserido o Poder Judiciário"
seção reeeente à justiça agrária. A nossa emenda tem o sentido de res
tabelece-la.

ROBERTO FREIRE

EMENDA ES32627-9

f: LPAllrJDD~

PCB

IV -
cessão de bases mili tares.

vedada a con-

PLENARIO
JUSTIFICATIVA

= TIXTOf<lusrrrJCAçio-------------___,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. Parágrafo único do artigo 147

Dê-se ao parágrafo único do artigo 147 a seguinte
redação:

Art. 147 - .

Parágrafo único - Os Ministros do Supremo Tribunal
Federal serão nomeados pelo Presidente da República, depois de

aprovada a escolha pelo Congresso Nacional.

A expressão ora proposta busca adequar o inciso quarto do

artigo trinta e um do Substitutivo ao artigo quinto, o qual afirma'
que o Brasil fundamentará suas relações 2nternacionais no pJ.'incí- t

pio da independência nacional, na autodetermlnaç~o dos povos , na s.2,

Lução pací fica dos conflitos internacionais, na defesa da paz.

A história mundaaI contém exemplos nos quais a independên
cia nacional e a artnde t er-mfnaçãu ficou comprometida em virtude da
permanêncla de tropas estrangeiras através da conces~lIo de bases mi
II tares. Devemos pois, em defesa da nossa soberania af2rmar clsrarne!!,
te que o nosso país não fará concessão de bases mil i t ares a quais- t

quer países ou organizações.
Propomos, pois, seja inclu!da no texto constitucional, es

sa. oroibic§o~_

Justi ficativa

Trata-se de democratizar a escolha dos juízes maiores
da nossa Corte Suprema. Entendemos que este:ndendo-a ao conjunto
dos parlamentares federais estaremos tornando aquela escolha
mais represerrtativa . I! este o sentido da nossa emenda.

EMENDA ES32630-9
tJ ROOERTO "1<::11<::

fi PLENARIJ

'AUTOII-- .,

rer- TflCTD/~u:m'lcAção-------------___,

lPi.u1alO/UIII..W.MC.IM.....---------...,

EMENDA ES32628-7
(J ROBERTO FREIRE

l!J PLENÁRIO
= TlaTe',.unl'lC:Al;ãe ,

EMENDA A~ITIVA

DISPOSITIVO EM"NQ~!J!J: Artig, 47

Acresce.,.l;e-se na final do parágrafo primeiro do artigo
47 a expressão «ceeerveoo o disposto nos pará~rafos 1", 2" e 3" do
artigo 111.

emenda supressi va Justificativa

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo treze

Suprima-se os parágrafos sexto e sétimo do artigo treze.

Acredito que. aq r.í , ho.rve ..Im equãvcco • A aplica;ão

do disposto nos parágrafos 12, 20 e 30 do artigo 111 deva ser feita
ao p:rrá;,rafo primeiro do artigo 47 e não no seu parágrafo segundo

co'no cons t a no texto - do Substitu:iVo.
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r;r------------- TlXTO/~u.TI'lCAÇio-------------_,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENOAOO: Artigo 209

EMENDA ES32631-7
tJ " ROBERTO FREIRE

,
tS~R~ID0:=J

JUSTIFICATIVA
Em um país como o nosso, no qual a questão da terra

contém a expIas! vidade social que todos sabemos, é de fundamental
importância seja constituída a justiça agrária, com o fim de di

r í.mir os conflitos que Tem causedn a morte de muitos brasileiros.

Pata nossa surpresa, o subs t í tutavo do nobre relator,
extraiu da ~roposta de texto consti tuciooal, a seção referente a
jus~iça açraraa , Nossa emenda busca restabelecer a seção a ela

ROBERTO FREIRE

Suprima-se o inciso I do artigo 209

Justificativa

Entendemos que o imposto terr! torial rural deve ser
da competência da União, 1n=lu51va em decorrência da problemá
tica agrária hoje em nosso País, cuja solução passa, primordial
mente, pela União Federal.

EMENDA ES32632-5
tJ
r:T-------~ 'LlIfAIlIO/ÇOloll',;:o/IUIÇOlllIUÃO----------,

PLENARIO
r;-r TEJlTO/JU,nlrll::Açio -,

EMENDA MODIFICATIVA
OISPOSITIVO EM~NDADO; Artigo 19 de TiTOL.O-X, DISPOS",,,õ" TM"SITó'''Il~

EMENDA ES32634-1
l'-J
l_ ROaERTQ FREIRE

r;-r-------------TI:lITO/~UtTI.. IC..ção _,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 297

Suprima-se, no parágrafo segundo do artigo 297 a ex-
pressão: lIDesde que ha j a devida separação judicial por ma Ls de
dois anos, ou "compr ovada separação de fato por mais de quatro anos"

Justificativa.

Entendemos, como aliás a primeira parte do referido
parágrafo adianta, q.re as condições necessárias ....a dissolução do
casamento deverão estar expressas na Lei ehão no Texto Constitucio

nal.

EMENDA ES32635·0
tJ ROBERTO FREIRE

= TUTO/~UsTI ..leAção-------------_,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Capítulo I do Título VI do Substitutivo.

Pl.tN.."lo/eoIl15sio/..UICOIlIUio----------,ePLENARIO

ção ,

Justi ficati va

Oê-se ao artigo 19 do Substitutivo o seguinte reda-

Art. 19 - Q; mandatcs dos Governadores e dos vace-üo-,
ver nadares eleitos em 15 de Novembro de 1986, terminarão no dia

12 de janeiro de 1990.

PLENARID

ROBERTO FREIRE

ROBERTO '"RIRE

Entendemos que ° Estado de Sitio satisfaz plenamente
a necessidade do Estado ter um instrumento adequado para fazer fren
te a s í tuaçõe s nas quais a ordem pública e a estabilidade insti tu
cionalesalnãeOaçadas.

Nesse sentido, apresentamos esta emenda supress! va do
chamado Estado de Defesa.

Justi ficativa

fi ENARIO

Suprima-se a Seção "Do Estado de Defesa" do Capítulo

do Título VI.

I EMENDA ES32636·8
l:J

r;r------------- TEllTO/JUSTlrICAçIo _,

Um dos aspectos negativos contidos na regulamentação
das eleições de governadores hoje vigente é o prazo existente
entre a eleição e a posse dos eleitos t excessivamente dilatado ..
O Substitutivo do nobre relator reduz acertadamente esse prazo

para um máximo de 45 dias.
Não vemos, dessa forma, razão para que essa norma, dei

xe de ser aplicada aos Governadores e Vice-Governadores eleitos

em 15/11/1986.

Emenda Aditiva

Oispositivo Emendado: Capítulo IV

EMENDA ES32633-3
f=1

= TI:lITO/~USTI .. II::..ção,-------------_,

r."T-------~I'UN..1I10/COIlISsiolsUICOIlIUAo---------

c\I11~~.
Acrescente-se no Lapitulo IV 'llàSUlistitutivo do

,Projeto ConstitucIonal, a seguinte seção, dando-lhe a numera
ção devida.

Seção

Da Justiça Agrária

EMEND,~ SUPR=:SSIVA

DISPOSITIVO EM~NO~OO: Artigo

Suprima-se no parágrafo segundo do at'tig'J 47 a
expressão final ... "Aplicando-se-Ihe, no que couber, o ar
tigo 111 e seus pará~rafos"

Art. - Para prevenir e dirimir conflitos fundiários,
o Tribunal de Justiça designará juízes de entrância especial, com

competência exclusiva para questões agrárias.

Parágrafo único - Para o exercício das funções pre
vistas no caput deste artigo, o ~Uiz se deslocará até o local do

conflito sempre que necessário à eflciente prestação jurisdicio
nal.

Art. - O disposto no artigo anterior se aplica, esp.!
cialmente no que se refere ..à_reforma agrária.

Justi ficahva

Acredito que aqui houve um equívoco de redação
ou um erro de Lmpr es sã a , pois não há nenhum sentido e-n apli

car o artigo 111 e seus pará~rafos ao parágrafo segundo do ar

tigo 47.
A aplica"ão dos re rer íuos d t spos í tivos deve ser

fe2ta ao paragrafo primeiro do artigo 1'7.
É ° que faremos em outra emenda.
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,-,.,. TIXTO/JulTl'M:.u;ÃO _,

ROBERTO FREIRE

~.." ..o~

~HDB_JDEPUTADO GABRIEL GUERREIRD

EMENDA ES32639·2
[TI

= Tn:TOI4uSTIFlC.l.çio --,

L""""~peR

PLEN~RIo

EMENDA ES32637·6

tJ
,-,.,. 'I.INA~lo/eO.. I'I.iO/SIl.CDMISl.\o--------______,

EMENo~ ADITIVA

DISPOSITIVO EMENoA90: Artigo 31

Acrescente-se no final do inciso VI do artigo 31 os

termos: "armas, exp Insr vos e subs t ãnc í as t óxacas ".

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 304 do subseãeueave do Relator.

Dê-se ao Art. 304 a seguinte redação:

"Art. 304 - Mediante representação de or

gãos federais pr-êpr-a.cs , as comunidades J.n

dígenas poderão J.ngressar em Juízo para

defesa de seus dJ.reJ. tos e J.n'teresses li •

Art. 31 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JUS T I F I C A ç Ã O

DEPUTADO GABRIEL GUERREIRO

VI -

armas , explosivos e substâncias tóxicas

JUSTIFICATIVA

ti nossa intenção é retom...r a redação original do Projeto
Constitucional po í s ra União deve caber também a autorização e a fis

calização da pr oríução e comercialização dos materiais por nos acres
centacos . Trata-se de maior segurança para os brasileiros.

~ o sentado da presente emenda.

Seguramente o nobre Relator foJ. traído por

equ'ívoco excusáve1 ao adnu.tir a redação do Art. 304. E a.s to por
que, sendo os Lnda.oa ca.v.í.Imentie xncapazes , não podem gozar dos

dc.xe i.t.oe de postulação j ud.ica.af , salvo por representação. A emen

da coqa, ta exatamente dessa hr.pôt.eae , assím evitando que a Consti 

trua.çâo consagre vexdedeaxa aberração JuridJ.ca.

EMENDA ES32640-6

P
'LfN.l.1l10/cONIUÃo/suICONlnÃo------ - --)

= TUTO/JUSTlrlC.l.çlo ----,

DEPUTADO GABRIEL GUERREIRD

EMENDA ~32638-4

fi

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: 19 do Artigo 302 do Subsbtutivo do Rela-
tor.

Dê-se ao § 19 do Art. 302 a seguinte reda -

PLENÁRID
= TI!:l(TC/~USl'l'lC&ÇiD ----- _,

ção:

IIArt. 302 - ------------------------------

EMENDA MODIFICATIVA

Altera a xedaçãu do parágrafo 22 do Art. JD2 ..

Art. 3D2 -

§ '0_
§ 20 _ A expãcração das riquezas minerais nas terras ind!

genas deverá ser feita com anuência das comunid-ª.
des indígenas diretamente interessadas, as quais

ter§o direito a participações especiais nos resu.!
tadas da lavra, na forma da Lei.

JUSTIfICATIVA

Em prillleiro ~ugar a palavra autorizaç§.o coloca os
índios novamente com soberania sobre o subsolo na medida em
que lhe garante o poder de veto à própria lavra e Caril isto
pode atingir o interesse e a prQpria soberania nacional. ERI

segundo lugar, achamos que O Congresso não deve assumir a
função burocrática de conceder autorizações em noae do poder
público, tarefa que COMpete aos órgãos técnicos do Poder

Executivo, criado para esse fim. Devemos, isto SII1, resgus,!.
dar ao Congresso Nacional o poder de cassar concessões do
poder público, quaisquer que sejam, no interesse nacional.E~

ta é, eee dúvida) uma 'forma de fortalecer a pusdçãn do Co!!,
gresso COI1D guardiAo dos interesses nacionais e do povo) ao

invés de colocá-lo como cuonestadnf de ações posteriores que
venham a ser praticadas pelas concecionárias COIl a aprcvação
prévia deste poder. Em terceiro lugar, não achamos que este

seja o local adequado para se estabelecer constitucionalmente
encargos especíric~s para apj.ãcação no meio ambiente, a partir

da exploração lIineral. Sabemos que em alguns casos a mineraçao
tem nL to poder poluidor , porém é absolutamente verdade que de
IRado geral essa poluiçllo é fisica, enquanto que a indústria de
t.r-ensf'orraaçêc desses bens, ou seja, a metalurgia e a sideru!.
gia são provocadores de poluições químicas muito lIais danosas
ao meio ambiente. Por essas razries justifica-se esta emenda.

§ 19 - 05 atos que envolvam os interesses

das comuru.dades l.ndígenas terão a par-tn.cae

pação de orgão federal próprJ.o, sob pena
de nulidade 11 •

JUS T I F I C A C Ã O

pretende-se com a presente emenda conferir

maa.oz- articulação, or-çenac.í.daôe e teor Jurí.dJ.co ao texto ccne-

'tu.trucnonaL, A exclusão do da sposi.ta.vo da expressão Ml.nl.stério

!,úbl1co atende a essas converu.êncí.as , uma vez que, no relacio

menta dos índios com a aoca.eõede , aneeevêm os orgâos pr-ôpmos

da ndnum.stiraçâo Federal. E, nos conflitos postos sub-júdice,

são eles representados obrigatoriamente pelo Ml.nlstério Público,

uma vez que, como os menores, os índios não possuem capacidade

cxví.L, Logo a referêncJ.a feita pelo Art. 302, § 19, ao Minis 

têr10 Público é absolutamente ocaoae , daí JustJ.ficar-se a apre
sentação de?ta emenda a

EMENDA ES32641·4

---------_.
K~ENDA MODIFICATIVA

DISPOSI!IVO E~ENDADO: Letra ~, do inc~so XI, do Art~go 31 dO Subs

t~ tutrvc do Relator.

Dê-se à letra E , do ~nciso XI, do Art. 31

a segu1nte redação:

t1Art. 31 - -----------------------------

XI - --------------------------------

b) - os serviços' e instala<;:ões de energia

elétr1.ca no âmba ec a.nt.er-es t.aduaL, o apro 

vea tatnento enexqê tn.co dos cursos a' água peE,

tencentes ã União e os recursos minerais."
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JUS T I F I C A ç A O

Deve competir à União r através do Poder Exe

cutivo, com f.racaLa aaçâo do Congresso Nac a.cneL (Art .. 77, X, do

próprio subs tatutn.vo) 1 a concessão ou pe.mu.asâo para a pesqua.aa e

a lavra de recursos mrneraa s , neaxar essa questão sem ccnvem.en

te e adequado provimento constltucional ê transJ.qJr com um dos a.rr

teresses Eundamentiax.s da sociedade bresa Leare , na medade em que a

exploração de recursos mane raas se anscreve entre as et.avavadades

de euperi.cr importãncl.a econôm.ca para o Pais. Justifica-se, em
conaeqüêncaa , a emenda apresentada.

Parágra fo \Jnico - Estará automaticamente criado o Esta

do onde for favorável o resultado da consulta, ocorre~
do sua Instal ação na data da posse do governador ele!
to no pleito de 1990. -

Justi ficativa

AS realidades regionais, as especificidades das áreas

envolvidas, as evidências das vantagens sociais, políticas, ad

ministr,ativas e econômicas, além da vontade e a concordância ãn
sofismável das populações das referidas áreas, levam esta Asse~
bléia Constituinte a tomar esta decãsão- hist6rica.

EMENDA MODIFICATIVA

= Tf:XTO/~IlITI'.eAçil)-------------___,

f:J PLENARIO

=-------------TIXTD/Jl,laTl'IC.lÇÃo-------------___,

EMENDA ES32644-9
[J -D~PUTADO GABRIEL GUERREIRO

'LtIl'A~la/col,lIIlIÃo/lu.callllsdo----------,

EMENDA ES32642·2
f:J DEPUTADO GA;RIEL GUERREIRO

P PLENARIO

Modifica nedação do Parágrafo 32, do Art. 28 do Projeto Subst.!

tutiVD.
EMENDA ADITl'ffi

Art. 28 - ••.•••••••••••••••••••••......•....
§ 12 _ •••.•..•.•.•••••••••••••••••••.••
§ 22 _ ...•••••••••••••••.••....•.•••.••

§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdi
vidir-se ou desmembrar-se para se anexarem a ou
tros ou formarem novos Estados medIante aprova
ção das popujações diretamente interessadas, me
diante referendo e tio Congresso Nacional. -

Justi ficati va

OISPOSIÇOES TRANSITORIAS _-r~:&

Inclua-se onde couber

Art. Na eleiç~o de 15 de novembro de 1988 será realizada co~

sulta popular no Estado do Pará para a crIação do Estado
do Pará do Oeste, como desmembramento dos municípios p!.
raenses de Almeirim, Prainha, Monte Alegre, Alenquer, Q.
bidos, Oriximiná, Faro, Juruti, Itaituba, Aveiros e S8!!,

taréll.

EMENDA MODIFICATIVA

Modifica a redação do Art. 60 das Disposiçlles Transit6rias.

Oisposiçlles Transit6rias

Parágrafo I1nico - Estará automaticamente criado o Estado
onde for pelo resultada ,favorável da ,coilslIlta, ocorrendo
sua instalaç~o definitiva na data da posse do governador

eleito no pleito de 1990.

Justi ficati va

Do ponto de vista amazônico, não s6 um novo p6lo COI'l

estratégias e int~resses específicos surgirá na regUlo, como co!!,

tribuirá enormemente para o fortalel'imento politico regional.

. Por estas razões, e mui tas que aqui poderiam ainda ser

explicitadas, é que se justifica a crãação desta nova Unidade da

Federaç~o, que,· não temos dú~ida, s6 fortalece'iá a todos', es'p~

cialmente a Amazônia.

Trata-se de fato notório a necessidade da redivis§o ter

rit6rial da Amazônia, especialmente dos Estados do Pará e do Am!:

zonas, cujos territórios têm extensões superiores a um milhlo de
kmz • A inadiministrabilidade desses Estados é uma realidade in

sofismável. Não é possível criar-se programas de desenvolviment;;

integrados para essas vastas regHies com especificidades t:lo di
versas. Quado tais Estados estabelecem suas metas prioritárIas
de desenvolvimento. evidentemente privilegiam as áreas de seu

maior interesse, relegando a segundo plano áreas em'geral mais

afastadas e menos dinâmicas economicamente, o que imliJlica dete!,
minar a eondenação dessas áreas ao eterno dissabor do sllbdese!!,

volvimento e atraso mais indesejável e hediondo. Iô esta a sitU!
ção das regiões do Médio Amazonas Paraense e do Tapaj6s que se

propõe que façam parte do novo Estado. E absolutamente indispe!!.
sável criar-se um projeto pr6prio para uma regHio 'tão vasta e
tão característica como essa. Temos cubbura prdpria, economia

pr6pria, vida politica e social apart.adas de Belém e interesses

diversos, até pelas .condiçlles físicas, das demais regilles do Pará
Trata-se de uma área de mais de quinhentos mil kmz Que precisa

de uma estratégia especifica para promover seu pr6prio desenvo!
vimento, e isto s6 se dará com uma administração própria e que
depende de sua independência politl<:a do nosso Estado de origem,

o Pará.

PL(Il-'"IO/CONISSio/IUICOlllllldo ,

Por essas razlles, não se justifica a audiência das A,!!.
seraméãas Legislativas Estaduais, quando se tratar de divisões

estaduais. A elas cabe, isto sim, a decãsão sobre a divis~o ter

ritorial interna ao Estado, quando da criação dos municípios. -

Tendo em vista que a modificação da eeder-ação , no que

concerne ao número de unidades estadual federadas, é assunto que

interessa diretamente às populações envolvidas e ao conjunto da

UnHio Federada, não vemos razão para Que esse assunto deva pa,!

ser pelo crivo de uma Assembléia Legislativa, na medida Que a
composição das Assembléias refletem diferentes interesses lote!,

nos de um Estado e, portanto, haveria interferência indébita das
regiões que não têm as mesmas especlfie idades sobre aquelas que

desejam se desmerabrnr , O argumento de que o Estado tem que ser

ouvido não prevalece frente ao fato de que o Estado tem represe!!,
tação .' paritária no Senado da República, e representação propo!.

cional na Câmara Federal, e desse 1II0do, tem assegurado seu direi
tos e interesses resguardados no Congresso Nacional, e em geral~
muito superior às representações das áreas interessadas no des
membramento. -

Art. 62 - Na eleiç~o de 15 de novembro de 1988 será realizada
consurta popular nos Estados de Goiás e Pará e nos Ter

rit6rios de Roraima e Amapá, para a crãação dos respec

tivos Estados' de Tocantins, Pará do Oeste, Roraima e
Amapá.

~ PLENARIO

EMENDA ES32643·1
tJ DEPUTADO GABRIEL GUERREIRO

=-------------UXTO/JulTl'llllQio,----'- ___,
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EMENDA ES32645·7

I:
EMENDA ES32647·3

~;;;;;~ l:J DEPUTADO EXPEDITO MACHADO

r,r--------------T&IItH""UITlflCAÇio------- .r,r-------------Tt:xrOt.lUITlrIt:AÇX. --.

EMENDA MODíFICATIVA

11 _ Julgar, em recurso ordinário, os "habe.aa corpus" e mandados

~~~de segurança decididos, or~g~ar~amentel pelos Tribunais Regionais Fed~

Dispositivo emendado - Artigo 154.

Art. 154 - RediJa-se:

Art. 154 - Compete aos Tribunais. Regionais Federais:

I - processar e julgar, originariamente:

a) as revisões criminais e as ações rescisórias CbB seus
julgados e dos Juizes federais da região;

b) os "habeas corpus" e mandados de segurança contra a-
to do Pres~oente do Tribunal ou de seus órgãos e membros ou de juiz
federal da região;

c) os conflitos"de competência ent.re seus órgãos ou e~

tre juizes :federais da região;

11 - julgar I em grau de recurso, as causas decididas p~

los Juízes federais da região.

JUSTIFICATIVA - Cuida o artigo da competência dos Tribu·

nais Regionais Federais.

EMENDA ES32646·5
DEPUTADO EXPEDITO MACHADO

EMENDA MODIFICATIVA
~yg

Dispositivo emendado - Artigo ~

A'l'il
RediJa-se o artigo JJn:

Nj~
"Artigo~ - Ccmpe'tie ao Tribunal Superior Federal:

I - processar e julgar originariamente:

a} as rev~sões criminais e as ações rescisórias de seus JQlgados;

b) os juízes dos Tribunais Reg~onai5 FederaJ.s e do Trabalho, os

Juízes federaJ.s, os juIzes do trabalho, os membros dos Tribunais de Co,!!

tas dos Estados e do Distrl.to Federal e os do MJ.nistérJ.o Público da Un!

. ão, nos crimes comuns e de ze spçn aab aj.Ldade r

c} os "habeas corpus" e mandados de segurança contra ato de Mi

nistro de Estado, Presidente do TrJ.bunal ou de seus ó:t;'gãos e membros I e

do responsável pela direção geral da Policia Federal;

d) os conflitos de Jurisdição entre seus órgãos, entre Tribunais

Regionais Federais, entre os Tr.J.buna~s Regiona~s Federais e Juizes s,!!

bozrdxnadou a: outros Tribunais Regionais Federais, e entre Juízes subor

dinados a tribunais diversos.

rrr TlI:lCTG/JUIT"Ic:&lôio .,ra~s.

EMENDA MODIFICATIVA

Dispositivoa emendados - Artigos 152 e 153

Artigos 152 e 153.

Redijam-se, como art. 152 (renumerando-se):

~ - Os Tribunais Regionais Federais serão criados
em .J.e~, que determinará a jurisdição, sede e número de membros.

§ 19 - Os Tribunais Regionais Federais constituir-se-ão

de juizes nomeados pelo Presidente da República:

a) lnediante promoção de Juízes federais indicados pelo

respectivo Tribunal;

111 - :Jul.qar, mediante recurso especial., as causas decididas em

única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais, quan-do a d,!

cisão eonerazaar dispositivo da Constitu~ção, violar letra de tratado ou

lei federal, declarar sua inconstitucionaliW:de, ou divergir de julgado

do Supremo Tribunal Federal, do próprio - 'l'ribunal Superior Federal Ou de
outro Tribunal Regional Federal.

JUSTIFICATIVA - A competência do Tribunal Superior Federal é a qu~' surge

com a criação dos Tribunais Regionais Federais.

I'EMENDA ES32648-1 m"' ~

DEPUTADO EXPEDITO MACHADO

b) um quinto d,;>s lugares por advogados de notório saber

jurídico e idoneidade moral, com mais de dez anos de prática forense e

por membros do Ministério Público Federal com mais de dez anos de exer
cício, todos de idade superior a 35 anos.

§ 29 - A promoção de juizes federais ao Tribunal dar-se
-à por antiguidade e por merecimento, alternadamente, observado o segUia~--------~~~~~~------------
te. ~----------------TII:XTONl.fnlfIC&lôio'---''--------------.

a) a antiguidade apurar-ae-á. pelo tempo de efetivo exer

cIcio no cargo, podendo o Tribunal Regional Federal recusar o juiz mais

antigo pelo voto da maioria absoluta de seus membrds, repetindo-se a vo

tação ",tê se fixar a indicação;

b) no caso de mececameneo , a indicação ao Presidente

da República far-se-ã em lista trrp1~ce elaborada pelo Tribunal, ne
la podendo figurar apenas os Juizes da respectiva região e sendo 0

brigatõria à. promoção do que nela constar pela quarta vez consecuti
va.

§ 39 - Os lugares r-eserveeea a membros do Ministério

Público federal ou advogados serão preenchidos, respectivamente por

membros do Ministério Púb~ico federal da região ou advogados nela mi
~itanteB, indicados em lista trlplice pelo Tribunal. -

JUSTIFICATIVA - Os Tribunais Regionais Federais COns
tituirÃo a segunda instância .da Justiça Federal. A emenda retifica:
-lhes a constituição.

EMENDA ,MODIFICATIVA

A'l'l-
Dispositivo emendado - Artigo~

Redi~a-se:

..{I.f'f"
"Art.~ - O Tribunal Superior Federal , com sede na Capital

da República e Jurisdição em todo o território'nacional, compõe-se de

quinze Ministros vital!cios, com maa.a de 35 anos de idade, nomeados ~

10 Presidente da República, sendo nove dentre Juízes dos TrJ.Puna~s R.!.
gionais Federais;" três dentre membros do Ministé.rio" Público Federal: e

três dentre advogados, de notório saber jur!dico e idoneidade moral.

Parágrafo único. A nomeação só se fará depois de aprovada a

escolha pelo Senado, salvo quanto à dos magistrados, que serão indie,!

dos ao Pres~dente da República em l~sta tríplice pelo. próprio Tr~nal
Superior F.ederal, sendo obrigatória a nomeação do que figurar em li.!

ta pela quarta vez consecutiva.



Deputado EXPEDITD MACHADD

in-

para

JUSTIFICATIVA - O Tribunal Super~o. Feqeral é novo nome <;lU,e as,

"Sugestões" apresentadas pelo Supremo Tribunal Federal à "Comissão Pr,2.

visória de Estudos coneef.eucãonare" deram ao Tribunal Federal de RecuE.

sos, em vista da crr.açâo dos TrJ.bunais Regionais Federais. A diminui

ção do número de Ministros deve-se precisamente a essa criação.

EMENDA ES32649·0:
l!J
r.r --;-__ 'Lr:Jdlll0/COlll:ula/IUICOMluio ,

r.T TEXTO/~u.TlflC.lÇio_---------------,

EMENDA MDDIFICATIVA

Dê-se a seguinte redação ao art. 135 inciso IV, do

Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição.

"Art. 135

IV - Os vencimentos dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal não poderão ser inferiores

aos percebidos, a qualquer titulo" pelos Mini~

tros de Estado; os dos Ministros dos Tribunais

Superiores, a 9D% dos percebidos pelos Mini~

tras do Supremo Tribunal Federal, mantendo-se

a diferença máxima de dez pontos percentuais

entre ns diferentes graus hierárquicos. Ds ve.!!

cimentos dos Desembargadores correspanderão
aos de Secretário de Estado, a qualquer tít!!
lo, não podendo ultrapassar os dos Ministros

do Super lar Tribunal de Justiça, mantendo-se,
a partir da!, uma diferença máxima de dez po.!!

tos percentuais entre as entrâncias ou graus

hierárquicos. "

JUSTIFICATIVA

A emenda ora proposta visa adequar o texto de modo

a escalonar os vencimentos dos magistrados pagos pela Uni

ão e pelo Estado.

Trata-se de regrp const.ante dos textos vige.!l
tes, que se procurou '3flr- ..... O critério de. vencimentos
da magistratura, pelas '~\ eculiaridades, constitui m~

térla sensível, razão por q, deve permanecer a nível con~

titucional.
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c) os litigios entre Estados estrangeiros ou organismos in

êernaoãonea,s e a União, os Estados, o DistrJ.to Federal ou os Territórios;

d) as causas e conflitos entre a União, os Estados, o Di~tr!

to Federal ou entre uns e outros, inclusive os respectivos órgãos de a-ª

ministração indireta;

e) os conflitos de Jurisdiçao entre Tribunais federais, entre

TrJ.bunais federais e estaduais, entre Tribunais estadwrls,e entre Tribu 

nal e Juiz de primeira. instância a ele não subordinado, ressalvado o

disposto no art. 13, I, "d";

f) as conflitos de atribuições entre aut.oridades administrati

tivas e judiciárias da união ou entre autoridades Judiciárias de um Est!!

do e as adIrinistrativas de outro, ou do Distrito Federal e dos Territórios,
ou entre as destes e as da União:

g) a extradição ,requisitada pelo Estado estrangeiro e a homol2
gação das .sentenças estrangeiras;

h) o "habeas-corpus 11 , quando o coator ou o paciente for Tribu

nal, autoridade ou funcionário cujos atos este j em SUJeitos dí.zet.emertt.e à
jurisdição do Supremo TribUnal Federal ou se tratar de crime SUJeito ã
mesma jurisdição em única instânci~, não se incluindo nessa ccrrpeeêncã,a

Os "habeas-corpus" contra atos praticados singuiarmente pelos Juízes de

outros Tribunais, sujeitos ao Jul5Jarnento destes;

i) os mandados de segurança contra atos do Presidente da Repú
blica, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Supremo Tribunal Fe

deral, do Conselho Nacional da Magistratura, do Tribunal de Contas da u

nião, ou de seus Presidentes, e do Proourador-Geral da RepÜblica, bem co
mo os impetrados pela União contra atos de governo de Estado, do Distrito

Federal e d~ Territórios ou por um Estado, Distrito Federal ou Território
contra out:t:'o;

j) a declaração de suspensão de direitos na forma do art.
(se for mantido o art. 154 da atual C.F.);

I} a representação do Procurador-Geral da República, por

constitucionalidade de iei ou ato normativo federal ou estadual ou

interpretação de lei ou ato normativo federal ou estadual;

m) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus - jul-

gados;

n) a execução das sentenças, nas causas de sua competência Q.

riginãria, facultada a delegação de ato& processuais;

o) as causas processadas perante quaisquer Juizos ou Tribu

nais, cuja avocação deferir, a pedido do Procurador-Geral da República,

quando decorrer imediato perigo de grave lesão à ordem, â saúde, à, se

gurança ou às finanças públicas, para que suspendam os efeitos da Beci

são proferida e. pa]:'a que o conhecimento integral da lide lhe sej a devo!.

vida; e

EMENDA ES3265{)o.3-,
DEPUTADO EX!'EDI~ MACHADO

m--------_------TcX'ffioUnlrlc:-.çiD- !

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO. EMEIIDADO - Artigo 148

RediJ a-se o artigo 148:

Art. l4a - COmpete ao Supremo TribunaJ. Federal

I - processar e Julgar originariamente:

a} nos crimes comuns, o Presidente da Repúb2ica, o Vice-1?re

sidente, os Deputados e Senadores, os Ministros de Estado, os seus pró

prios Min:L5t:J:'Os e o Procurador-Geral da República;

b l nos' crimes comuns e .de responsabilidade, os Ministros de

Estado, ressalvado o disposto nc art•••• (art. -42, 'item I,da·C.F. atu
al), os membros dos Tr:l.bunais Sl.lPeriores da União e dos Tribunais de JU!!

tiça dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, os Min1stroft do

Tribunal de Contas da União e os C1iefes de missão diplomátic'; de cará

ter permanente ;

p) o pedido da medida cauteJ.ar nas represen-t:açoos oferecidas

pelo Procurador-Geral da República.

J:I - julgar em recurso ordinãr:Lo:

a) as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou or
ganismo internacional,. de um lado, e de outro, Municlpio ou pessoa do

miciliada ou residente no Pais;

b) os whabeas-corpus" decidid06em única ou última instância

pelos '1'X'ibunais Federais ou Estaduais, se denegatória a- decisão, não P2
<lendo o recurso ser substituido por pedido originário;

I
III - juJ.gar#, mediante recurso extraordinário, as causas de-

cididas em ú~i~a ou última instância por Tribunais Supe;riores Federais

ou ';!'ribunais Estaduais, quando a decisão recorrida:

a) contrari~ dispositivo desta Constituição ou negar vigên

cia de tratado ou lei f_"al;

b) declarar il inconstitucion,>.lidade de tratado ou lei federal;

c) Julgar vãlida lei 'OU ato oormativo de 9O'"'InJ l.ooal lXIltesta:lo em
face da Constituição ou de lei federaJ.; ou

d) \ler ªlei federal. interpretação divergente da que lhe te·

nham dado o próprio Supremo Tribuna-l Federal, outros Tribunais Superio

res Federais ou Tribunais Estaduais.
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~ - O reqimento interno estabelecerá.

"I,.EN;llIIIO/COloll',io/IUIICUlltio __

tJ PLENARIO

EMENDA MODIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

do Tesouro Nacional, conforme, ressalte-se, já estabelecido no mencionado
Decreto nO 94.444. de 12.06.87.

7. Todavia, o texto do Art. 25 das Disposições Transitórias do Prcjeto de
Ccnstituiç~o rapresenta forma bastante vaga de estabelecer una disciplina
carreta para a matéria. E é natural qI.Je assam se mostre o dispositivo, h,!
ja vista que a Carta Magna não deve descer a níveis e crItérios operacio
nais.

8. Por isso, e t811tlém em razão da c~lexidade da matéria a 'P' alude c
citado arti.go - tratada que está em di versos diplomes legais, de 'P' são

exemplo a Lei nQ 4.829, de 05.11.65, e o seu Regulamento, aprovado pelo

Decreto nO 58.380, de 10.05.65-, seria de tecla conveniente a sua exclusão

do texto constitucicnal, de sorte que se ofereça cportunidade para que o
Podar Legislativc a inclua CCllOO assunto de díscussão prioritária. após a
prooulgaç§o de Nova carta, sem os açcdameotcs a que ora estão obrigados os
51'S. Constituintes, por força dos prazos relativamente curtos e excessiv,!
mente rígidos de que dispilem para o acuredo exame da questllo.

9. Desse modo, restaria assegurada a preserva~o da situação atual que,~
bora tida por alguns CCllOO nllo ideal. n!lo tem de nenhLrn modo ccntribuído p.!!
ra prejudicar a política de créditc rural do País. E, de meis i~rUncia,

estaria afastado o risco de clecisllo de caráter quase irreversível, sem

que houvessemsido apreciados, à exaustão, tcdos os aspectos jurídico-ins-

,~~AicES3e2652~(;ati:::que envolvem a ...téria.

~ Ccnsti tuinte JOSÉ DUTRA

Modifique-se a r edaçãn do § 80 do artigc 209 dc Projeto de Constitul
ção , para a seguinte:

"Art. 209 - ••••

§ 80 - O imposto de que trata o item IlI:
a) Incidirá sobre a entrada, nc território naciE.

nal, de mercadoria impcrtada do Exterior pcr seu titular. inclusive
quando se tratar de bem destinado a consumo ou ativo fixo do estab!,
lecimento, bem como sobre serv Iço prestado no Exterior, quando destl
nado a estabelecimento si tuado no País;

B) Incidirá também sobre as operações de saída

demercadorias de cada unidade prcdutora, industrial ou ccmercial, p!

ra qualquer outra, ainda que pertencentes a uma mesma pessoa física
ou jurídica e situada em um mesmo im6vel ll •

rer TUTO/~u5Tlfle;lçitl-------------___,

SÚDlU-II - houver divergência entre a decisão recorrida e

la do Supremo Tribunal Federal;

111- o Tribunal Superior Federal, na hipótesé de divergência
com dl!cisão do Supremo Tribunal Federal, julgar contrariamente a esta o

recurso especial.

.§-l:2 - Nos casos previstos nas alíneas 11a", segunda parte I e
"d" do inciso III deste artigo, o recurso extraordinário somente será

cab!""l se:

a) a competência do PJ.enãrio, aJ.ém dos casos previstos nas

alineas a, b, c, d, .1, j, 1 e o do item I deste artigo, que ihe são

privativos;

~- O Supremo Tribuna! Federal funcionará em Plenário ou
dividido em Turmas.

~ -"Para o efeito do disposto no inciso I do parágra:Eq an

terior t considera-se relevante a questão federal que, pelos reflexos na
ordem jurídica, e considerados Os aspectos morais, econômicos, políticos
e sociais da causa, exigir a apreciação d? recurso extraordinário pelo
Tribunal.

I - o Supremo Tribunal Federal reconhecer a relevância da
questão federal;

b) a composição e a competência das turmas;

c) o prOCêSSO e o julgamento dos feitos de sua competência o

riginária ou recursal e da argüição de relevância da questão federaJ.; e

d) a competência de seu Presidente para conceder o "exequatur"
a cartas rogatórias ê para hornoJ.ogar sentença estrangeira.

Justiticativa - No Brasil é o Supremo Tribunal Federal, como
cúpula do Poder Judiciário, o TribunaJ. ao qual incumbe a guarda da Cons
tituição, além da uniformização geral. da jurisprudência.Nessa alta mis

são, que tem sabido cumprir, deve ser mantido.

'EMENDA E53265l:1.
~ Deputado EXPEDITO MAOiAOO

=-------------TEIlTO/~lJJTrfIC;lçio--- ___,

Oispositivo emeOOado: Art. 26 e seus parágrarcs d~s Disposições Transit6-
rias.

- Elimine-se o Art. 26 e seus parágrafcs das Disposições Transit6rias do
Prcjeto de Constltuiç~o (SUbstitutivo do Rélatcr).

JUSTIFICATIVAS

1. Trata-se de metéria regulável por lei ordinária, afiguranda-se escres
cente sua inclusão no texto constitucional.

2. Tanto é assim, 'P' o Poder Executivo, pelo Decreto nO 94.444. de 12.06

de 87, publicado nc D.D.U. de 13.06.87, disciplinou o assunto l1lJi~s
de sua apreciaç~ pela AssertJléia Nacional COnstituinte, fazendo-o de 'O!.
ma quase idêntica. em termos de conteúdo. à que consta do dispositivo e
mendado.

:;. Demonstrado está, pois, que é inteiramente inoportuno novo tratamento'

para a matéria nc texto de Carta Magna do País.

4. A matéria, em si, deve ser examinada éom os cuidados necessários, evi

tando fundamentalmente, prejudicar as aplicações dirigidas ao crédito a
grcpecuário e agroindustrial no País.
5. E lícita a LrliflcaçUo orçamentária no Orçamento Geral da tkllrio, tal c,2,

mo. aliás, ~ previsto no Decr:.to nO 94.1142, de 12.06.87. publicado no D.
D.U. de 13.06.8].

6. Igualmente, que a axecuç!lo orçamentllria e financeira de toocs os fl.<1
do' e progrlll!lllS fique sei> o controle do H1nist~rio da Fazenda/5ecrel:aria

A emenda sob enfcque visa prcteger o erário ~úblicc esp!
cialmente dos Estados exportadores para o exterior. Ô texto sugeri
do no inciso 11 permitirá tratamento equanime do ponto de v Ls t a da
justiça fiscal. já que não permitirá, em se tratando de preço fineI

tabelado, geraç~o de diferença na margem de lucro dos industriais

se utilizam matérie prima próprie.
A prcpos í ção objetiva ainda eliminar, de forma definitiva,

qualquer dí scussãti e respeito da incidência do ICM saída qualquer m!

téria-prima prcmovida entre estabelecimento produtcr e industrial pe,E.
, tencentes mesma pessoa. independent~nte respectiva localizeç~o.

:~DA ES;32~53·8

~constituinte JOSE DUTRA

r;T TEilTO/JUITIl'K:;lÇÃO ---,

~ MODIFICATIVA

Modifique-se e r edaçãn do artigo 54 do THuI.!!.?craS "Disposições Tra!!.
sitórias~ do Projeto de const í turção , para a seguinte:

"Art. 54 - E· mantida a Zona Franca de Manaus, ccm suas
características de érea de livre ccmércio de expcr t ação
e de Lmpnrt açãn e de incentivos fiscais, lndepentlenteme!l
te de quaisquer prorrogaç!o e restriçl5es contidas nesta
Constituiçllc.

§ 10 - Ficam l1l13ntidos, em tcdcs ps meus termos, os ince!!.
tivos fiscai'S e>onêedidcs pelo, Oecreto-L.e,l nO 288, de . 28

de fevereiro de 1967, qlJ"e instituiu ti Zona tran9a de M.,!
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naus, bem como o Decreto n' 92. 56D, de 16 de abril de

1986, que prorrogou o prazo de sua vigência.
§ 2.2 - As quotas, em moeda eat.rançe i ra , para efeito de
importação a serem efetuadas na Zona Franca de Manaus t 51:,

r ão automaticamente liberadas no inicio do exercício de

cada ano e em valor nunca inferior ao do anterior, sem

que dependa de quai squer atos prévios.

§ 3' - A política industrial constante da Leqf s l ação vi
gente, que disciplina aprovação de projetos na' Zona Fra!!.
ca de Manaus, não poderá sofrer mutações, salvo por lei
federal.

JUS T I F I C A T I V A

Não há razão para condicionar a r ecompcsí.ção do

meio ambiente ap6s a exaustão das jazidas e lavras. Melhor que

tais trabalhos sejam realizados à medida em que estão sendo expIE.

rados os recursos. De qualquer modo, não se justifica existência

de uma disposição sobre o assunto a nível constitucional.

Além disso, há necessidade de suprmu rmos a última

frase, pois as atuais realizações de exploração não obrigam a re

composição do meio ambiente degredado.

EMENDA ADITIVA

r.r-------- rLtr;Á~,O/e(lNll$A!lJCU.CONI'SAO--------__,

rer TlEl{TO/JUSTlrlc,.q1.o---------------.,

exp rcpr í at õ-

o valor acres
público rpali-

PLENÁRIO DA ASSEIIBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

ORDEM ECONOMICA

CAPÍTULO I ,do'íi-kS.ollIlL

"Art. - O princípio da função social da

propr Ledade , cujo objE"tivo (o a r e a l Lzação do de senvo.Iv í ment o

econômí co f' da jus.tiça social, t~~ por fim as sepurar o uso prE.
dutivo para a sccãedade , da p r op r Ledade tmob í.Lt é r La P não

obtenção pe l.os propr í et ãr í os de ganhos decorr ent es do E"sforço

da eumund dade . ti

"Art. - A lE"i f:'stabE"l€'cE"rá os cr í t.ér ros

sociais definiderps dos casos ('Im qUI? cabe a Indenl zação por t!
tular, a qual não se aplicará sobre Iméve l r e s í denc í a I habita

do peLo propri~tário ou compromissário comprador.

Parágrafo único - No pr nce s sb

rio, não será apropriado pelo titular do imóvel
. cido comprovadanente r esut t ante do Lnve s t i ment o

zado nos úl times dez anos.

.EMENDA E532655·4r: CONSTITUINTE FÁBlD FELDMA'~~'
.JUSTIF.ICATIVA

A importância da Zona Franca de Manaus, para o desenvol
vimento do Amazonas, da AmazOnia e do Brasrt, é hoje inquestionável
e isso é reconhecido, Dela prqp.rio GoVerm(brasileiro.

Não se pode negar que ~ Zona Franca de Manaus constitui-se

no üru.co projeto federal que deu certo no Norte Ocidental do pais e
que está especialmente em razão dos seus aLtos indices de nacionaliz!,
ção e dos cerca de 150.000 empregos diretos que oferece respondendo

pos i t ívamente aos anseios desenvolvimentistas dos povos do Amazonas,

Acre, Rondônia e do territ6rio de Roraima.
Os resultados até agora alcançadas, através desse poderoso

mecanismo de desenvolvimento, dão uma dimensão exata do que poderá ser

o Norte do pais no inicio do terceiro milênio e foi exatamente em r!
zãc do sucesso até hoje amealhado pela Zona Franca de Manaus, que

Presidente .José Sarney prorrogou o término de sua vigência de 1977 p!

ra o ano de 2007, através do Decreto nQ 92.560, de 16 de abril de 1986.

Ocorre entretanto que os inimigos desse projeto, vez por

outra, utilizando-se de meios escusos , procuram solapar as bases deE,.

se instrumento de desenvolvimento, ora levando a notícia de sua exti.!!.
çãu , ora promovendo divulgações negativas sobre ele, com a finalidade
de gerar a insegurança e inlranquilidade na consciência dos empresá 

rios que investiram ou pretende investir naquela área, além de levar o
pânico aos trabalhadores que labutam nas fábricas, no comércio e no

turismo.

PLENARIO DA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE

.JUSTIFICATIVA

_ A justa indenização do imóvel UI
todo ou em par t.e , a valorização df'co!,.
ccmunãdade , seçundo os t ermcs estabE"-

I1Art.

bano não incorporará, no
rE"ntp do Lnve s t í ment o da
j ecfdcs em Ipi".

Há Municipios dormit6rios, Municipios turis

ticos, Municípios industriais, Municípios qUE' são meros palas

de apoio à agricultura, etc.
Suas rpcE"ita~e suas ne-cpssidadp5 de- recursos

variarão encrmement e , donde não se r c ab fve I tratá-los dI;' modo
um formp. EmE'nda E"labarada· com base em parecer dos ProfE"ssorE"s

~ândido Malta Filho 'e Celso Antonio Bandeira de Mello.

"Art. A distribuição dos recursos do fu!!,

do dl? participação dos Municípios rar-sE"-a' de acordo com os
cr í tér í os f'stabe-lpcidos em Ipi complE"mpntar na conrormí.dade dE'

distintas tipologias Municipais ali definidas".

rer- TEHO/JulTlrlcAç,io---------------.,

,.,.,- ~LI':H."10/CO...,SSÃo/.U.CO.I..1.o-------_-,

IEMENDA ES32656·2I:Constituinte FABIO FELDMANN'

CAPITULO VI

DD MEID AMBIENTE

Visando tudo isso é que apresento a presente emenda, com a

qual, através da expressão "independentemente de quaisquer prorroga 
ção e r e s t r í çõe s contidas nesta Cnns t Lt uãçãcv, procuro incrustrar a
tranquilidade na consciência de cada pessoa que tenha J direta ou lnd,!

retamente, Interessa na Zona Franca de Manaus.

Nesse sentido é que, no bojo da presente emenda, sugiro ~
bém a manut enção do Decreto n' 92; 560 ,/'de 16 de abril de 1986, que

prorrogou o prazo de vigência da Zona Franca de Manaus até o ano de

2D07. No mais, a emenda visa s6mente melhorar a atual redação do

dispas i ti vo sob enfoque.
Estou convencido de que, esta emenda, que interessa a

nós do norte, merecerá o apoio de meus ilustres pares)!

EMENDA SUPRESSIVA

l't.EdlllO/cONlll1.o/l\.lllCCMrlUÃO __,

P PLENARIO DA ASSEMBLElA NACIONAL CONSTITUINTE

..,.--------------TItllTO/JUSTlrlc...çÃO-- ---,

'EMENDA E532654·6 ...UTOII-- ,

C- Constituinte FABIO FELDMANN

Art. 295 - ••••••••.•.•••••••.••••••••••••••••••.
EMENDA MOOIFICA.TI'i/I

xw:c
O Incí so J01tl do artigo ~l, passa a ter a seguinte

SUPRIMIR: redação e

U§2 2 ,

ap6s a exaustão das jazjdas.e lavras, ..

..• . . • . ... • • . . • . . .. , aprovado antes do início da expIo
r ação ,

"Art. 31 - Compete à Uni~o:

XVIII - instituir um sisteme, nacional de recursos h!
dricos, tendo oomo base a bacia hidrográfica, quando
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esta abranger mais de um Estado da F'ederação t defi
nindo-se critérios de outorga de direitos de seu USO."

JUS T I F I C A T I V A

Para d~sciplinarmos o uso racional dos recursos hídr.!
cos , não poderemos deixar dúvidas quanto à sua competência, quando
a bacia hidrográfica extr aao.lar os limites geográficos dos Estados.

EMENDA ES32657·1
l: Constituinte FABIO FELDMANN

r.;T-------- ~l.lttl."""o/CO...LS.io/sLl.e31l1 ..io ____,

tô.J PLENARID DA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE

m-------------TI':"·'''''ITIPletoÇio,---------------,

EMENDA ADITIVA

Acres-cente..se ao inciso xx do art. 31, o seguinte:

"Art. 31 - Compete à Uni§o:

xx - estabelecer princípios e diretrizes para o si!!.
tema nacional de transportes r viação e gerenciamento costeiro;

JUS T I F I C A T I V A

o 'Brasil, com mais de 8 ..000 km de costa atlântica,
tem no oceano, nas áreas litoraneas e estuarinas, fonte importa!!,

te de alimentos. Tem também em suas praias, beleza natural invej!

vel que propiciam o aproveitamento turístico e recreativo de inQ

meras áreas. E ainda da plataforma oceânica que silo extraídos di,!
riamente milhares de baz-r í s de petróleo.

Entretanto a ocupação desordenada das regiOes ter
restres li t.or-âneae , o aterro indiscriminado de margens r a polui
ção por esgotos domésticos ou industriais dessas áreas, vem pre

judicando não somente as atividades jurídicas e recreativas, mas
a exploração rar;!onal e conservação dos recursos das regH:ies co,!

teiras.
E importante pois, que,8 UnHo elabore UIO' p-lano n!

cfanal de gerencie.ento costeiro visando orientar 8 utilizaçlo r a
cional dos recursos da Zona Costeira, de forma a garantir a qual.!
dade de vida de sua popufação e a efetiva prnteção aos ecossiste _

mas nela existentes.

O Plano Nacional de Gerenciamento Costeira, a ser e,!
tabelecido em lei especãaí , deverá dar prioridade a nroteçãc dos

sistemas na,turais:

I - manguezais, manguezais-aningais, juncals, p~nta-

nos salgados e pradarais submersas;
11 - recifes, parcéis e bancos de algas;

III - ilhas costeiras e oceânicas.

IV - sistemas de barras, deltas lagunas, estuários e
JI'Iares interiores;

V - baías, sacos e enseadas;·
VI - gratas marinhas, pontes e túneis de abr-asão i

VII - promotórios, flechas e tOmbolos;

.vIII - restingas e dunas;
IX - faixas de praias e estirancios;

X - cos tõas r costeiras e barreiras;

XI - florest:os litorêneas i
XII - santuáribs de vida silvestre.. ,

EMENDA ES32658·9
[!J Constituintes FABIQ FELDMANN

r.r UllT0/.loUSTIrICAÇAII ,

EMENDA ADITIVA

"ART. 203 - E vedado à Uni§o, aos Estados, ao Dis
trito Federal e aos Municípios:

I - ..........................•...................

11 - .••.•••..••....•.•..••.•.••.•.•.•.••.••••.••.•

a) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

b) •••••••••••••••••••••.••••••••••••••••.•.••••••

c) patrimOnio , renda ou serviços dos partidos po

líticos, inclusive suas fundaçOes, das entidades sindicais
de trabalhadores e das instituiçOes de educação e de ass í s 
tência soc í aã , entidades de defesa do consumidor e do meio
~ sem fins lucrativos, observados os requisitos da
lei complementar; e"

JUS T I F I C A T I V A

A sociedade contemporânea requer novas formas de
participação, já que os esquemas tradicionais- de representação p~

purar não conseguiram implantar um sistema político em que a cid.!!,
dania seja efetivamente respeitada, deixando de ser figure de re

tórica.
O? c í dadãos , vêm se aglutinando em torno da.. socie

dades civis não governamentais na defesa de seus direitos, a exe.!!!.
pIo das entidades ecol6gicas, de consumidores, de bairro, cada

qual com suas peculiaridades.

A maior dificuldade dessas entidades no Brasil resi
de hoje na ausência de recursos, principalmente ao se considerar

que as mesmas colidem com GlS interesses dos grandes grupos econOm.i
cos f dotados de exemplar organização e capacidade econômica. Como
meio de superar essa desigualdade, deve o novo texto constitucio _
nal contemplar as associações civis Com um regim~ jurídico que lhes
assegure imunidade tributária com relação a seus eventuais rendime!!
tos e operaçães , AtUalmente, a legislação impOe a declaraç§o de ut,!
Ld dade pública federal para que as doações a tais entidades sejam
consideradas dedutíveis para efeitos fiscais, o que .requer um pra

zo de cinco anos e um longo processo de tramitação que, na prática,
inviabiliza seu fortaleci mento.

D Ante-projeto constitucional da Comiss§o Afonso Ar.!
nos prevê a Lsenção de t r Ibutação em diversas situaçOes, acreScen
tando-se com a presente propositura, o apoio governamental à ini _

ciativas da sociedade civil na defesa dos interesses difusos, quer
sejam de prnteção do meia ambiente, do consumidor, do patrimônio
hist6rico, cultural t! paisagístico. Tal medida virá certamente co!!,
tribuir para a democracia em nosso país.

EMENDA ES32659·7
f:J ConstitUin~e FABIO FELOMA~~TOIt
r,y- PLI!"NJ,1I10/1:0W,ssio/aIMCOllIUio

Plenário da Assembléia Nacional Constituinte
r.r-------------TUTlf/JUS'ffF~'$ÃO ---,

EMENDA MODIFICATIVA

Dá nova reoaçac ao artigo 157, que passa a ser a segui!!
te:

"Art. 157 - A Justiça do Trabalho é exercida pe
los seguintes órg§os:

I - Tribunal Superior do Traba,llllO;
II- Tribunais Regionais do Trabalho;
III- JlJízes do Trabalho.
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EMENDA .ADITIVA

JUSTIFICATIVA

de

tJPM'''IITllI.~
PMDB e PT

produçllo

instalados

fgbricação eArt •••• - Proíbe-se a importação,

la~ão e funcionamento de reato~es nucleares para a

vulgou-se que parte significativa dos equipamentos

JUS T I F I C A T I V A

transporte de artefatos bélicos nucleares, competindo ao Presiden_

te da República o fiel cumprlmcnto desses dispositivos, sob pe

na de responsabilidade prevista na Constituição.

EMENDA ADITIVA

§ 22 - A responsabilidade por danos decorrentes de

atividade nuclear independe da existência de culpa, vedando-se qual.

quer limitação relativa aos valores indenizatórios.

dade civil.

rência e os abusos de posição dominante, ressalvado
o disposto no parágrafo h.2 do artigo 62.11

energia elétrica, exceto para finalidades científicas.

§ 10 - As demais atividades nucleares serão exerci

das mediante rígido controle do poder público, assegurando-se

fiscalização supletiva pelas entidades representativas da socie-

JUSTIFICATIVA

INCLUA-SE, ONDE COUBER, OS SEGUINTES DISPOSITIVOS:

Art•••• - Proíbe-se no território nacional a inst~

o acréscimo de um prágrafo ao art. 229 criando um
tribunal administra ti vo para repressllo aos abusos do poder econôm.!
co vem suprir grave falha em nosso arcabouço jurídico.

Os crimes econômicos atingem patamares elevados e co!!
ja reçressão não vem sendo feita de forma efetiva, razão para o e,a,
tabeleodmento de. tal organismo.

Essa emenda foi elaborada pe ro aovoqeuo JOS~ INACIO
FRANCISQUINI, um dos maic1res eapecLejLsa t s nesta área.

Há alguams semanas atrás, a empresa estatal FURNAS,

decidiu acionar na Justiça Americana a companhia WestiQghoose ,

fabricante do reator nuclear de Angra 1. No último dia 6 de ago~

to, quando completou~se o â22 aniversário da explosão da bomba

atômica de Hiroshima, foi amplamente divulgado pela imprensa que

FURNAS CENTRI\1:S ELEiTRICAS, proprietária da Usina Angra I, terá

que paralizar a dita usi~a em funCllo da queima do gerador. Oi-

Constituintes FABIO FELDIfANN e EDUAROO JORGE

EMENDA ES3.2661·9

f: PLENARIO DA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE

r.r T~XTOIJUnl'lc..çio------------__..,

pr}PUTI08=J
• PMDB

§ 10 - O Tribunal Superior do Trabalho compor-s,!'.
à de Ministros, togedos e vitalícios, em

número fixado em lei complementar, nomeados pelo

próprio Tribunel, sendo dois terços dentre juízes
de carreira, oriundos dos Tribunais ~egionais do
Trabalho, um quinto dentre advogados e um quinto
dentre membros do Ministério Público do Trabalho,

com dez anos de atividadé profissionel e de car
reira, respectivamente.

1 _ Para que se possa atender eventual e futura aI teraç§o
do número de Ministros no Tribunal superrer do Trabalho, ditada por
necessidade superveniente, convém transferir-se para a lei compleme,!l
tar tal mister.

2 - A cr í ação de Tribuneis Regionais deve considerar, a
cima de qualquer outro critério, a necessidade de cada regi~o tendo

em conta a incidência dos pleitos trabalhistas e a densidade popula
cional de trabalhadores, razão pela qual a matéria deve ser objeto de
lei ordinária pela flexibilidade do processo legislativo.

3 - A proposta de ext ínção da representação classista na
Justiça do Trabaiho, instituiçao de origem corporativista do f'acLsmo

italiano, outorgada no Brasil pelo Estado Novo, objetivando privile
giar determinada liderança sindical, visa preservar a imparcialidade
do 6rgn:o judicante, afastando 05 representantes diretos dos envolvi
dos no litígio: empregados e empregadores, por serem "parti prisll,com

manifesto interesse pessoal ou das categorias que representam.

Há que se contar, também, que injurídica conferir-se a
leigos em direito competência judicante me ações que versam matérie'
exclusivamente de direito, relegando a terceiros a eLaboraçãn da de
c í são ,

Ante a crise econômica-financeira que atravessa o País,
não se pode omitir o custo da repr-esentação classista ao erário pú
blico. Os 984 vogais, em primeira instância, custam anualmente:'
ces 630.114.240,00; os c l as s i s t as nos Tribunais Regionais, em número
de 88, Cz$ 206.857.728,00; os Ministros no Tribunal Superior do Tra

balho, 06, cas 12.887.056,00. Total: Cz$ 849.849.024,00.

Finalmente, há que se ressaltar os benefícios conferidos
a essa categoria.

Nao obstante temporários, por força da espúria e descsb!
da lei nO 6.903, de 30.04.81 - conhecida lei Ary Campista - os repr~

sentlintes classistas, contando o tempo de serviço na atividade priv~

da, observado o mínimo de 05 anos cont ínuos ou 10 descontínuos, aos
30 anos de serviço aposentam-se com remuneração integral, enquanto se

tal ocorresse na profissao de origem auferir iam a média sa larial

4 - Face ajustificativa nO 02, fica suprimido o ertigo '
217 e seu parágrafo único.

5 - Com a justificativa nO OJ, fiam suprimidos os artigos

219 e seu parágrafo único; 220 e 221.

EMENDA ES3266Q-1
t: Constituinte FABIO FELDMANN

=-------------TlXT1l/~IIST1'IC ..çio- ~ ___,

=--- 'L~Mi"'o/cOlllllllle/.uteOIil'••XO-_r:7fJI-(__:_---,
ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE

claramente a situação desastrosa cio programa nuclear brasileiro,

em Angra I silo obsoletos, comprometendo s~riamente a alegada s~

gurança de suas instalaçlles. Além do meis "cálculos aproxima

cios estimam que M cinco bilhões cle dólares em equip-amentos e~

palhados no canteiro de Angra lI, nos pátios da ~uclep, em I~a

gua!. no ·Rio, e estccscos no porto de Hamburgo, na Alemanha"

Acrescante-se ao art. 229 do Substitutivo do Reletor
da Comissao de sistematizaçllo um parágrafo 30 , com, a seguinte red,!

çllo:
"Art. 229 - •••....•.•••.•..•..•.•.•.••.•••••.•..•••
§ 10 _ ..•.••.••.••••••••••.••••.•.••••..•.••.••••• _

§'20 - •••••..•..•••••••..•.••••••.•..•.••••••••••••

li 30 - A lei definirá e, por meio de tribunal admi
nistrativo dotado de plena autonomia, previnirá e r,!

primirá as práticas ilegítimas restritivas da conco!.

(Rl'vista "Isto é", 12l0B/B7. pago 73). Esses fatos demonstram
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que I além de uma sucessão de enganos, erros e ilusões, produ

ziu também significativas sequelas sociais. Os bilhões de dóla-

com o Prof2 José Goloemoerg, fíS1CO e re.:l.t.oJ: da Universidade de

São Paulo, o Brasil deveria concentrar seus esforços na eneIgia

hidrelétrica; mais ~iável e barata (O Estado de São Paulo, edi-

hoje ~DUCG empregadas, como o caso da solar, bombas de calor

coçe ração , bem como a utilização de modos de transporte que ga.§.

tem menor energia. Além disso, não há confiabilidade na avalia-

mais do que a produção de energia, o consumo da mesma. Não é
verdadeira a tese de que haverá cada vez maior consumo de ener-

gia. A, demanda energética per capita deverá diminui:r até o ano

2000, principalmente em função da melhoria da eficiência dos e-

as

vida

população

praticamente

os assuntos referentes à questão nuclear, pois envolve a

transição para a democracia, tornar claro a toda a

tos nucleares da Alemanha Ocidental e do Canadá

uma reflexão mais profunda sobre o problema nuclear, entre

dente a falhas humanas, inocentando, portanto, a tecnologia nu

clear" (Folha de São Paula, edição de 05/08/87, pag.A-12).

A),INEXISTENCIA OE FINALIOAPES BELICAS

Essa questão é ~empre tratada com o maior sigilo,

fato q~e se verifica inclusive na legislação atual. No subtítu~

10 "As Diretrizes1l , do Programa Nuclear Brasileiro,encontramos:

"sendo, como são, de caráter sigiloso - ULTRA SECRETO': delas

tornaremos p~blicas, tão somente, as linhas gerais que definem

nOSSa política nuclear e de que, de direito, o povo deve ter cg

ohecimento para saber comO o seu governo está atuando num setor

que é vital para o desenvolvimento e o futuro de nossa pátria".

Manifestações recentes de altas autoridades do go

verno federal parecem confirmar o relat6rio da Sociedade Brasi

leira para o Progresso da Ciência sobre a intenção do uso mili

tar no Brasil da energia nuclear. Contas secretas, cnm recursos
públicos, ~ara movimentar o programa paralelo foram amplamente

divulgados pela imprensa ~Folha de São Paulo, Isto E, Veja e o~

tros). A revelação, pela Folha de São Paulo, em 1986, da exis

tência de u~a pe~furação em uma base da Aeronáutica na Serra do

Cachimbo, em lugar ermo do Pa~á, veio reforçar aS suspeitas de

objetivos militares no Programa Nuclear.

Cabe a todos, comprometidos com O processo atual de

não avançaram. Os programas da França, Japão e Europa Oriental

'xpandiram-se muito menos do que se previu na década de 1970.

Há, entretanto, outras questões que contribuem para

QuaiS a do lixo radioativo. A tecnologia ainda não reso~veu o

problema do seu acondicionamento de forma a impedir a liberação

desta radioatividade.

gilidade dos estudos de segurança dos reatores. Entre os estu

dos mais famosos, o Relatôrio Rasmussen, elaborado por encarne!!.

da da Comissão de' Energia dos Estados Unidos, considerava que a

chance de haver um acidente é, em média, um a cada 25 séculos!
O acidente de Chernobyl liberou apenas ~~ de radioatIvidade e,

afora a morte de muitas pessoas, afetou sensível e irreversive!

mente milhares de outras e ao meio ambiente. Nos Estados Unidos

chega a 86 o número de usinas que tiveram a sua contratação ou

construção canceladas, entre 1975 e novembro de 198~. Os proje-

O renomado físico e especialista na questão nuclear,

o ProfO José Goldemberg; r~tDx.da ~niversidad~·~e.São p~ ,

afirmou recentemente que o "acidente (de Chernobyl) destruiu

não apenas um reator nuclear, mas a credibilidaul.! desta tacnol,2

gla; os enormes esforços de vários governes e da ind~stria nu

clear de vender, durante anos, a imagem de que a energia nuclear
é uma fonte de energia segura e pouco poluente em comparação

com O carv§o e o petróleo foram desacreditados em uma semana. A

tentativa soviética de encontrar culpados e julgá-los exemplar

mente corresponde provavelmente à estratégia de atribuir o aci~

é,

acordo

artefatos

tecnologias

equipamentosmas até em

Um dos pontos mais importantes dessa discussão

quipamentos utilizados e da maiot participação de

ção do esgotamento de potencial hílirico brasileiro. De

houveram por bem aprovar a proibição referente aos

bélicos nucleares (segundo artigo desta emenda), bem coroo as

questões relativas ao controle pelo Poder PúblIco, com 8 fisca
lização supletiva pelas entidades representativas da sociedade

civil das demais atividades nucleares (parágrafo 29 do artigo

inicial desta emenda). Esses princípios e o referente a respon

sabilidade por danos decorrentes da atividade nuclear, os de-

mais membros da Comissão de Ordem Social decidiram aprovar e

incluir no seu anteprojeto.

Os fatos registrados demonstr~m cabalmente a frag.!

lidade dos argumentos uti Lí zadns para a defesa do 'Programa Nu

clear Brasileiro, oficial ou paralelo:

r es já investidos, não s6 em Angra

ção de 07/08/87).

~) SEGURANÇA OOS REATORES

Os acidentes nucleares de Three Mile Island, nos Eo!

tados Unidos, e Chernobyl, na União Soviética, mostraram a fra-

1) ACESSO A TECNOLOGIA E CONHECIMENTO CIENTtFICO

Não é através da aquisição de equipamentos nuclea

res para fins energéticos que o Brasil dominará tecnologias mo

dernas. Há melhores formas de se investir em ciéncia e tecnolo

gia do que esta, entre as qúais, maiores verbas para organismos

c.ientíficos como CNPq, FINE? e Universidades;

2) NECE551DADF DE PRODUÇAD DE ENERGIA POR RfATOR NU

CLEAR PELO ESGOTAMCNTO 00 POTENCIAL HIDRELETRICO

para usinas que não sairam do papel, e a existência de recursos

enormes em contas bancárias sec.retas para alimentar um programa

nuclear paralelo ou eut&nomo (Falhe de São Paulo, 25/12/86 p.lh

e outros), cor respondem a valores suficientes para proporcionar

e melhorar serviços de saneamento básico, de saúde e educação a

uma parcela razoável da população brasileira.

Durante os trabalhos desta Assembléia Nacional CDn~

tituinte, vários dispositivos foram apresentados com propostas

semelhantes a presente emenda. De fato, a proibição da jnstala

ç~o e funcionamento de reatores nucleares para produção de ene~

gia elétrela, exceto para finalidades científicas, foi incluído

no anteprojeto aprovado pela Comissão de Ordem Social. Os cons

tituintes da SubcomIssão de Saúde, Seguridade e MeiQ Ambiente ,
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Pela magnitude dos bens e valores envolvidos com

questão nuclear, a vida e a saúde de populações inteiras, assim

como o meio ambiente a ser legado às fu"turas gerações, é cru

cial que entidades representativas da sociedade civil tenham B!,

segurada a fiscal~zaçclo aup Le t a va das demais atlvidades nuclea

res.

de milhares de pessoas, cujo direito a opinar sobre o tema

inalienável e indispensável.

EMENDA ES32662-7 ,.,,' --,
tJ Constitulnto FÁBIO FELDMANN

é TERIDRMENTE COM A "ABDLIÇAD", NA GRANDE MASSA SUPER

EXPLORADA PELAS ELITES DETENTORAS DO PODER POL1TICO

ECDNOMICD E CULTURAL.

ESTE PROCESSO DE DPRESSAO, AINDA REINANTE EM NOSSOS

DIAS, TEM NA ATUALIDADE O SUSTENTACULD IDEDLDGICD

DA "DEMOCRACIA RACIAL", TAO PROPALADA E TAO POUCO VIVENCIADA, NA MEDI

DA EM QUE ATRAVES DOS MAIS HEDIONDOS MECANISMOS, RETIRA DO NEGRO O Dl

REITO A SUA EXIST~NCIA COMO TAL, E A PLENA CIDAOANIA.

ASSIM, A AFIRMAÇAO DA IDENTIDADE NACIONAL PASSA NECESSARIAMENTE PELO

RECONHECIMENTO, DAS CATEGORIAS ETNICAS QUE COMPDEM A NAÇAD BRASILEIRA

r.T-------------T[lCTO/~unIFlC ...ç.i.o-------------___,

JUS T I F I C A T I V A

"Art. - Os pOdl:"TE'S públicos, nos t rê s
o í ve í s de govf'lrno, manter ão Trglstros centr a l Izados , com a 0

brigat6ria com f1cação por assunto, P Sf'US atos dec í sõr rcs P

dos lnformE"s P parE>Cf>TPS qUE' lhes deTem origE'm, conservando-os

por' período não infeoTlor a trinta anos I sendo facultado a qual-

que r cidadão ou ent í dade amplo acesso aos rE"fE"rldos OOCUffiE'n-
tos. A 1P1 pena l tipi flcará como c r íme a ausênc i a do aludido
rE"gistro ou a sua ríes t r ufçãu prematura E" o rmped í merito ou a a~

t e-pos í ção do supérflua dificuldado a sua consulta.

DEFUTADO PAULO RENATO PAIM

PARAGRAF9 43 - NINGUEM SERA PREJLlJICADD OU PRIVILEGIADO EM RAZAD DE NASCIMENTO,

RAÇA, em, SEXO, ESTADD CIVIL, TRABALHO RLI1AL OU LI18AND, RELIGIAO,

ORIENTAÇAD SEXUAL, CONVICÇDES POlíTICAS OU FILOSOFICAS. DEFICI~N

CIA FISICA OU MENTAL E QUALQUER PARTICULARIEDADE OU CDNDIÇAD.

O PARAGRJlFO 43 DO ARTICU 62 PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇAO:

EMElIDAS DE PLENARID

EMENDA ES32664·3
tJ

r.T-----------__ TUTO/~USTlfIC"çic ___,

r.r--- PU:N...1l10/eoMllIiSi,o/'ulcOIl'nlc ~

...j;dtJ-
ADMINISTRAÇÃO PUBLICAy~(~ VI/I :)11

li7.uh- ~;

EMENDA ADITIVA

A Inexí s t ênc í.a df' rE"glstro nestes moldf's impf.

1.Jf', como tprn impedfdo , vE"rdadpira e pflc1pntp r i ace Lazaçãc dos

atos praticados nas várias E'sfE"ras dE" poder . O estano dpmocr!
tico supõe, quando menr s , a possiblidade dos c ídadãcs , da Im
prensa p das ent í dade s l"rn gl?ral t e r em amplo fi fácil ace-sso

todos os atos públicos, de> mane í ra que> possam conbecé-Los I sa-

be r das razões QUE' Lhe serv i r ão de calço ampuqná-To s I SP for o

caso.

JUSTIFICATIVA - HISTORICAloENTE NO BRASIL, OS NEGROS E AS f.lJLfERES, ESPECIALMENTE,

V~EM-SE PRIVADOS DO EXERC1CID DE DIREITOS ELEMENTARES, COMO POR

EXEMPLO, ENTRAR E SAIR LIVREMENTE EM ALGLtJS LOCAIS, QUANDO NEGRO

OU ALUGAR '-"l APARTAMENTO, QUANDO KJl..fER SOLTEIRA. TAIS RESTRIÇOES

SE DAO PLI1A E EXCLUSIVAMENTE PELA CDNDIÇAD DE NEGRO OUESTADO CIVIL

DA r.t.UER.

DEPUTADO PAULO RENATO PAIM

DEPUTADO PAULO RENATO PAIM

DESTACAMOS NA PRIVAÇ/íD II-f'DSTA ADS NEGROS NO MERCADO DE TRABALHO,

QlER 1'.0 ATO DA AlJl.!ISSAO, QlER NA ASCENSAO FUNCIONAL, POIS O "Q~

SITO COR, PARA ESTIGMATIZAR O NEGRO, E EM REGRA, O FATOR DETERMINA!:!

TE DE SUA ENTRADa, CRESCIMENTO E SAlDA DA PRODUÇAD.

EMENDAS DE PLENARID

O ncrso II DO ARTICU Zl1 PASSI\ A TER A SEGUINTE REDAÇAD:

EMENDA ES32665·1

tJ

= TUTD/Junlnc....ic,---------------,

r.r-------- IIl.1:NÀIllO/cOIIISlllc/iSUICCIIIUAo-- -,

ARTO lO _ O BRASIL ~ UMA NAÇ~O PLURIETNICA, IRMANADA PELAS CDNSTRQ

Ç~D DE UMA SOCIEDADE LIVRE, SOBERANA, JUSTA E SOUDARIA.

EMENOAS OE PLEN~RIO

SUBSTITUIR - SE:

AdemaLs 1 o rpgistro proposto cons i s t ã r é pro iE!!
portanto manancial historiográfico.. Emenda olaborada com base em pa

recer dos ProfpSSOTE"S Cândido Malta Filho p Cplso Antonio Bandpira de Mf'lo.

r.T_....,... T[l(TC/JUIT'~IC ...çio, ...,

EMENDA ES32663·5

P
= Pl.lN""IC/COIOISsiG/lI01ICCMI.lIIo -,

JUSTIF.ICATIVA - A HISTORIA BRASILEIRA REGISTRA, OE FORMA IRREFRUTA

VEL, A CDI~PDSIÇAD DE SEU POVO, VALORES ~TICDS, CUL

TURAIS, MORAIS E RELIGIDSOS, FUNDADOS NA PARTICIPA

ÇAO EFETIVA DE VARIAS ÉTNIAS, DESTACANDO-SE O NEGRO

O 1»010 E O BRANCO. A EVOLUÇAD DA CONQUISTA DO TER

RITORID E CDNSOLIDAÇAD DOS DIVERSOS MODELOS ECONOMI

CDS PDR~M, CULMINOU PELA DOMINAÇAD DO EUROPEU SOBRE

OS 1NDIOS-NATIVOS E SOBRE OS NEGROS, PARA cA TRAZI

DOS A FDRÇA, 00 CONTINENTE AFRICANO, SE CONSTITUIN

DO INICIALMENTE NA GRANDE MAD-DE-DBRA ESCRAVA, E PO

INCISO II - PRDMOÇAD DA CULTI.!1A NACIDNAL E DA REGIONAL, CONSIDERANDO O CARATER

f.!JLTIRACm.. E PLLI1ICll..TLI1AL DO POVO BRASILEIRO, DA PROOUÇAO CU\..TU

RAL MJS !EIOS DE Cct-UJICAÇAO E NA FLl3LICIDAIlE:;

JUSTIFICATIVA _ OS IEIDS DE COOJNICAÇAD, QUE SAD INDISCUTIVELMENTE FORMADORES DE

DPINIAD. RESSALTANDO-SE A1 A TELEVISAD, POR ASSOCIAR IMAGEM-SI).I,

FORTALECE ALGlM ESTEREOTIPOS, MOSTRANDO O NEGRO SEWRE COO u.t

SER SERVIL, SUBMISSO, INFERIDR, OESREISPEITAI\OO TANTO SUA HIST.Q.

RIA DE LUTA LIBERTI1RIA TANTO 1'.0PASSADO, QUANTO NA ATUALIDADE,

BEM COMO SUA EFETIVA PARTICIPAÇAO NA CDSNTRlÇAD DO PA1s.



2894

EMENDA ES32666·0
l: DEPUTADO PAULO RENATO PAIM

= PLEIU>1Il0ICONIS,io/IUICIU.IUio----------,

EMENDAS DE PLENARID
=- TUTO/~u'TI'I=.çil)--------------,

DADEIROS VALORES fUlANITARIOS, CALCADA PORTANTO NA AfIRMAÇAD DA H~&
TOlHA DO NOSSO POVO, VALORIZONOO AS DIFERENÇAS, COM O REPOOIO DA

TRANSFORMAÇAD EM DESIGUALOAOES E REAfIRMANDO O RESPEITO PELA CULrg

RA ESPECIFICA DOS GRLPOS IôTNICOS QUE COMPOEM A NAÇAO BRASILEIRA.

Plenário

Const).tuJ.nte CARLOS SANT I ANNA

ACRESCENTE-SE AO ARTIGO 50 O SEGUINTE PARAGRAFO:

PARAGRAFD ~NICO - O BRASIL NAD MANTERA QUALQUER ESPIôCIE DE RELAÇAD

COM PAISES QUE PROFESSE A DISCRIMINAÇAD RACIAL.

EMENDA ES32669·4
t:
r:T--------PUNAAlfJ/cOWllliO'III.111COll'..io---------,

EMENIIAS DE PLENARID

= IOUJJÀlltQ/eOlllllio/.u-eOllltllio --,

§ 1 2 - O Ml.Dl.stérJ.o Públ:LCO Fed~ral tem por chefe

o Procurador-Geral da República, livremente nomeado pelo Pxes a.dentie

da Repúblic~, dentre os inteª,rantes da cer-reaee , após a aprovação do

Senado da República.

Pela redação atual do subst í.eut.avc , fica atribu:Lda eoe

integremtes de cada MJ.DJ.stério PÚblico, no 6mbl.to da União, como no

dos Estados e do Distrito Federal, a compe tiêncae para votarem lJ.stas

tr:LplJ.ces, compostas por anueçxent.ee das diversas carreJ.ras, para a

eeccãhe do respectivo Procuri5dor-Gera1.

11 extensêc dessa regra ao Ml.nistério l:'ÚOl.::LCO Federal

aparentemente correta e saudável, porque asseguradora de un~formidA

de de tratamento para a matéria, traz o grave anccnvena.enne de res

tringir o poder de escolha do Procurador-Gera1. da nepúbâ aee pelo Ch,!1

te da Nação, que pela atual Constituição, o tem pxat.a.camentie i1im,.!.

tado - a ponto de gerar na Sociedade a convacçâc de que isso conspi
ra contra a ãndepenãêncae daquela a.necã truaçêo - e, pela futura Car

ta polít:Lca, estare! cont.anqenc Leõo a fazê-lo no restrito unavexac

de apenas três (3)' ncmas ,

JUSTIFICACl\O

Por :z.!SBO, a emenda que ora se propõe pretende situar-se

no jU8to meio t.ermo , para que o M:z.n:l.stério Público Federal tenha por
chefe um de seus membros,. o que é de toda a convenâ.ênoâe , mas a Rep'y'

blica tenha como Procurador-Geral. alguém que , sendo daquela cexxeaxa ,

venha B ser, também, um servidor de conâaençe do Presl.dente da Repú

bj.ace , que é o Supxemo Maglstrado da Nação.

Sendo o Procur~dor-Geral da Repúbll.ca, além de Chefe do

MinJ.stérJ.o Públ1.cO Federal, o agente polít1co de maa.cz- expressão do

Poder Executl.vo perante o Poder Jud1.c:z.árl.o, é necessár:z.o que a sua

escolha recaia em quem possua, ellém da condição de membro de carrei

ra do &hnistér:z.o P4P;z.1.CO Federal, os atrJ.butos de re!lpe1tabilídade e

proJeç60 nacional, que levarão o Presidente da RepúblJ.ca la escolhê

10 para aquela alt~ investidura.

Inclua-se, no art. 179, como § 12, renumerando-se os subseqüentes, o

eeçuant.e parágrafo:

Art. l.79

=-- TUTD/~u'TI'IC...çio_--- --,

DEPUTADO PAULO RENATO PAIM

P~O 1B PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇIlO:O ARTIGO 60

JUSTIFICATIVA _ A HUMANIOADE ASSISTE HOJE, NO CLASSICO EXEMPLO DA

AFRICA 00 SUL, A Vn, ORPESSAD DOS NEGROS DOMINADOS

POR UMA MINORIA BRANCA, RESPALDADA INTERNACIDNALMEN

TE PELAS NAÇOES QUE COM AQUELE GOVERNO MANTIôM RELA

ÇOES, QUER DIPLOMATICAS, ECONOMICAS OU CULTURAIS,

AI SE INCLUINDO O BRASIL, QUE A DESPEITO DE TER UMA

MAIORIA NEGRA EM SUA PDPULAÇAD, LEGITIMA AS BARBA

RIES COMETIDAS CONTRA AQUELE PAIS.

10 FUNDAMENTAL UMA RESPOSTA CONCRETA 11 TODA FORMA DE

DISCRIMINAÇAD, QUE NO PLANO INTERNACIONAL SE MANI

FESTA PELA INEXIST~NCIA DE RELAÇIlO, A QUALQUER T!T!:!.

LO, COM GOVERNOS QUE, OPRIME SEU POVO, QUE ATENTA

CONTRA OS DIREITOS HUMANOS.

PARArnAFO 18 - NIf>G.él SERA PRESO SENAO EM FLAGRANTE mITO ou POR OAOEM EscRI

TA E F1.NlA1ENTADA DE AUTORIDADE JUDICIARIA CCWETENTE. A PIlISIlO

DE QUALQUER PESSOA E O LOCAL ONJE SE ENCONTRE SERAO CGU'JICAooS

EM VINTE E QUATRO HORAS AO JUIZ CCWETENTE E 11 FAMILIA ou PESSOA

INDICADA PELO PRESO, SENDO VEDADA, POR QUALQ,El TEMPO A INrooUJl

CABILIOAOE. O PRESO SERA INFORMADO DE SEUS DIREITOS, ENTRE OS

QUAIS D DE PERMl\f;ECER CALADO, ASSEGURADA 11 ASSISTOCIA DA FAMI

LIA E DE ADVOGADO DE SUA ESCOLHA.

JUSTIFICATIVA _ A CGU'JICAÇAD FORMAL DA PRISAO 11 AUTORIDADE JUOICIARIA E 11 FAMl

LIA ou11 PESSOA INDICADA PELO PRESO NAD 10 TUDO.

MESMO ND LAPSO DE TEMPO PARA A ro.wICAÇAO, NAO POOERA O PRESO,

FICAR INCOf.UlICAVEL, POOENOO ASSIM AVISTAR-SE COM QUALQUER PESSOA

r;,- TUTO/JUnlFlcAçi.o - ---,

EMENDA ES32667·8
l:

EMENDA ES32668·6 "rn. ---,r: DEPUTADO PAULO RENATO PAIM
'LI~ ...~to/COIlISS.io/suaClNlllllio_-_-- ,

PLENÁRIO

E/oENOAS DE PLENARIO

= TlJ:To/~Unl'll:~io_------------_,

m-------------TlXTO/~llJTI'It""'io _,

O ARTIGO 273 PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇAD: Emenda aos artigos 264 e 265

Art. 264 - Os pl.anos de. previdência ""cial. atenderão
nos termos da lei:

x - cobertura dos eventos de doença, invalidez lOOrte,
inclusive os resulta.ntes de acidentes de trabalho,
velhice e reclusão;

XI - aposentadoria por terrpo de serviço;
III - aJuda à I!lanutenção dos dependentes doa segurados de

renda b~ixa:

IV - proteção à mãternldade, n6taâ.amente' à gelltante;
v_ ~~~~~~~~o:rabalhador'emsituaçâb de desemprego

ARTIGO 273 - A EDUCAÇAD, OIREITO DE CADA lJ.1, E DEVER DO ESTADO, 5ERA f'ROIolJVIDA E

INCENTIVADA, COM A COLABORAÇAD DA FAMILIA E DA ro.wIDADE, VISANDO A

DEFESA DOS IDEAIS DEMOCRATICO, DESTACANDO-SE A IGUALDADE DOS SEXOS,

A LUTA CONTRA O RACISMO, AfIRMAtIXJ AS CARACTERISTICAS MULTIRACIAIS E

MULTICULTl.l1AIS DO POVO ffiASILEIRD.

JUSTIFICATIVA - 10 DIREITO INI1LIENAVEL DE TODO CIOADAD, O ACESSO 11 EDUCAÇAD, QUE

SER INSTIMENTD DE LlBERTAÇAD, COM O RESGATÉ E A PRESERVAÇAD DOS

redac;ão:
Os artigos 264 e 265, fundidos, passam a ter li seguinte
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tJ PLENARIO

r.T 'LEM.illlll/CONIJJÃO/IU.tOlllllS.io ~

EMENDA ES32673-2
f!J LUCIO ALCÂNTARA

JUSTIFICATIVA

§ 19 - Para efeito de cálculo de benefícios, os salá
rios de contribuição serão corrigidos monetariamente mês a mês.

§ 29 - :e garantido o .reajuatiemenco dos beneficios de
modo a preservar seus valores reais ~

L ãupr-ãmada a menção ao prazo de 36 mese para obtenção
da média, mantida a obrigatorJ.edade de correção monetária mês a
mês e a garantia do xeayusbement.c para preservação do valor real.

Os mecanLamoa de cálculo de beneficios são complexos, e
variáveis. Além disto o a.dea.L é que se-ia levado em consideração o
maior prazo possível, o que beneficiaria os segurados de baixa
renda. Tal extensão será possível com o cadastro dos segurados em
fase de montagem na DATAPREV. Assim é inconveniente fixar-se na
Constituição tal prazo.

2. Suprimida a fixação de prazos e limites de idade pa
ra a aposentadoria por tempo de serviço.

Trata-se de questão essenc~al para o futuro da Previ
dência Social no Bras~l que deve ser discutida com todo cuidado e
à luz de informações complexas, o que é pz-atia.camentie im~ossível de
ser feito no momento atual, dado a quantidade de questoes trans
cendentes a serem equac~onadas no processo const~tu~te. Fixar-se
agora limite de idade resultará em em estratificar critérios ex
tremamente difíceis de serem alterados e que podem comprometer o
futuro da PrevJ.dência. poza s ao é eoneenaence dl?i.xar o tema para o
legJ.slador ord~nário decidir com amplas discussões. Ao mencionar
simplesmente o direito a ATS, garante-se o sistema de aposentado
r i.a aos 35 ou 30 anos sem r-es't.r-açâo de adade , já que a leqislação
atual seria mantida em vigor.

=- TEJlTO/,JUSTIFlt"CÃO -,

Substitua-se, no parágrafo único do art. 185, a re

I ferêneia a "cinco dias" por "quarenta e oito horas".

JUSTIFICATIVA

o congresso Nacional, quando da decretação ao Esta

do de Sítio, deve ser convocado exececrdãnar-rcmenee o mais depres

sa passivel. HOJe em dia, com as facilidades de transporte, parece

me absurdo fixar-se o prazo de cinco dias.

EMENDA ES32674-1
f: LUCIO ALcANTARA

PPLENARIO

=-------------TEltTo/~USTlflt4ÇÃO _,

Substitua-se, no 29 do art. 262, a expressão "em
contrato de direito público" por " em-lei TI

JUSTIFICATIVA

Não existe, no ordenamento juridico nacional, a figu

ra do contrato de dire~to público. êdernaa.s , no caso em tela, a atua

ção daa entidades privadas, até mesmo para que não ocorram tratamen

tos discriminatórios, deve ser ddacdpj.anada por lei.

r;y 'LI:lU.lllO/tONII.lo/lJUlCOIlIUllo ---,

tJPLENÃRIO

EMENDA ES32671·6
tJ CONSTITUINTE MANOEL MOREI;"'

Art. 203 .

II- .•••••.••.••

c) o paeeãmênao , renda ou servico dos partidos poll

ticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalha

dores e das institu:i:.çÕes de educacâo , de seguridade social e de previ

dencia e assistência. médica complementar sem fins lucrativos, observ!:.

dos os requisitos da lei; e
JUSTIFICATIVA

A previdência complementar sempre desempenho}! papel.

relevante na área social pois garantem ao trabalhador, quando de sua

aposennadoxãa , uma equivalência dos-valores re-cebidos quando em ativ!

dade. Este segmento é importante quando se sabe que a previdência ofi

eial sempre apresenta deficiência e seus benefIcios pautam-se por va

lores minimos, irrisórios ate. Esta atividade, quase pública, auxilJ.a

do Estado, deve pois estar contemplada na imunidade tributária por a

tender ao interesse prioritário da paz social. Nesse sentido, apenas

como exemplo, a legislação existente na República Federal da Alemanha,

suécia, Estados Unidos, México e Inglaterra.

redação:

A alinea S. do item II do art. 203 passa a ter esta

..,.--- TUTOIJUsTlfltACIo -,

EMENDA ES32675-9
f!JLOCIO ALCÂNTARA _AUTOII

r.T----::------- 'Lf.IlAlIlD/tllillsslo/IUltOllllaJio ,

§ 6 SI - É r'ecuz. ta....,,) ao Senado da República também por re-
solução aprovada por dois terços de seus membros t estabelecer ali
quotas minimas nas operações internas.

JUSTIFICATIVA

Exclui do Titulo VI, Capitulo II!, seção IV, do art. 209 ,
§ 62 a parte final que t em consequência ficará com a seguinte reda
ção:

A expressão suprimida ("não compreendidas no ;Í.tem 11 do
parágrafo antier-í.or-"}, deve ser suprimida tendo em vista a supres
são proposta para o inciso II do parágrafo 52 do art. 209 t .rece a
emenda que atribui competência à União em relação aos impostos úni
cos (art. 207. VI e VII).

Título VI .
Capitulo III. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Seção IV•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Art. 209 .

Emenda Supressiva Parcial

tJ PLENARIO

= TEX'tO/~UITllltol(;iO-_--- -,

= 'LtNAII10/tllilISSÃO/IIIICOMllISio -,

:EMENDA ES32672·4
f!J LUCIO ALCÂNTARA

'LE!lAII10/tOlolISSÃo/IUltONlssil) ,

rrr----__--- 'l't'll'l'OIJUSfJFlUfio ---,

Dê-se ao § 19 do art. 174 esta .r~ação:

Al:t. 174 ......

§ 19 Ao advogado compete a defesa da ordem jurIai

ca e da legalidade democrática.

EMENDA ES32676·7
f: LUCIO ALCANTARA

f ELENARIO

TE:ltTO/olIISTlflt"çAO ---,

JUSTIFICATIVA

Esta emenda restabelece o sentido lógico do texto,

tendo em vist~ ter ocorrido empastelamé-* gráfico. A prõposito F

confira-se o teor do subseg:uente art. 178, caput.

Dê-se ao § 29 do art. 93 a seguinte redação: '

Art. 93 .

§ 29 A iniciativa popular pode ser exercida pela

apresentação, à câmara dos Deputados, de:

a) proposta de .emenda à Cons,tituição, devidamente

articulada e subscrita por" no minJJI1O, três décimos por cento do
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eleitorado nacional, distribuídos em pelo menos cinco Estados,com

não menos de um décimo por cento dos eleitores de cada um deles;

b) proJeto de lei subscrito por, no mfnamo , ainque.!!
ta mil eleiteres ..

JUSTIFICATLlTA

A in~cia.tiva popular é medida do maior sentido dem,2

crático e deve, efetivamente, constar do texto da futura Lei Maior.
Todavia, não é razoável exigir-se o mesmo número de assinaturas para

uma emenda constitucional i;! para um projeto de lei. Assim, esta e
menda buscar distinguir as duas faculdades para que, efetivamente,

possamos contar com a iniciativa popular dentro da elaboração legi,!

lativa ..

Municí:lias,dando uma ajuda técnica, administrativa, contábil e
jurídica aos gestores e Câ'11sras huní cãpat s ,

Atrr..vés de Inspetor~as Regionais,os Conselhos e Tribunais /
de Contas dos ~unicíp~os,não veem apenas o aspecto fotmal das

prestaçõss de contas,mas veriflcam "Ln 10::0", o andamento das

obr-as e serviços,bem como o vo lune dos materiais nestes aplica
dos.

Im;:ortente pois que conste do texto Constitucional de foma

explícita, referidos órgãos que já existem na estrutura adminis
trativa de vários EStados do Brasil e que vêm trabalhando de fo,E
ma exi tosa.

se o seu § 19:

r:r TrnO/ollaTI'ICAÇAO ___,

Convém ressaltar que, por esta emenda se restabelece o texto
eprovadc , anterioemente, pela Cprnissão de Sistematização.

PLENÂRIO

= TrltTO/~UIT1'Ic::Açio-------------___,

EMENDA ES32679·1
[J CONSTITUINTE BENITO GA."'1A AUTOIl:

~Lr:".lIIQ/r:Il"'SS,i.o/,u'Il!;l"'II;;O -,

Dê-se ao caput do art. 89 esta~Ol suprimindo-

tJ PLENARIO

Art. 89. O Congresso Nacional reun~r-se-á, anua1m~

te, na Capital da RepúbLa.ca , de 19 de fevereiro a 30 de Junho e de

19 de agosto a 15 de dezembro.
§ 1 Q SUPRIMIDO

JUSTIFICATIVA

supr-ama-ee do subst~tutivo do Relator.
O parágrafo 19 do artigo 209

JUSTIFICATIVA

Devemos ter o Congresso Nacional. aberto a maior paE
te do ano pois inúmeras são as demandas sociais para que, a legisla

ção e a fl.scalização se efetuem. Assim, creio que devemos iniciar

as nossas atividades legislativas em março, mantendo-se o recesso

de julho, que é imprescind!vel não só para o descanso como para que

possam ser mantidos maiores contatos Com as bases eleitorais. Enten
do, ainda, que o encerramento da sessão legislativa deve ocorrer na

data de 15 de dezembro, devido à proximidade das festas natalinas
B das naturais dificuldades: para o deslocamento dos parlamentares
e de suas famillas.

A supressão do § 19 impõe-se por não ter o menor sen

tido: há anos que o Congresso Nacional se instala na data prevista na
Lei Maior, mesmo que em feriado ou final de semana.

o Imposto de Renda está na. esfera Fed.eral e a carga trib,!!
tária que está ancddando sobre a classe média com o referido tr!

buto Já é por demais alta.

er;;PAIIT1D0;J

PFL!BA

r;-r------------- Tt:llTO/JUUltIl:AÇÃO' I'- --,

Acrescente-se ao final do artigo 108 a' seguinte expres-
são:

EMENDA ES32678·3
f:J J ...:IROTOII

G.;.r.:~:<;Ip'O

=- TnTOIJu.T'~leAÇ;;t1 ___,

"Assegurando-se aos seus membros as garantias e impedi

mentos igual.s aos dos Desembargadores dos Tribunais de Jus
tiça das respectivas unidades da Federação. n

JUSTIFICATIVA

03 ~~ ~Q e 22 do Art. 46 pazs~ a ter a se~~inte reda~ão

An. 46 - •••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••

:1 ~ - C c.sn'tz-o'Le externo da O~ ur.:. :~..u::'ci'pa.2 será exer-ca do cem
o ~ .:~:rJ.~o do ::rib.L"1al de ContCE do =s"':ado 0:1 de cutZ'~ ,~=,.;:ãc es

t~14al a que for atrib~íja es~a corpet~1cia;

~2~ _ C parecer prévxo sobra as contes que o Prefeito deve pres
ta.r a.."1uo.:.1..ente.enu.tl.do 'pelo Irl.bu...'1aJ. de Contas ou órt;ão estad.lal
cc~petente,Bomente de~alá de ~revdlecer por decl.são de 2/3(dois
t e r-çoa ] C:>5 J..erJbroEJ da C§.FI3.ra I::m.icJ.pal •.

A .emenda visa assegurar aos Conselheiros dos Tribunais
de correas dos Estados, do Distrito Federal e dos Mun.icípios a

correspondência do tratamento dispensado, no texto do projeto
Constitucional, aos Ministros do Tribunal de Contas da União

que na tradição do nosso Direito Constitucional eeêm as mesmas

garantJ.as e impedimentos da magistratura correspondente,' como

forma de assegurar condições necessárias e indispensáveis ao
exercício pleno do cargo.

JiJ5TII'ICATIVA

Em vsraos Estados Brasileiros,Como no Pará,Amazonas, Ma-

ranhão,G0iás, Ceará e Bahia, a fiscalização financeira e
or-ça-ient árâ a vem sendo feita,a contento, pelo Conselho Ou

Tribunal de Contas dos Munic:!pios,d'rgão Estadual criado nas

Consti tuições dos referidos Estados com a mesma estrutura d~s

Tribunais de Contas e com j'urisdição abrangendo todos os

Munic!;ios do Estado.
Referidos Cotlselhos ou Tribunais de Contas dos Municípíos

movar sm em matéria de fiscalIzação.Não possuem a sindrome da

punição.Mantêm em sua estrutura um 'J'rgilo de apoio aos

PLEIIARIO

r:r-------------TrllTll/JUSTlPIllAÇÃtI'-- --,

Acrescente-se o seguinte parágrafo único aO
I

artigq 201:

Art. 201

Pa.rágrafo único - Os Estados e Municípios" /~olderão inst.!
.tuir Contribuições cobradas de seus servidores para custei.,

em beneficio destes, de Sistema de Previdência e I Assistência
Social.
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JUSTIFICATIVA

Como não ficou expIleito que Estados e MunicIpios pode
riam também, corno foi delegado à União, lnstitu.1.r contribui
cões de seus servidores, no futuro poder~am ser extintos todo~

os institutos de Previdência e Assistência que prestam relevan
tes serviços à classe dos funcionários públicos. -

rr-;PAIITIDflUPFL!BA

PUNAIIIO/COI.lI.do/.u.COIlIUIo---------...,

PLENARIO

= TnTO/.JlIlTl~l11AÇÃO' ---,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: § 29 do ARTIGO 231

fS"""~;]PFL!BA

'lEIli.IIID/cclollsllio/.uaeOllllu i o' ...,

PLENARIO

Substi tua-se o § 29 do Art~go 231, que passa a ter a seguinte red!.

ção:
l

"§ 29 - ~ assegurada ao propr~etário do solo a panta.cã.paçâc nos

resultados da lavra, não supexxo'r a dez por cento do vaIar da tr,!

buto ancddentie sobre o bem mineral, regulado em lei, que também

estabelecerá a forma de indenização. 11

= T&X1"O/~USTI'ICAÇi.O __,

JUSTIFICATIVA
Modifica o artigo 213, item l, letras a, b e ,2, que passarão

a ter a segUinte redação:

Art. 213 - A união entregará:

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e
proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados,

quarenta e seis' por cento I na forma aeçuanüe e

a) vinte e um por cento ao Fundo de Participação dos Est!;

dos e do Distrito Federal;

b) vinte e três por cento ao Fundo de Participação dos Mo!:
nicipios;

Sendo os recursos minerais propriedade dist~nta da do solo,

nada mais viável do que assegurar ao dono da terra uma Justa parti

cipação nos resultados da lavra e a devida indenização pelos d.§!.

nos causados às benfeitorias existentes. As normas coris tixtruca.onads

devem, no entanto, fixar não um lJ.Mite minimo para a particl.paçào

de que trata este parágrafo, mas sam um teto máximo, sob pena de

onerar, excesaa.vamentie , os custos da expjonaçâo mineral. t o que

se propõe, pois, com a presente emenda ,

GPAlITIOO-]

PFL!BACONSTITUINTE BENITO GAMA

EMENDA ES32685-6
t:JN°E

fome,!!;

c) dois por cento para aplicação nas regiões Norte e

deste por meio de suas instituições financeiras federais de
to. n

JUSTIFICATIVA r.r-------------,.u:,.O/~lIST'flcAeio, __,

A proposta não modifica o total de 46% previstos no Subst,!

tutivo do Relator, alterando apenas nos Itens !; e E. a participação

relativa dos Estados e Municípl.os, favorecendo os Municípios que e.,!

tão em piores condições financeiras que os Estados. No item ,S,tran.!.

forma de aplJ.cação pelos Estados, que já estão contemplados e a

transfere para os Bancos do Nordeste e qa Amazônia,

Suprima-se o item li do art~go 213.

JUSTIFICATIVA

A distribuição dos recursos pr'eva.et,a no item que se preten

de eupz-amtr é destinada aos Estados exportadores de produtos i,!!
dustrJ.alizados,~portanto com receitas Já bastante aumentadas com

o alargamento da base do ICM pela incorporação de alguns impostos
Federais.

DPUTlfl0;==J

PFL/BA Deputado BENITO GAMA

PI.I ..-.IIIO/COWtI140/1IMlCO/lUNIo----- ,

PLENARro= Tf:XTOOlllTlfIC.a.çio -,

PLENI\RIO
=--~ TEXTO/4111T1'ICAÇio- ....,

EMENDA ADITIVA
Acresça-se ao Art. 52, onde couber, o seguinte Inciso: lIR!,

primir grave perturbação da ordem, a pedido do Governo da Unid.!
de Federada ou mediante recomendação do Conselho de Defesa Na
cional. n

Dê-se' ao ~ 5! do art. 210 do Sllbst ,'tllt I'/0 ao Pro
aeec de Const i tt,1It;ão, "elaborado pelo Relatol'" da Comissão de Sis
tematlzaçiío, a seguinte e-ecacão ,

-§" 5.E' Cabe à lei cOlllplel1lentar ffl(ar as al,'
qljQtiJ.S ma'/<Imas dos Impostas de qt.1e tratam as i t en« rI e
III dest<! er]: t so••

JUSTIFICATIVA
A União, isto é, ao Estado, a Constituição imputa uma s!

rie de responsabilidades, atribuições e competências. Entre elas
destaca-se o desenvolvimento e a independência nacionais, a igua.!
dade dos Estados, a intocabilidade dos direi tos humanos, a lnvi.Q.

1abUidade dos direitos concernentes à vida, à integridede fisica
e moral, à liberdade, à segurença, à propriedade e a preservaçllo
da ordem democrática, para s6 citar os mais pertinentes (Art. 42 ,

52 e 62).

Para o cumprimento dessas responsabilidades, há, pois, de
se prover meios. Entre eles, o aditivo propo'sto ; ..que permite à
União, agindo ~m defesa da sociedade, manter a ordem pública qua!!
qo os meios da Unidade Federada forem esgotados ou quando o int!
resse superior da Unillo, expresso por decido do Conselho de Def,!t
sa NacJ.onal, assim o exdgir.

JUSTIFICA);ÃO

No <ProJeto de üonat r tur cão , cabia à lei ccms t enen
taI" fixar as :all'qlJ.otas máXimas não só do Imposto sobre vendas a
var-ea e , como está no ãub s t r tu t r vo er-a apresentado. como t-anlbém do
Imposto 'Sobre transJlIJIssao de bens uaóver s , a r-eec er t o do qual ~l

r enc la o PArágrafo.

Ao Emenót\ ora propo!>ta vr aa a rRstabelec.er essa
competência pa,l"'a o 'l ea l s.Lador- complementãl"'. É que a transmissão
,nter: v I vos não cone t I til I , aemp r-e e neeeaaar- 1amen t e , +;;t.to econl'3
mico capaz de JI.1stlTlcar tl"lbutaçâo. Multas vezes o ato tem paI"
finalidade o melhor aproveitamento econômico da proprlf:oade e a
t r I butacãc poder I a representar um mecan rsmo I n I b I dor à obtenç:ão
desse cbu et i vc , Por ISSO, a v i sene e-üeoaer eu r eâc al,ltOI"IZa a fi-
xação de alíquota méx r ma, que, sem impedir a tr-ad r c r cnal tl'iI:iuta-
câe , eva t a seJanl criados eb et ãeu t ce eér r os à c r r cu l acâo de bens
Imóveis, frequentemente Impresclndívels ao TI.tnclonamento mais
adeq'lado da economia.

Essas, aG razões da, Emenda ora,' proposta.
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PLENARIO

DEPUTADO GABRIEL GUERREIRO

EMENDA ES32687 ·2
[D
..,,- 'LJM"~JO/t:o",ss;>;o/aUleO"lllio-----------,

tos concernentes ã va.da desde o momento da concepção, ã in

tegridade física e moral ~ ã liberdade ~ à segurança e à pro

pr-Ledade"

= TUTOIJU'lI'/!;,1qlo -,

JUS T I F I C A ç A O
EMENDA ADITIVA

Acrescenta item V e parágrafo 22 incisos I e 11 e lIledi

fica o § 52 do Art. 209 do Projeto Substitutivo.

O acréscimo da expressão "DESDE O MOMENTO DA CONCEPÇÃO"
tem por' obj etivo dar maior precisão ao texto. A simples menção do d~

r-ea-te à vida não deixa claro a pal:'tír de quando é aaaegur-adc esse d!

reito.

Art .. 209 _ CDrApete aos Estados e ao DIstrito Federal instituir

impostos sobre:

I.

v- Extra~§o e operações de bens Ilinerais

§ 12 -

§ 52 _ EM relaçllo aos iMpostos de que trata.. os ítens !II
e V, resolução do Senado da República, aprovada
por dois terços de seus [!lembras, estabelecerá:

I _ As alíquotas aplicadas às operaçlies relativas a m!
nerais e circulação de mercadorias e às prestações
de serviços interestaduais e de exportaçllo.

!I _ As aUquotas aplicáveis as operações internas re.!!.
lizadas com minerais ..

o aborto provocado indiscriminadamente vem constituindo

o maior atentato à vida humana e se tornando o maior a.ne-t'r-umerrtio de

tortura do ser humano.

A utilização de métodos contraceptivos que destroem e e~

pulsam o ser humano do útero materno constitui prática a ser proibi

da etn nossa sociedade.

Por outro lado, a utilização de fetos como matéria prima

para fabricação de sabonetes e cosméticos, já em uso em outras soci!::
dades, há de ser condenada na eccaedeõe brasJ.leira por repugnar a n,!

tureza humana.

Por isso, as Constituiçâes modernas procuram resguardar o

direito ã vida desde o momento da concepção. São exempãcs a consl;J.tu!

çâo das Filipinas, do Panamâ , da Iugoslávia, etc.

§ 62

ANTONIO CARLOS KONDER' REIS

§ 22 - a correlaçllio 8 que se refere este artig

será progressivamente reduzida, mediant

'USTIFICAÇ1l0

"Art. 61 - Nenhum servidor da Administração di

reta ou indireta ou de empresa em que o Poder Público seja acionista

majoritário, na esfera estadual, federal e municipal, poderá r ec-ber

dos cofres públicos r emuneraçãc superior a noventa vezes o maior sa

lário vigente no pais.

a elevaçãu das remunerações menores. 11

O Artigo 61 do Projeto de Constituiç§o, passa

a ter a seguinte redação:

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 61

EMENDA MODIFICATIVA

1e - no cálculo da remuneração a que se ref,!!

re o presente ar.tigo serão incluídos t.Q.

dos os beneficios e vantagens recebidos

pe.ro servidor.

t"lp L E N A R I O
=- TEIfTO!JUSTI'ICAÇiO --,

r:r 'LuAlllO/tONluiofsllleoNlstÃo .,

Os minerais são recursos naturais exauríveis em tempos r!.
lativamente curtos e não renováveis, e por esta razão não podera

ser tratados CODlO mercadorias normais para efeito de tributaçllo.
Os impostos sobre esses bens deve," ser, e o silo em toda parte,
impostos obrigat6rios únicos e COlA uma s6 incidência. Não se a~

mite que seja possivel extrair nãneraãs , sem que o mesmo deixe
algo significativo para a sociedade que perde definitivallente
esses recursos na medida em que são extraídos e consumidos. De

modo especial os bens minerais destinados a exportaçllo, devell
deixar as populações locais, algo que socialmente seja cOrlpens,!.
dor ell relação aos beneficios que o supl:ilAento desses bens pr!l.

poecãonan a sociedade ell geral, principalmente no exterior. Face
a tese de que não se exportam ilRpostos os minerais sair110 do

pais se.. pagar qualquer imposto, seja IPI ou ICM. Esta é real
mente uma situação inaceitável êspecialmente para as- áreas In,!.

nos desenvolvidas e podutoras como a AmazÔnia.

Diante disto estamos propondo que seja reestabelecido o

!UM ( imposto ú'!ico sobre minerais), a nivel estadual, embora
COI'l estabelecimento de alíquotas pelo Senado e ünificado a n!
vel nacional e até di ferenciadas para favorecer a exportaçlio se
for o caso. O' que não é aceitável é a exaustãn de recursos de~

sa natureza sea nenhua benefício real aos fornecedores expIar!
do:;

'LlN...'"O/CDIIIUio/IUICCIlIUio ---,

-p~

§ 92 _ O illposto de que trata o ite.. V :

I - Deverá ser único, obrigat6rio e incidirá uma única
vez sobre quaisquer das operaçl5es COIll bens min~

1'ais ..

!I - Oestina 70" ao Estado e 30" ao Municipio onde se dlio

as lavras das jazidas minerais ..

EMENDA ES32688·1

lP

O objetivo á o de evitar, já no Texto Magno, a.

r emuneraçães agressol:8s do principio da, moderaçao e equilíbrio de ga-

Acrescente-se ao Art. 69, do Substitutivo do Relator, após

a- palavra 11 ••• vida" a expressão "desde o momento da concepção •••.

f'a.cando o artigo aeaam redigido:

r:T--------~~---TCllTcNunl'lCloÇio_.....,.-----------....,

"Art. 69 - A Cbnstituiçâo assegura aos brasileiros e aos

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direi-

nhos que deve presidir as relaçlles entre a Administraç§o PúbliCj\-

seus servidores.

e
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o
..,- TIXTO/JI.lST,'IC.\Ç.i.o-------------,

EMENDA ES32692-9r lE'IlTAOO CARLOS VJRm.IO e OUTRO

AUTOk-------------,
lE'IlTAOO CAAl..OS YmGIlIO e Outro

EMENDA MODIFICATIVA

I ENÁRTO

r.T I'LPIAIIIO/cOMI55io/lilll.COIlIUio --,

[TI'r-------------n:XTOOUJTlfICAÇio--------------,

EMENDA ES32690-2

P

!2.11
OISPOSITIVO EMEllOADO: Art.-2'17 EMENOA ADITIVA

o-tSf'OSITI, e EIIEliBABB. A.t. 63
J!II

Inclua-se no Art. -'R'5'", os seguintes pa-rágra-

fos:
,,$11

Art.~ -

Os rendimentos do trabalho assalariado

..,,0 T·ITWt..O X,
Inclua-se, onde couber.!(fla$ OlSposlções Trens.!

térias do Projeto de Cons t a t u í ção ,

Art. - A unificação do regime juridico objeto

no prazo máximo de um ano a contar de sua promulgação.

serão tributados exclusivamente na fonte, não podendo o maior des

conto exceder a vinte por cento do valor fixado na tabela progres

siva.

do Artigo 63, rnc í so 111, desta Constituição t será adotada

Ficam isentos do pagamento do imposto

de renda, os rendimentos auferidos dos cofres púb La cns , pelos ap.Q.

sentados, inativos e pensLon l s t as •

JUSTIFTCACIIO

JUS T I F I C A C A O

o objetivo é disciplinar de maneira efetiva o

inciso III do artigo 63, propé s í t o de emenda por nós aprasantada.

r

As medidas de nossa pr opo s rção , se não esti
vessem imbuidas de conteúdo de justiça social e redistribuição de
renda nacional, ainda seriam uma racionalização do processo de re
ceita e gastos, eliminando-se distorções existentes, já que a cla.§.
se média brasileira enfrenta uma das mais pesadas cargas tributá 
rias do mundo.

A aposentadoria, como a pensão, nos parece l

direito de compensação pelo tempo de contribuição. Ná é justo nem
racional, após contribuir, como condição prévia para aposentar-se,

durante 35 anos, continue a ter os descontos sobre o que lhe deve
a sociedada paIos seus anos de trabalho e participação social.

EMENDA ES32693-7
tiJ DEEUTAOO CPR.ll5 VIRGIUO e OUTRO

r.:r ~f:Il.\II10/COlllssiO/IUICO ..1Slio .,e PLENÁRIO
=- TtllTONuST.fIC.\çio ---,

EM~NDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 63

O inciso lI! do artigo 63 do Projeto de Con.§.

tituição passa a ter a seguinte redação:

Art. 63 -

DfPUTAOO CARlOS VIRGTI TO

EMENDA ES32691-1

P
r.:r-------- 'l.lll .....I(l/tGIIISliG/IUlllGIlIl!lia----------,t: PLENÁRIO

"111 - Os servidores da administração direta

e autárquica terão um 56 regime jurídico-.

JUS T I f I C A C A O

= TtXTD/Jl.lnlfle.\çio---~----------,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 248

A emenda objetiva assegurar a todos os servi

dores da União, dos Estados, Distrito Federal a Territérios, eqüf.

dade de tratamento.

Acrescente-se ao ARt. 248 o seçurnte parágr§.

fo:

Art. 248 - ••••••.•••• "•..•••••.••••••. "•••.

§ - O Estado intarvirá imediatamente quando

invadida fêr a propriedade privada para reaver direitos do propri~

tário, habilitando-o, no caso de omissão, a reclamar sua pronta B!.

pr cpraação por interesse social; podendo depositá-la judicialmente

com direito, sem detença, a indenização, em dinheiro ou titulos,s!:,

gundo normas desta Constituição.

JUSTIfICAC"AO

Objetiva-se dar maaor eficácia à desapropri.§.

çllo indireta, ravoreceocc ao proprietário justa indenização"

EMENDA ES32694-5
[!JOEPUTAOO JORGE HAGE E OUTROS

r;-r---:------ I'Lvu,III0/COWls'.to/SlJaCOIllISsio --,

r;r-------------TUTO(JUnl~lc..ç.tO-- -,

Redija-se assim o atual Art. 278, que passa a ter .o
número 277, acrescentando-5e-lhe um parágrafo.

"Art. 277

As Universidades gozam de autonomia didático-cientí
fica, administratlva e de gestão financeira em relação ao poder pÓ
blico responsável pela sua manutenção ou as respectivas entidades-
mantenedoras. -.

I
Parágrafo Único - A educação superior far-se-á com

observância do princípio de indissociabilidade antra ensino, pe~

quisa e axtensão ~ da garantia da padrão unitário de qualidade."
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EMENDA ES32695·3
t: CONSTITUINTE OCTÁVIO ELfs'Í~

r.T--------"LIIl.t.lIllO/tOIolII . i O! lIl1I COIlIllUio---------,

l'!ll!W:rrO

r.;--------------TUTO/JUSTIFICAÇio----------------,

truturadas sob a forma de eu't.ar-qua.a ou de fundação pública, que têm

asseguradas pela Ipi 7.596, de lO de abz-a.L de 19B7, a r.aonomde salA
r~al e a un~formJ.Õade de er-a t ér.í.ce para J.ngresso e formação na carreá.

ra funcional., terão também os mesmos crJ.térios para 05 cálculos da

concessão dos benefícios de aposentadoria."

EMENDA NO JUSTIFICATIVA

Nos termos do art. , do Regimento Interno da As-
sembléia Nacional Constituinte, acrescente-se o § 32 ao art. 65,
do Substitutivo do Projeto de Constituição:

"Art. 65 -

A 1eJ. nE 7.596, de 10 de abril de 1987, define plena a.aoncmd.a p-ª

ra seus professores e junc.í.cnér-aos t écní.co-eomí.nfseeer.avcs , Por ~J.lIli

tação ccneua.cucacnaa , só a apoeerrt.adoza.a não f1COU deâa.nâ.da como

J.gual para os de v Incurc estatutário ou celetista. Dáí a Just1fl.catl.

va da emenda.

§ 32 - Em se tratando de servidor no efetivo exerc í ,

cio de função do magistério, o prazo para a

aposentadoria prevista no item nI deste art!.

90 será de vant e e cinco anos. 11

CONSTITUINTE MANOEL MOREIRA

PLENARIO
JUSTIFICATIVA rer- TU:"OfJl,Onlf"'C~çio ,

JUSTIFICAÇIlO

Suprima-se o parágrafo 10, do artigo 13, do Substi

tutivo do Relator.

Este parágrafo do art. 13, discrimina excessivamente
os familiares de políticos, impedindo-os o exercício da política

Tem se par assentada, na prática administrativa bras.!.
Le â re , a especialidade do prazo de aposentadoria voluntária dos
servroores do magistérlD, cujos misteres ultrapassam o período de
efetivo exercício pelos quais se vinculam ao serviço público.

A ausência de ressalva cons t í tucional quanto aqueles
acarretaria o romplmento imotivado de uma conquista da categoria,
em detrimento de seus direitos e até mesmo das expectativas dos
profissionais mais novos, pelo que se impõe a redação acima suge
rida.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: lO, Art. 13, Capítulo IV, Título Ir.

CONSTITUINTE MANOEL MOREIRA

= TEXTO/~u"'IFIC..o;.i.O_------------__,

EMENDA ES32699·6
t:

"L1:MÀII+O/Ct;llll"ÃO/'~OIlI"io- ---,

:PI1'>WuO

EMENDA ES32696-1
P CONSTITUINTE OCTÁVIO ELÍSIO

= TE~TOf~USTII'IC~çle -,

EMENDA NQ EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: § 42, Art. 6", Capítulo I, Título Ir.

Nos termos do art. , do RegimentoJnterno
sembléia Nacional Constituinte, aI tere-se a ítem ~ , do

go 45, do Substitutivo do Pr nj e t o de Constituição para a

ção seguinte:

da ~
arti

r eda-

Suprima-se do § 42, do ar t , 6 Q , a expressãor

§ 42 _trque não contrariem a ordem pública e os bons costt.J'l'leS"

JUSTIFICAÇIlO

ArL 45 - Compete ao MuniDÍplO:

= TU"o/~UITlf"IClÇ.i.O ...

Dê-se a seguinte redação ao art. 40 , Título X:

Art. 42 - As Assembléias Legislativas, com pcderer

constituint-es, elegerão mesas específicas e autônomas para, no
prazo de ee i e meses, dirigir as trabalhos de elaboração da no
va Constituição' Estadual, mediante aprovação por maioria abso

luta, em dois turnos de dí.scussão e vot.ação , salvo quanto ao

sistema de governo.

Titulo X Art. 40, do SubsUtutivo do Re-

CONSTITUINTE MANOEL MOREIRA

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENIlIUJO:

Lator .

PLENARIO

Embora com a melhor das lntenç5es: o relator poderá
está ensejando - pravação de liberdade - ao invés de garanti-la,

em toda a sua p l.eru, tude.

A restrição contaoe na expressão que se pretende
suprimir, possibili ta tantas interpretaçõES e adquire tal ex-

t ensão , especialmente nos r Incõas afastados do País, que

texto cnnatLtuc Icne l pode vir a ser abusivamente utilizado pa
ra justificar discriminações, proibições e perseguições à livre

mani festação de sentimentos religiosos.

EMENDA ES32700-3
t:
= 'lEIUoIlIO/cOllISlliottUICOlilISlÃO ,

Inclue-se neste Título, onde couber Q seguinte art a :

Itart. O peaeoaj, ôocent;e e os 5erv~dores técnicos administra

tivos das universidades e demais instituições de ensino superior, es-

TíTULO X

DISPOSIÇlll!:!f TRANSITÓRIAS

Prestar, com a cooperação técnica e finance!
ra da União e do Estado, programas de aj fab!!,
tlzação e o ensino pré-escolar e f'undamen t.el,"

JUSTIFICATIVA

Tal cnmo se dí.spô s no capítulo referente à educação

o ensino é direito de todos e dever do Estado, o qual deve ofe
recer escola ao educando desde o pré-escolar, obrigando-se ain
da, a oferecer o ensino fundamental.

A proposta ora trazida apenas adequa a competência

municipal ao disposto no capítulo específico sobre a matéria e

ducacional.

r.T--------~I"1.(J/~OMIU.ib ,

r;T"--- TUTO/~\Inlrlc&Çi.o __,

EMENDA E532697-0 _ ...."' -,
w.~ my"~~;~[J CONSTITUINTE 0C'1'1jV1:0 ELISIO c-= _J
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PLENÁRIOt'
~ l'l.tNU:l/ÇO.. ISS;;o/sU8colnn.io ~

'EMENDA E832703-8
fJ CDNSTITUINTE JOSE GERALDO

JUSTIFICAÇ1l0

Ourante o período de elaboração da nova Constituição

as Assembléias Legislativas desempenharão uma dupla função,
pois não se interromperão suas tarefas ordinárias.

Por isso mesmo é essencial a pr eva são de uma
Mesa f especial, que funcionará ao lado da Mesa permanente.

outra

EMENDA ADITIVA
OISPOSITIVO EMENDADO: Acrescenta o § 20 ao Art 195

Art 195 ..

~ 2Q - As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impo.!
tos.

Para evitar a bitrlbutação.

JUSTIFICAÇIlO

PLENARIO

...UTGIt-------------,
CONSTITUINTE MANOEL MOREIRA

EMENDA E832701-1
fJ
r.o-------- "Ltlf,.~IC/co"'l".io/su.CO..I"ill- __,

r.o TUTO/JUnrflCAçio __,

EMENOA SUBSTITUTIVA

OISPOSITIVO EMENOAOO: § 48, Art. 6º, Capítulo I, Título Ir.

Dê-se ao § 48, Art. 69 do SubstitutIvo a seguinte
redação:

Art. 6º - .

§ 48 - E assegurada a liberdade de cxpresaão da ati

vidade intelectual, artística e científica, sem censura ou Li
cença. Aos autores pertence o d.ir e I to exc jusa '10 de utilização
de suas obras, t r ansmssIve I a05 herdeiros pelo tempo que

lei fixar. Ficam a uru ão , Estados e Municípios, com obrigação de
oferecer as condições necessárias para a proteção, a arrecadação

dos direi tos autorais decorrentes de obras ant e Iec t.ue.i s , artís
ticas e científicas.

EMENDA ES32704~6

PCONSTITUINTE JDSE GERALDO

~ --_1'1.."N.. ~IO/CONISSÃO'SU8COIlISsio__-_--_-~

PLENARIO

r.o ·;txTO/JUSTI'IC..Q~O -_---_-____,

o "eaput;" do Art 200 passa a ter a seguinte redação:

Arr. iQO - A u-uãc, os Estados e o Distrlto Federal poderão anatâ
tu!r empréshmos compulsórios para atender despesas extraordinárias provocadas por
calamidade pública, com a prévia aprovação do Congresso Nacional, das Assembléias
Legislativas ou da Câmara Legislativa respectiva.

JUSTIFlCAÇ1l0

o Estado tem di f'acu l.dade para arrecadar até mesmo os
tributos que lhe são pertinentes. Conforme informação da Lmp rensa,

para cada cruzado arrecadado de tributos, há um outro sonegado.

Como então poderia o Estado, com estas di ficuldades estruturai-s

para arrecadar seus próprios tributos, cuidar de um assunto tão
complexo como é O di re í to autoral?

JUSTIFICAÇIlO

Os SUceSS1VOS emprést imos compulsórios instituídos pela União tem

resultado em aplicações diversas daquelas a que se destinam e são estabelecidas ab.!:!

sivamente pelo Poder Executlvo, sempre que tem problema de caixa, Daí a necessidade
de sua 11m!tação à casos de calamidade pública e necessidade de aprovação legislat!
va.

Como também os Estados e o Distrito Federal estão sujeitos a cal~

mldades, é justo que possam recorrer ao mesmo instituto.

,1..t:N .. IlJO/COlllIS1o/IUICOJlISllÃO----------,

PLENÁRIO

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO A SER MODIFIC~DO: Artlgo 201

r.o TEXTO/JllsTl'IC.. Ci.O -,

EMENDA E832705-4 J r.rp;rn"------,
(tJ:..-...:C:::O:NS::T~I.:.:TU:::I::::NT::::E:....:::JO:::S:E...:G:::E:.::RA:::L::::DO~ -;_. c.....:: ~J

PJC' __.-.':::!~~_~__----==-- l rros;Õ?AJ
I'

"

PLENARIO

EMENDA ADITIVA
OISPOSITIVO EMENDADO: Art 31

,.". TtXTO/J!1STlf
I
Ç .. Çi.o -,

,.,... --l'l..I!:NAlll'J/ÇONI!do/llUaeON'ssIo---------

Acrescenta-se ao Art 31 o item XXIV

Art 31 ..

XXIII .
XXIV - cuidar para que as estruturas tarifárias dos serviços

prestaoas pelas empresas públicas ou socí.edadss de economia mista das quais a
União participe acionariamente, estimulem a mejhorãe, da produtividade e a redu

ção dos custos operacionais, vedando transferências de renda entre elas.

o Artigo 201 passa a ter a sequinte redaçao i

Art. 201: Compete exclusivamente ã Unlão instituir contrlbuições

soctats e de tnterssse de categorias prof i satona i s , cuja cmacâc seja autor.!.

zada por esta Constituição, observado o dispositivo nos ítens r-"e III do A,!:

tigo 202.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICAÇIlO

Em alguns setores, como o de energia elétrica, a estrutura
tarlféria aliada à transferência de renda entre as companhias estaduais, penal!

za as empresas eficientes e premia aquelas que trabalharam com custos mais ele

vados, incentivando a lneflciência e provocando o aumento geral de tarifa em tE.

do o Brasil.

A expressão 1l1nt er venção no domfmo eccnômco", não encontra do!

flnição no texto do subsmtutnvo , dando margem a lOstltU1Cão tndrscr-mtnada

de contribuições por parte do poder publico, em detrimento da sociedade que

arcará: com os ônus dessas contribuições.

SUgere-se, emda, que o disposto nesse Artlgo seja transferido

para o titulo destrnado ã Ordem Social-Seguridade Social, tendo em vista que
contribuição social não se enquadra na catêgoria de tributos.
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DISPOSITIVO EIoENOAOO: Item I do Art 203

2902

fi PLENARIO PLENÁRIO
= TlXTCl/JulTl'lClÇ;;O. ,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artlg0 259

PLENARIO

O i tem I do Art 203 passa a ter a seguinte redação:

Art 203 .
I - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens. por

meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalveda a cobrança de taxa
pela ut í.Lízação de vias conservadas pelo poder público.

JUSTIFICAÇllO

Para permitir a cobrança de pedágio, i~ort8nte fonte de recei
ta para a conservação e manutenção de vias públicas.

EMENDA E532707-1
PJ COOSTlTUINTE JOSE GCRJlLDO

t:
m------------- TI:.To/~UllTlfll:o\Çio.--------- ---,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO A SER MOIlIFICADO: ART. 2D8

o Artigo 208 passa a ter a seguinte redacão:
Art. 208 - A União, na iminência ou no caso de guerra externa,

poderá msuttun- impostos extraordinãrios, compreendidos ou não em sua cO!!!.
petêncla trlbutária, os quais serão suprlmldos, cessadas as causas de sua
cr-iacãc.

JUSTIFICATIVA

A emenda exctui do texto do subs'tf tuttvo a palavra "gradat iv!,
mente 11, par sua ampl1tude e conotações puramente subjet7vas Com a redação

ora proposta, assegura-se ã soctedade a supressão dos impostos extraordln§.

r10S tão logo cessem as causas que lhes deram orlgem, evrtandc-se queos me!
mos se prolonguem no tempo por largos períodos ou até mesmo indefinidamente,

já que redução gradual pode representar meses e ate sêculos.

PLENARIO

EMENIJA SUPRESSIVA
.DISPOSITIVO A SER SUPRIMIDO: Parágrafo 49 do Art. 210

JUSTIFICATIVA

Tendo em vista emenda apresentada transferindo, novamente, para:
os-rarrrícfptos, o lmposto sobre servtcos e outra suprimtndo da competência 11'!!.
rrictpa'l o imposto sobre vendas a varejo, não há como manter-se no texto do
subst, tut, vo o § 49 do Art. 21D.

O mctso I do § 19 do Art. 259 do projeto passa a ter a seguinte
redação:

111 _ Contribuição dos empregadores, inctdente sobre a folha des,!
1ãr10s, ou sobre o faturamento, ou sobre o Iucro",

JUSTIFICATIVA

A proposta da Comissão impõe às empresas pesado f! absurdo ônus,
em virtude de base de cãlculo comulativa.

De outro lado, o conceito de faturamento abrange tambim. a idé,a

de preju'ízo.

A opcão mais favorãvel em tennas de valar ora suqer'ida é i1 nia1S

acertada e realista, remetendo a matéria ã 1e1 ordinãria.

= TI!:X'rO/JO'TI.lClÇ~Cl ,

EllENDA MDOIFICATIVA

DISPOSITIVO EME~AOO: Alinea "b" do item II do § 80 do Art 209

A alinea "b" do item Ir do § 80 do Art 209 passa a ter a 50-

guinte redação:

Art 209 ..

§ 8° .

II .

b) - sobre operações relativas e lubrlficantes e combustíveis li
quidos e gasosos utilizados em meios de transportes, e sobre operações que desti

nem a outros Estados energia elétrica.

JUSTIFICAÇllO

Para compatibilizar com outra emenda apresentada, excluíndo lu
brificantes e combust!veis líquidos e gasosos utilizados em meios de transporte,
do ICMS.

EMENDA IoiJOIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADJ: Item I do Art 87

O item I do Art 87 passa a ter a seguinte redação,

Art 87 .
I - investido na funç1ío de Primeiro Ministro. de Ministro de

Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrlto Federal. de
Territórios, Chefe de Mlss§o Diplomatica Temporária e eventualmente Prefeito.

JUSTIFICAÇIlO

Nas últimas eleições municipais vários Deputados Federais e E,!,
taduais foram eleitos em diversos 1JIJl1icípios do Pais a Vice-Prefeitos.

Pela atual Constl tuiç1ío os Parlamentares ficam impedidos de
exercerem a Chefia da Executivo se convocadas, pois~erderiam o mandato de



_____ TUTO/JlISn',c.çio • _

Oeputado Federal ou Estadual. Tendo em vista que as eleiç~es são deecoincidentes
ou defasadas, nada mais justo que o parlamentar possa licenciar-se da Câmara ou

das Asserrtlléias Legislativas, para exercerem, eventualmente, a Chefia da Executl

vo. Não é justo o Parlamentar se convocado para o posto, ficar diante de dois
fantasma da renúocia, ou rerMJ(lCiar a Vice para não assumir o executivo ou renun

cíar a Vice para não assunir o executivo ou renunciar ao cargo Parlamentar para

exercer o cargo de PIefeita por alguns horas ou alguns dias.

EMENDA ES32712·7
P CONSTITUINTE JJSE GERALOJ

ru"""10/CO/lllU;.O/IUlcOlllllIÃO----------,

PLENARIO
= TUTO/,lUSTI"CAÇÃO ---,

EfENOA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Acrescenta ao Art 207 o item VI e altera o § 12.

Art 207••••••••••••••••••••.•• "0 .

V•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VI - prcduçãn, importaçllo, distribuiçllo ou consuro de lubrifi

cantes e combustíveis líquidos e gasosos utilizados nos meios de transportes.
0.-) •
~ - O imposto de que trata esse item sõ incidirá

uma vez sobre cada uma dessas operações, que não estarão sujeãtas a cuaíscuer ou
tros tributos.

§ 12 - I:: facultado ao Executiva, observadas as condições e li
mites estabelecidos em Lei t alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos i

tens I, II t IV, V e VI deste artigo.

JUSTIFICAÇIlO

2903

Como concretizar efetivamente o recen-re programa do uBom.

Menino ti , lançado pelo Gover.no FederaJ. e de alcance social. sumamente

relevante?

Adem8.J.s, cza.ar-ae limite de a.dade mínima. para apo8entadori~
é causar injusnçe. aos que hoje já trabalham no país e que, se, cane-

çaram ainda j avens,. farão JUS aos mesmos dJ..rei tos de outros que se

empregaram algJms anos depoa.a,

EI.lElmA MODIFICATIVA

DISRJSITIVO :Er<!ENDAID ART. 162, § 2º

o Parágrafo 2º do Art. 162 passa a ter a seguinte redação:

Art. 162 - ..

§ 2º - A leJ. eape ca.fa.caz-á as hipóteses em que os dJ.SS2dios

coletivos, esgotadas as poaaí.ba.La.dadea de solução poz- ne

goc~ação, serão SIlbmetidos à apreciação, da Justiça do ~ra

bal.ho , definindo também, quando as deo~sões judioiais pc-

poderão estabelecer normas e condições de "trabaJ.ho.

o i tem "a" do .Art. 265 passa a ter a seguinte redaçãá:

" a) após tnnta e eãnco anos de trabalho para o homem a,

tr:mta anos para a muJ.her.

Considerando que o sistema viário nacional foi construído 11
custa de enormes investimentos e sacrifícios. é de fundamental importância que
se g:aranta os recursos lndispensáveis à conservação desse patrimOnio que vem

sendo gradativamente dilapidado pela falta de serviços de conservação e marut".!!

ção em época oportuna. Consideramos que a recelta mais adeq.iada à vinculação com

o setor de transportes é exatamente aquela oriunda dos combustíveis automotores

e lubrificantes, uma vez qee seu consumo é diretamente proporcional 11 solicita

ção do sistema viário e, portanto, aos ínvestimentos para a conservaçãc da rede.
Foi graças a vinculaçllo q.Je houve 11 época do IOCLG que foi

possível a construçllo desse imenso petrimOnio, que c_çou a atrofiar e ~teriE.

rar quando foi extinto. o

Além da conservaçllo,1l.qUe é prioritária. temos ainda a necees,!

dade de 8I\llliaçllo da rede.

J.U S T I F I C A TI V,A

Pela redação :pro:posta no Bu.bsti-tutãvo , cria-se verdadeiros

óbices para a absorção da mão-de-obra mais jovem do País, cuja reali

dade mostra a neceaaa.dade de criação de mais de um milhão e setecen- I
tos mil empregos anueaa,

Tais óbices seriBIIl onginános da pró,pria juventud,e, com

idade in:fenor a 18 anos, que, d:i.ante da premissa de somente poder se

aposentar após os 53 anos de idade ou 48'; se do sexo femi.Dino', não
encontraria razões e nem. benefícios :para se empregar mais cedo.

Como então :f-ala:r-a8 em absorver a mão-de-obra ociosa dos

j ovens bras~leiroa ?

Como fala:r-se em e~ngu:lr ou.m:inimi.lZEU" os p:t'obJ.em.as do me

nor abandonaão ?

Eft'IENDA ES32713-5
I~ CONsTITun;T~-:;05E GERAL;';; - '_"'_"._- _

~==~E~- ,1( ..."IP/t""l"!o/511.1'~.. "·;;:,,- --

• f['Xfo/~lISTillc.çio--- --

EMEIlDA MODIFICATIVA

DISRJSITIVO A SER MODIFICAID: Letra "a" do Art. 265

: I PMJB -=:J
__f I ~fIT'.0<1 :: ti:]

---1

JUSTIFICATIVA

Trata-se de maténa que procura regular procedimentos de

negociação e de di13s:fd~os coletivos, típ~ca, portanto, de legislação

ordJ.ná.rJ.a, conf'o:rme a emenda apze aerrtada.. O texto do proJeto cuja mo

dificação ora é proposta, procura regular proced1.mentos, todavia, de

maneira ~co:rreta.

De um lado prevê apenas a hipótese do empregador se :recu

sar à negoc~ação, excluindo, portanto, a recusa ;or parte dos empre- i
gados. Isto no mírumo contrana o pnncípio da a.gua.Ldade pz-oce asuaã., I'
A redação do projeto confere ainda à Justiça do Trabalho', como :Foder I
Jur.ll.ciáno, a faauldade de estabelecer ''nonnas e condiçõesti, o que é I
atribllição do Poder Legialativo. Isto em Última ená:Use equivale
IleJ:JII.itir à Just:J.ça do Trabalho impor ];lu.m.ção :pecuníátia a.'través de

"nonnas e condições ll , sem prévia cominação. legal, o que contraria ao

estatu.:Ldo no Parágrafo 2º e 12 do Art. 6º deste mesmo projeto, que

não pemite a imposiç ão de pena sem préVJ.a :preVJ..8ão legalt
, ,como tam.:_

bém, não per:nute que alguém seJ €L obrigado a fazer ou. deuar -de f'azer

alguma coisa a não ser em decorrênc~a de le~.

A ampla f'aculdade de estabelecer normas prevista no proje

to, além de transfenr à Just:Lça do Trabalho atribllições especif~cas

do :Poder :Legislat:l"Vo, :fere os IJ1'J.D.cí)?ioS de certeza. e segu.rança ;J1lXÍ-

... ãac oa, As partes J.nteressa.das no feito jamms saberão lia pnon. lt as

consequêncã.as de seus atos, deuando de ser as titulares do direito

que será trapsf'endo à Just:i.ça do Trabalho que dej.ea disporá'. livre e

arbitrariamente.

A aCUllIUlação de funções aud:i.c~ais, administrativas e ~egiB

~ativas pej.a Just:Lça do Trabalho, poderá insto.tuir a ditadura do Pode

JucliciárJ.o, em preJuízo do pramado da JustJ..ça, dos princípios prqces

SIlais e da oonfiabllidade nas instituições auridicas.

O "podez- nom.a:tivolI ao Jud:L.c~ário só é concebíve~ nas ac-.

ciedades sem coní'litos e sem greves, onde aa re:L:nndicaçõe~ d.os", tra

ballladores são decididas pela Justiça do Trabalho. A proposta do pro

jeto-,portanto, conflita oom a gaxantia cons tituo~onal ao d:i.re~ to de

greve e com. as a-tribui.çoos especi:f:i.c~s :f:i.xadas ao Pode:n )jegis~a:tt.vo

de criação de dire:t!;Qê3 obn~!lil.a- _



2904

EMENDA ES32715-1
tJ CONSTITUINTE JOSE GERALDO

PLENARID

r.r-------------TlE:l(To/~l.lllTl'IC.I;~O _,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: AR,T. 79

Suprima-se do projeto o mcrso XII do art. 7Q.
JUSTIFICATIVA

A proposta impllca em redução de carga horaria para o pessoal de
turno de revezamento, com conseqâentes aumentos de custo decorrentes do acré~

elmo de mais um turno ao tradtcrona'l srstena de "3 turnos de revezamento 11 ,

ensejando especialmente problemas de transportes.

Desconhece-se tal srs tema nos países 'industr-ra'l tzados ,

Estudos e anâl rses médlcas demonstram que o srtema de "3 turnos
de revezamento 11 não traz prajufzo ao trabalhador. O desgaste maior acontece

dentro do período noturno (22:00 hs às DS:DD hs).

Entretanto, para superar este desgaste, a hora noturna é menor

(52 mmutos e 30 segundos) e o trabalhador recebe um adie tonal prõprlO, co.!:'.

soante a lei vlgente.
Al,ãs, para se adaptar ao sistema de "3 turnos", cumprindo pr~

ceito de legls1ação vlgente, o empregador e obrigado a conceder folgas mai.9..

tees a estes empregados, o que resulta em uma Jornada mêdla semanal anual
de 42 horas e tr-inta minutos.

Em se mantendo o s istena proposto no projeto as Empresas tend2.

rão a fixar o turno úmco , com preaufzo para os empregados.

De fato, Como existem empregados que, embora exercendo as meE,.
mas funções, trabal,ham alguns em turno Un1CO e outros em srstsna de revez~

mento, as Empresas flcarão obrrçades a remmerar- 19ualmente por Jornadas
drãr-ías diferentes em decorrência do prmcfpio da rrredutrbtl rdede de salãrio.

Outrosslm, o fato destes empregados traba7harem apenas 6 horas e

receberem uma Jornada de 8 hs acabarã por condená-los a perrraneceremeternamente
em reglme de revezamento, uma vez que a sua transferêncla para o turno f'rxo de
8 hs lmpllcarã em acrêscmo de salãrl0.

E que, se, o empregado, durante deterrnnado período trabalha ape
nas 6 horas, o salário por ele percebrdo acabará senda, em canseq~êncfa da h;
bt tua'l rdade , a remuneração de 6 hs , Desta forma o seu retorno ao turno drurno;

que mpl tcar-ie numa Jornada de 8 hs , traria como conseqdêncra um aumento sala

r ial , fazendo com que este empregado passasse a perceber remuneração supeno;

àqueles que sempre trabalharam em turno f'txo ,

Em tars condtcões , as Empresas estarão impedidas de retornar ou
transfenr qualquer empregado do sistema de revezamento para o turno flXO, blo
queandoa sua carretra proflssl0nal dentro da Empresa. -

EMENDA ES32716-0
PCONSTITUINTE JOSE GERALDO

Art 248 e seus parágrafos e Art 247

1) - O Art 247 passa a ter a seguinte redação:

Art 247 - A desapropriação será precedida de elaboração de proj!

to de assentamento devadamente especrf'Icado e de processo administrativo consubs-
tardado em vistoria do imóvel rural pelo órgão fundiário nacional, garantida a

partfcrpsção do proprietárlO ou oerito por ele indi~o.

2) - O Art 248 e seus parágrafos passam a ter a seguinte redação:

Art 24S - A declaração do im6vel como ~ Interesse social para

rins de reforma agrária, auteraza a U1illo a propor a ação da desapropriação.

§ 12 - Dentro de ooventa dias, a autoridade ':rOd1ciária cOll1'eten
te, sob pena de responsabilidade, após prévia e obrigatória vistoria judicial, Ie,!!.
lizada nesse prazo, decidirá, por sentença fundamentada, sobre o cLXIlJrirnento ou

não da função social do im6vel, objeto da desapropriação.
I

§ 22 - Nilo decidindo o juiz, a cOlllJ"tência originária passará pa

ra o Tribunal Regional Federal, o qual, na prazo de sessenta dias da distribuiçlj;
colocará o processo na pauta de julgamento, com prioridade exclusiva.

§ 3Q - Decidindo o juiz, caberá recurso, com efeito suspensivo,
ao Tribunal feg~onal Federal, QUe, em seu exame, observará o rito estabelecido no
§ 22.

§ 4!j;! - A sentença ou acórdão, nos termos dos parágrafos 22 e 32,

decidindo que o imóvel não c_re a flX1çilo social, autorizará imediata imissão de
posse do imóvel, e o registro deste na matrícula competente..

§ 52 - Dos títulos de propriedade dos im6veis rurais objeto da

distribuição gratuita, constará clausula de inalienabIlidade pelo prazo de dez
(10) anos, salvo na hipótese de sucessão hereditária.

§ 60 - Nilo serão objeto de desapropriação a pequena e média pró!

priedades, conforme dispuser a lei.

3) - Acrescente-se a onde couber 05 Artigos abaixo:

Art. - Ao poder público cumpre promover políticas adequadas de

estímulo, assistência técnica, desenvolvimento e financiamento para a at ívídade a
gricola, agroindustrial, pecuária e pesqueira. -

Art. - A concessão de incentivos fiSC81S para projetos agrope
CUáIlOS em novas fronteiras agrícolas, estará condicionada à transrerêncra para

lavradores, da domínio de, no mínimo, dez por cento da área beneficiada, a fim de

que seja utilizada para assentamento de pequenos agricultores, como partfcípaçêo
supletiva da iniciativa privada no projeto de reforma agrária.

JUSTIFICAÇllO

Essa emenda procura conciliar as reivindicações de diversos se..s.
mentos da sociedade, garantindo a agilidade dos processos o. desapropriação para

efeito de reforma agrária e ao mesmo tempo protegendo o direito de propriedade d;!
queles que garantem o cum;Jrimento da função social da proeriedade rural. Protege

ainda as pequenos e médios proprietários de um s6 terreno.

EMENDA ES32717-8
[:J CQNSTI TUINTE J:JSE GERALDO

"Ltu1UDlc:O.uJU,iolSLlnOIlJ».io----------,

PLENÁRIO= TUTOIJunl,.uçio _,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENJAOO: Acrescenta o item !II ao Art 213

Art 213 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

II .

In - do produto da arrecadação do imposto de que trata o item

VI 00 Art 207, setenta por cento, na forma seguinte:
a) - quarenta por cento aos Estados e ao Distrito Federal;

b) - vinte por cento eos ....,icípios;

c) - dez por cento às regi~es metropolitanas.

§ 12 - Os trinta per cento restantes serão aplicados no siste
ma viário de ·transportes de responsabilidade da União.

§: 22 - ti. dfst.r.íbuíçãc das valores destinados aos Estados, Dis
trito Federal, ""niclpios e RegiOes Metropolitanas, será disciplinada por lei com

plementar e sua aplicação se dará exclusiv....nte oos sistemas viários de transpo~
tes respectivos.

JUSTIFICAÇIlO

Considerando que o sistema viário nacional foi construído à
custa de enormes investimentos e sacrificios, é de fundamental iq:Klrtância que
se garanta os recursos indispensáveis à conservação desse patrimônio que vem
sendo gradativamente dilapidado pela falta de serviços de cooservação e mantJten

ção em época oportu~a. Consideramos que a receita mais .a1equada à vincullll;§o· :::

com o setor de transportes é exatamente BqJela oriunda dos corrbJstiveis automo~

tores e lubrificantes, tJTIa vez qJe Se...J con~ é diretamente proporcional à so

licitação do sist~ viário e, portanto, aos inyestimentos para a conservação
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da rede

Foi graças a vírculaçãc que houve à época d:J ILCLG que foI

possfvel a construção desse 1rne'SQ patrirri.nl0, que :orneçou a atrofiar e deterio
rar quando foI extinto

Alé'n da conservação, que ~ prioritária, temos Binda a necessi
dade da ampliaçao da rede

Iecâo de mercadonas. com o montante cobrado nas enter iores pelo mesmo ou

ou+l"'o Estado.

JUSTIFICATIVA

A exclusio das at tvrdades de prestação de serv icos da trlbut!

cão por parte dos Estados. Justiflca a alteração. confonne emenda apresent!
da ao item lU do presente artlgo.

PLENARIO
r.r rl:'TD/JU'TIPICaçiO _,

PLENARIO

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVOS A SEREII SUPRIMIDOS Parágrafos 19. 29 do Art. 209

JUSTIFICATIVA

EMENDA ES32721-6
t: CON5T lTUINTE .lJSE GERALOO

tJ
".,- TrIO'TOIJUITI',c.lol;iiio ---,

o parãgrafo 19 1nstltUl um novo lf1l>OStO so!)re a renda. cuaa com
petêncla Já é da Unlão, de acordo com o própno subs t i tut tvo, Asslm, tal

dlSPOSltlVD representa a adoção de uma bltr1butaçio, pritlca nefasta que d,!.

ve ser repud iada pela soc redade e, ob'lumente. el1mlnada do texto con5tit~

crenat ,

No tocante ao parágrafo 29. dfante da tra-nsferenc11l1 para a Lei

Cc.nplementar. confome emenda apresentada ao Artigo 203 do AnteproJ~to, das

no1""ml.~ relatill'BS ã rsencão de tributos, justiflCa. a supressão daqueles di,!

POSltlVOS.

Por vi a de consequênc la. os derrm i s parágrafos devem ser renume

rados.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO A SER AOICIONAOO' Acrescentar Inciso V no Art. 209

o tncrse V do Art. 209 terá a segulnte redação·

Art. 209 - Compete aos Estados..... .. ..

I - .

11 - ..

III - .
IV - .

V - Imposto único sobre ennere i s , lubrlflcantes, ccrnbusti

veis e energ1a elêtrlca.

JUSTIFICATIVA

PLENARIO

rT-------------"ITCl/.utTII.ICaç10--------------,

EMENOA ADITIVA

DISPOSITIVO A SER ADICIONADO. Acrescentar o § 109 ao Art. 209

U~ setores mineral e energét1co possuem caracterfsticas própr,as e

pecul rares , sendo convements a trlbutação únlclll. nos moldes hOJe vlgentes

a nivel federal. Transfere-se a sua competêncla para os Estados para que seJa

corr191da uma lnJust1ca com as reg1ões mineradoras e produtoras de 1nSUlIIQS

bás i cos , sempre neees s1tadas de recursos que poss tb 111tem o desenvol vmento

de outras at tvrdades produtlY's em subat i tu icâc ã: mtneracâc ... quando da. exau!

tão das Jalidas ou dunte da perda de parte subs tanc ra l de seu terrltór10 P!

la censerucão dBs barragens hldreletricas

O Art. 209 passa a ter o parigrafo 10 com a seguinte redação:

Art. 209 - Compete aos Estados .

§lO - Em rel acão ao imposto a que se refere o itefll Y. Resolução

do Senado da Repúbllea aprovada por dOlS terços dos seus III!ri)ros estlbelec!.

rã as aliquotas apllcávels. PLENARIO

O IncISO 111 do Art,go 209 passa a ter a seguinte redaçáo:

Art. 209 - Compete aos Estados ..

I - ..
11 - ..

III- Operações relatlVu i c i rcul acâo de mercadorias. real.!.

.udas por produtores rura i s , lndustria1s e ccnercill!!,

tes ,

JUSTIFICATIVA

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO A SER "'OoIFICAOO' Inc150 111 do Artigo 209

F.-------""""""""·..,--------,JUSTIFICATIVA

PLENARIO

Dentro da slStemitica estabelecfd. para os demais UIlPOStOS. 15

allquotas do Imposto Onico sobre mlnerais. conCustivelS e lubrlflcantes, ....!!
Ja crnção estâ sendo proposta em outra emenda, serão definidas pelo Senado

Federal. e..tando-se conflitos interestaduais.

r;r--- TTITO/.ll.TI,.IC~O _,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO A SER *BIFICAOO' Parágrafo 4Ç do Art. '209 que passa a ter a S!
guinte redação·

Art. 209 - §49 - O imposto de que trata o hem II I será nio C!!.
rulativo, admitida sua seletividade, em funçáo da essencialidade das mare!
dor .... compenslndo-se O Que for devido. em cada operlçio relltiva i cil'C!!.

A prestação de servfços não caracterlZ4 4 crrcu lacão de merca.d~

rias. sendo lntelnmente descabida. a cobrança de lmposto estadual sobre aqu.!

te segmento prodet tvo , Face às suas caracter-Ist icas pecul ta res , tal trlbu't!

cio deveria cont,nuar sendo de responsabilidade dos IIIJnlClploS. Em conseqtf!'

cta, supr111111-se dos dispositivos seguintes. IS expressões relativas i pres't!.

ç~o de servfço~ no tocante i fncidência de flllPOsto estadual.
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PlIONAAIO
r=r fEltTll/olUlTlfIC.u;io -,

EteIDA talIFlCATIVA
DISPOSITIVO 8>E1'1JADD: Art 22 da Título X das Disposições Transitórias

o Art 22 do Título X das Disposições Transit6rias passa a ter a
seguinte redação:

Art 22 - O sistema tributário de que trata esta Constituição en
trará em vigor em 12 de janeiro de 1988.

JUSTIFICACIlO

A luta pela reforma tributária vem sendo travada há anos pelas
lideranças mmãcãpalãstes e agora com a Assembléia Nacional Constituinte esse 0,2,
jetivo será finalmente concretizado. Os chefes de executivos mrucãpaís , que com
sacrffieio têm atininistrado a falta de recursos crônica para cLJT1Prir as rrúltiplas

necessidades de seus rronicíplos, reivindicam, Justamente, QUe a Reforma Tributá

ria entre em vigor a partir de 10 de janeiro de 1988, para que seja possível a1
caoçar metas administrativas lmportantes no ano final de suas gestões. Sem dúvi
da, para quem- por cinco anos vem trabalhando comminguados recursos, a vigência

de nova distribuíção de recursos a partir de 12 de janeiro é o mírumo que dever~a

ser feito como reconhecimento pela importâncla fl.Xldamental da participação dos Pr~

feitos na caminhada pela descentralização política administrativa no Brasil. Com
essa emenda será adiantada em li» ano o início da vIgência da Reforma rrãbutâraa,
que prevista no Art 22, das Disposições Transit6rias, para ,g de Janeiro de 1989,
passaria por essa eme<)da a vigorar a partir de 12 de janeiro de 1988.

1LOO3""~'----------------------'
~l.VIÂl\lO/tOlilIGlioJ.1.*DlIr..io ~Do\T.t.::_::r

________....JJ éoSIoWh
m- Tl:XTDIJI.o5T1FICa

ç
b -,

EMEDA SUPRESSIVA E MODIFICATIVA

Propõe-se nova redação ao art 20 do projeto de consti t.ufção
do Constituinte Bernardo Cabral:

IIArt 20 _ Conceder-se-á "habeas-corpusll, sempre que alguém
sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua li
berdade de Lncomuçãu f por ilegalidade ou abuso de poder.

Parágrafo único- Não caberá "habeas-corpus" nas punições
disciplinares, exceto em relação aos pressupostos legais de sua apura
ção e aplicação. n

JUSTIFICATIVA

o HC é tratado, no texto r em tres di ferentes artigos r ou seja
no 19, 20 e § 22 do 192.

A proposta uni fica e sistematiza os textos trazendo aperfei
çoamento jurídico no tratamento da questão, especialmente no caso de

punições discipUnares previstas no regime castrense.

EMENDA ES32725·9
fl CONSTITUINTE JOSE GERALDO

1'1.l:If.Ullll/cDu~all.c.OIlJaaio __,

f'LENARID
r=r TIXTD/~U:JTl'ICAÇ;;O--------------,

EtellA SUlSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMEIllAOO: § 62 do Art 1:5

O,§ 62 do Art 13 passa a ter a seguinte redaçlo:

Art 13 ._ .

§ 62 - O Presidente da República, os Governedores de Estado e
da Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido durante o mandato po

derio ser reeleitos por uma única vez.

JUSTIFICACIlD

Pretende-se com essa emenda evitar a cassação política de
quem exercer algun dos cargos executivos mencionados e consolidar o princípio de
mocrático de ser permltido as populações, julgar através do voto secreto o desem
penha dos seus administradores. A história mostra de forma irrefutável q:" o ele1
tor jamais reelege execubvos incoq:Jetentes e relapsos. Por outro lado a PDssibi:

lidade de reeleição, por uma vez, para cargo da chefe de executivo da República,

da Estado Federado ou ~nicipio funcionará como fator de estabilidade politica,
por permitir que boas acininistrações, possam continuar seu trabalho, evitando-se
solução de continuidade que tantos prejuízos tem causado ao povo brasileiro.

EMENDA ES32726-7
l: C0'6TITUINTE JOSE GERALDO

JOI.U..1Il0/COlllSSio/IUICCllllUU -,

PlENARID
r=r--- Tl:llTO/~U.TI'IC"Çi.o -,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 10

O Art. 10 do projeto passa a ter a seguinte redação:

"1: livre a greve, cujo exercido será regulado em lei que resgua!.
dará a ordem publIca , as libet"dades individuais s o direito de propriedade s

os serviços essencrats nas empresas e na comunldadell
•

JUSTIFICATIVA

A emenda atende aos anseios dos trabalhadores, como ultlma man,!
festação dentro de processo negocial de maneira equt'l tbr-ada e responsável,

sem colocar em risco a ordem e a paz socta'l ,

Ademais, a tomada de decisão por uma Assemb1.ia de Trabalhadores,
no sentado de para1ização da prestação de trabalho, e o ato extremo revest..!.
do de solene gra~idade. Os trabalhadores assumem ai, a responsabilidade p!
la sustentacâo de re1acão laboral, que implica na contra partida do tra~

lho e do salãrlo.

r:T TlllTO/~UST'I'M:~i:O-----_-----_---,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 150 DO PROJETO DE 26. DB.87.

O artígo 150 passa a ter a seguinte redaç!!o:

Art. 150 - O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no
mfrumo, t ranta e seis ministros.

§ 12 _ Os Ministros do STJ serllo numeados pelo Presidentet

da República, dentre brasileiros, maiores de 35 anos, de notável sa

ber juridico e reputação ilibada I depois de aprovada a escolha pelo'

Senado da República. sendo:
a) um terço, dentre juízes da Just:iça Federal;
b ) um terço, dentre juizes da Justiça Estadual ou do Ois 

trito Federal;
c) um terço, em partes iguais, entre acvcqadcs e membros I

do Ministério PúbHco Fede;;al ou Estedual e do Distrito Federal.

JUSTIFICATIVA

O tex-to proposto constou do projeto inicial oferecido pe

la Comissão de Sistematização, em seu artigo 204 e, além de aprovado
pelas Comissões Temáticas, nos parece, muito mai~ concentãneo. A c1a~

se de magistrados· de toco o pais se posiciona0' favorável ao presente

dispositivo, r,azlio pela qual propo~os ~eu restabelecimento.
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EMENDA ES32728·3
(D CONSTITUINTE A~CIO DE BORBA

, r.T'-------------T'tltTO(.lU1.T1r tei.1ti.G- - - - - - - - - - - - - __,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVOS EMENDADOS: ARTIGOS 286 e 287

Os artigos 286 e 287 do Projeto de Constituiçllo, de 26.08.

87, são condensados em um único artigo, com a seguinte redação:

Art. - A legislaçllo desportiva adotará os seguintes princ!
pios:

I - respeito a autonomia das entidades desportivas. diri 
gentes e associações t quanto a sua organização e funcionamento inte!.

nos;
II - destinaçllo de recursos públicos preferencialmente para

o desporto educacional e não profissional e , em casos e pecIficos, o

desporto de alto rendimento;
III - Instituiçllo de benefícios fiscais para Fomentar práti

cas desportivas formais e não formais, como direito de cada um;
IV - proteção e incentivo ars desportes de criação naclonalj
V - tratamento dí rer enc í.adc para o desporto profissional e

não profissional.

JUSTIFICATIVA

A !nserçllQ de .atérla concernente ao desporto brasileiro,
n:to comportou Qualquer divergência ao longo de suo elaboraçllo. elO
tod"s as etapas vividas atê hoje. As proposiçl5es l1presentadas 11 s;'11.

comissllo VIII-A, os pronuncialllentos de Quantas entidades fOram cha

Badas a depor perante 8 SUbc'ollissllo. Quer de cunho privado ou pabl!
co. se unificara.. nos quatro princ1plos registrados na pfesente'prE.
posta de emenda e mais, da cOlllpet!nc1a da Unillo de legislar sobre I
desporto. Tal cOl'lpetllncia foI expressa no inciso rx do artigo J4,na
clltlPetlJnc1a -da Unillc e dos Estados.

Para surpresc. geral de todas os ;::arlamenta:e:; cnvelvldos'
COOI Q desporto e de todas as Entidnées da /laçllo inteira, o Projeto'

de Constituiç:lo agora apresentado, inverteu os princípios defendi 
!:los por toct'S de respeito a autonoClla das Entidades e r,~so~iaç1!e~_,

copI.m&:· lpse 1!ter!3 o ~~'[';,Z9 da- Cons-tltulr;llo da ReD,~·l1r;a Por
tuguesa, incu:lIbindo ao 'Estado Ilrolllover, esU,",ular e ...rJentar a pd

tica do desporto. Os projetos fcaro e Hercules, sIntonizados COlO a
Inexistência de qualquer divergência soore a mat~ria, ccnsaqrarae I
os !leSIlOS prindpios seguidamente defendidos.

O Brasll nllo tell sequer. em sua estrutura llt~ hoje, nen.....
orglo InCU1ll!:Jldo de promover o desporto. Sua prática no Brasil, tem
COIlO berço a iniciativa particular, COll base nos clubes e suas ent!
dades. Di:rigentes chega'" a repudia:r enfaticallente e orientoçl!o que
O Estado algUl:lBs vezes, ousa I ..piglr, usando legIslaçllo tutelar i".2.

portuna.

Pera condizer COlll lia .."pIraçl5es desportivas do Brasllç u
nlssoll8aente procla<la<:as, "110 há outro <:11..1nho, 68011,0 e adoçll.o des

tes princípIos que constaraCl de todos os anteprojetos e projetos,

até então slaborados, a exceção do de 26.08.87.

EMENDA ES32729-1
lU CONSTITUINTE BENITO GAMA

PLEN1IRIO
r=r TUTOIJUSTI'tCACiO i

Dê-se ao item VI do art. 104, a aequn.ntie redação:

I1Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos da União repas

sados a Estados, Distrito Federal e Municipios."

JUSTIFICATIVA

A emenda visa assegurar a autonomia dos Estados can a desoeno

tra~1zação indispensável ao ~ortalecimento da Federação.
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Por outro lado, os recursos repassados .ata-avée das quotas de

participação dos Estados e Municípios J.ngressam como r;eceíta. nos órç~

mentos eeeeôuaãa e muna.capaá s e, por va.a de conseqüencia, a fJ.scaliz~

cão da sua apj.acaçâc deve ser competência dos TribunaJ.5 de Contas Es

taduais e Municipais em colaboração com as Assembléias LegJ.slativas e

Câmaras Municipais respectivas.
A redação adotada no ProJeto determinaria dupla fiscalização

por parte do Teu e Tribunais de Contas Estaduais, com visíveis incon

venientes, determinando superposição de controle e despe.rdãoao de re

cursos.

Além disso, permítl.ria deixar ao Teu melhores ccnda.cõee pa

ra se dedicar a ampla tarefa de fiscalização da Administração direta

e Lnda.z'e't.a da União , inclusive das empresas supranacionais, das quais

a unaão tenha pexcacapacâo {item V} em milhares de órgãos dl.ssemin.e:

dos no país e no exterior.
Finalmente a presente emenda harmoniza-se com os princípios

consagrados no texto do proJeto: regl.me federativo, auticnoma.a dos Es

tados, Munic:I:oios e substancial economia através da descentralização.

5"..""ID"0
PFL!BA

"t.I!l.1l10/CDUlSSiQ/.U.CO~/.Sa1o l
PLENÁRIO

= TUTD/~USTI~tCAI;ÃD' __,

EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se o Inciso V, do § 42 , do Art 92_

JUSTIFICATIVA
A manutenção ela intenção de não se abolir qualquer dos

d í spo s í.t avoa relativos aos dlreitos e garantlas constitucionais

desta Constituiçllo se apresenta, no mínimo, como utÓPICa. Este
foi o capítulo que mais inovou em relação às cons t a turções ant,!!
riores. Por isso mesmo, aqui está o risco ma~o! de não se ace!,

tar "in totum".
l)esde já, alguns dã spos i ti vos merecem atençao , particula!,

mente se atentarmos para o fato de que estamos legislando para
esta e as futuras gerações, que poderão estar emolduradas em uma

conjuntura di ferente da nossa.
Assim, será sempre, lmutavelmente, assegurada a invio

labilicade do direI to à liberdade ao eshangeuo, cuja pátria de
origem esteja em estado de beligerância com a nossa? A lei não

prejudicará o direi to adquar ado mesmo quando se tratar dos limar,!

jás"? Mesmo no caso da Nação estar engajada em um conflito e2'
terno _ o que desejamos jamais aconteça - e necessite empregar
até o ú! time cidadão para manter sua soberania, mesmo assim não
será tolerada a propaganda de guerra? Não chegaremos nunca a um
estágio tal da soe í edade que o direito de herança deva ser abc-,

lldo? A liberdade de reunião, sem armas, em Locais abertos ao

público (o Congresso o. é) indepanderá, em Qualquer situação, de

autorização de determinada autoridade?

São essas, entre muitas outras, algumas indagações
surgem de um r ac í.oc íruo isento de qualquer compromisso, mas

to ao julgamento que esta e futuras gerações possam fazer
seus Constituintes de hoje.

=---- Tt:X"O/~u.,.I'IC""io --,

Modifica a letra C, do item X, do arti10 213, que passa a ter a
segui.nte redação:.

"c) dois por cento para aplicação nas regiões Norte e Norde§.

te por meio de suas Instituições Financeiras Federais de
Fomento. 11
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JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA

No substitutivo do z-ej.acor-, esses recursos estão a1.e.

cados para aplicação através dos Governos dos Estados das R!!
giões Norte e Nordeste.

Ocorre que com o aumento proposto do FPE, de 14% para

21,5% os Estados Já estão contemplados de manea.ra sign~fl.cativa.

O obJetivo de alocar os recursos ao BNB e ao BASA va.aa a farta

lecer a Lna.c í.atid'va pr-avada com recursos ordinários, anuaãmeneeç

o que não vem acontecendo nos últJ.ITlOS anos.

Ninguém desconhece a existência da cat.eqnr aa do Tr,!

balhador Rural, mesmo o que explora uma propriedade f'amfLaa r ,
No entretanto, a Previdência Social insiste em não

reconhecer a Mulher Trabalhadora Rural, sendo ela uma trabalhadora
que, produzindo nas mesmas condições do homem, contribui, ainda
que indiretamente, para a Prevz dênc í a Social. Nada mais justo por
tanto, que elas (Mulheres Trabalhadoras Rurais), tenham reconheci

dos seus direi tos.

ERICO PEGORARO

PLENARID

r.r "..tlU,1I10/t:OIol.saio/.UICOIlIIlÃll -,

liJ
l

EMENDA ES32734·8

PLENARIO

CONSTITUINTE BENITO GAMA

r.r-------- "1.["UIO/Cc.NlllS;;o/$U.~OllOIUio -,

r.-r-------------TEICTOIJIJ8TIFICAI;:io--------- -, r.-r ...EJC,.o/~~nl(1c."çio_--__--------__,

ERICO PEGORARO

PLENARID

ERICO PEGORARO

______ 'LE.....1I10/c.OI1l5'ia/sullc.OJolIUio----------,rr=-

INCLUIR ARTIGO ONOE COUBER

CAPITULO II - DOS OIREITOS SOCIAIS

ACRESCENTA-SE PARÁGRAFO ÚNICO AO ARTIGO 60

JUS T I F I C A T I V A

"Art. : São estáveis os atuais servidores da União, dos Es-
tados e dos Municipios, da Administração Direta e Indireta, que

à date da promulgação desta Constituição, contem pelo menos dez

anos de serviço público, assegurados aos mesmos os direi tos e

vantagens dos funcionários efetivos.

J U S'T I F I C A T I V A

Desde a redemocratização do país, a t radãçãc tem

sidO a de o Congresso Naclonal fazer consignar em nossas const!
tuições dispositi vos Que resguardem a integridade e a aresun-
ção de direito de todos os servidores públicos que, atingidos

por um conjunto de circunstâncias, acabariam de out _'0 modo se!!,

do as pr6prias vítimas da admdn í s t r açãc pública.

Vale lembrar que a const í tuí ção Federal de 1946,

nas suas disposições cons t í tuc Ionaa s t ransa t6rias, em seu art.
23, considerou estáveis, na data de sua pr omuLqação , os funci2,
nários públicos que então t rves sem pelo menos cinco anos d de
serviço público, Esse insti tuto foi repetido na Consti tuiçlio f,!

deral de 1967 (§ 20, art.177), em virtude de emenda aprovada

por ocasião de seu exame no Congresso N~cional.

"Parágra fo Onica: Fica assegurada à Trabalhadora Rural, inclusl ve ,
àquela que trabalhe na propriedade rural, em regime de economia
familiar, os direitos previstos no item XX do artigo anterior ..Jl

DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS

Mesmo na vista existência desta classe de t i abajha-

dnra , que contribui para a Previdência Social de forma índi ret a ,
ela, a Pr ev Idênc í a ç ans í s t e em não reconhecer a Mulher Trabalhad.Q.
r a Rural como beneficiária.

re-r- -::-Tf:XTO/oiIl.TfrlC.tÇio.....,- --,

TITULO X - DAS DISPDSIÇÔES TRANSITORIAS

,EMENDA ES32735-6

t'

EMENDA MODIFICATIVA

Da nova redação aos parágrafos 1 e 2 ao Artigo 46 do Substituti

vo do Relator do ProJeto de Constituição da Comissão de Sistema
tização:

§ 112 - O controle externo da Camara Municipal será exercido com

o auxílio do Tribunal de Contas do Estado ou do Conselho
e Tribunal de Contas dos Municípios

§ 22 - O parecer prévio sobre as contas que o Prefeito deve pr es

tar anualmente, emitido pela corte de contas, somente
deixara de prevalecer por decisão de dois terços dos mem
bros da Câmara Municipal.

Em vários Estados Br as a j eã rc s , cama no Pará, Amazonas, Ma
ranhão, Goiás, Ceara e Barua , a fiscalização financeira e orça

mentária vem sendo feita, acontento pelo Conselho ou Tribunal de

Contas dos Municipios, orgão Estadual criado nas Constituições
dos r-e rer-i eos Estados com a mesma estrutura dos Lr Lbuna a a de Co!!,
tas e com jurisdição abrangendo todos os municípios do Estado.

Referidos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municipios

inovaram em matéria de fiscalização. Não possui a sindrome da

punição. Mantem em sua estrutura um orgão de apoio aos municlpios

dando uma ajuda técnica, administrativa, contábil e juridica aos

gestores e Câmaras Municipais.
Através de Inspetcraas reglonais os Conselhos e r r íbunaas de

Contas dos Municipios, não vêem apenas o aspecto formal das
prestação de contas, mas, verificam In loca o andamento das

obras e serviços, bem como o volume de mat.er i as deles aplicado.

Importante, pois, que conste do texto const i tucional de forma
expã a.c í t a , referidos orqãus que Já existem na estrutura adminis

trativa de var í os Estados do Brasil e que vem trabalhando de

'orma exitosa.

JUSTIFICATIVA

PLENARIO

TITULO IX- OA ORDEM SOCIAL

CAPITULO II - DA SEGURIDADE SOCIAL

"parágrafo l1nica: Aplicam-se as disposições deste artigo às Traba
lhadoras Rurais, Incrusrve , àquelas que trabalhem na orop,iedade

rural em regime de economia familiar."

ACRESCENTAR PARAGRAFD UNICD AO ARTIGO 267

=- TIITO'~USTI'ICAÇlo _'_,

r.r '/,.CIU,'IlC/CCl(ISSic/sU.Clllll.sia -,

EMENDA ES32733-Q
tJ
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EMENDA SUPRESSlVA PARCIAL:

~'&"T'OO__

PMDB J

A Umãc entregará, deduerdes as despesas de admlOJ.str.!"Art. 213.
ção hscal: 1J

---~~--"LEIl&1l10/COWI'.i~/.U.COWIIlÃO ..,

Tal corno se encontra redigido o preceito é inaolicá

vel, tendo em vista que os critér10s da proqressividade do impôs _
to deverá ser estabelecido em lei f

1Tr-·-----------_Tl::UOIJUITl,.C...ÇÃ~ __,

Dê-se- ao "caput;" do artigo 213 a segumt;e redação:

I ''''''''''''.
I
I
EMENDA ES32739·9
l: DEPUTADO CARLOS Sl\NT' lINNA

fJ:""""~MOB

Sunrima-se do artigo 258, do Substitu

tivo, a expressão "financiado, além de outras fontes, pelo Fundo

Nacional de Seguri.dac.e Social", dando-se ao artigo a seguinte reda

ção:
ART. 258 - A seguridade social compreen

de um conjunto l.ntegrado de ações, voltado nara assegurar os direi

tos relativos a saúde, orevidência e assistência social, constituí

do pelas contrl.buições compulsórias de toda a sociedade e do Poder

Público, conforme dí.snueez- Lex complementar.

,.,.,- TUTO/JlIlTl'IC.lçio -,

EMENDA ES32736·4

f? RPNATO VIANNA

DEPUTADO CARLOS SANT' AlmA

JUSTIFICAÇÃO:

o conjurrto de a~Ges a que se refere o

dispositivo terá que ser financiado por recursos oriundas de fon

tes conhecidas previamente sob pena de ineficácia e contrariar es

pecialmente o princIpio da ereví são de receita. A melhor solução

sem dúvida é a supressão da expressão _li financiado, além de outras

fontes, pelo Fundo Nacional de Sequridade Social", tendo em vista

que a? final o dispositivo se refere a lei cornolementar que dispo

rá sobre a matéria.

JUSTIFICATIVA

A emenda objetiva ressarc~r à União das d
~ lançamento e li arrecadação dos ampoaeoa que devem. pore~~~:=:en~~ce~~~:~:~u~f;~
at , ter o seu produto partl.lhado COlD outros entes po Htnccs ,

Num Sistema Tributáno que obedece ao model d
~o f1n~nceJ.ro ou de integração, todas as pessoas .jurId rc as °d~°d~~:~~~Op~~t~~:l~s:
s:~n~e ~~~~a~:~~~C~P:;r~~:~~ç~~. produto dos ampoaecs como nas respec ervas desp~-

EMENDA ES32740·2
liJ

AItece o artigo 206~

m-------------Tl:JCT·f"'unl'teaçio -.

"Arc. 206. DispoSJ,çio legal que conceda isenção ou outro benefício fiscal
não poderá ter prazo de vigênc1a superior a cinco anos."

~..,,~
OSI09J87PLENJ\R:ro

_____ ,,~u'~/cOU'''Ã~/lu'~~lIlnio_-_-_-_---,

~R:ro

EMENDA ES32737·2
l: RENATO VIANNA

r.r '!t:X'!O/~US'!"Il:iÇi.I!I _.

JUSTIFICATIVA

EMENDA ADITIVA: A prcposua visa. e.vitar que as isenções e demais beneficios fa.scaa a sej am co.!!,
cedidos por prazo ~uperl.or a caucc anos.

Dê-se ao artigo 267, do Substitutivo a se-

guinte redação:

Esgotado esse prazo. a renovação da isenção ou benefício fiscal dependem.a ,
naturalmente, de prévia avaliação dos resultados atingidos.

Evitar-se-ia, assim, a. manutenção indefinida de isenções ou bene.fédos fu
caas que já cumpm.r'am suas Hnafadades , ou revelaram ser ineficazes para a conse-.
cucâc dos fans propostos.Art. 267 - O produtor rural que explore

sua pro!'riedade em regime de economia familiar, sem empregados 'Per

manentes, será considerado segurado autônomo oara afei tos da previ

dêncãa Social, na forma que a lei estabelecer, a êle equiparado o

parceiro, o meeiro, o arrendatário e o nescador artesanal.

EMENDA ES32741·1
tJ DEPUTADO CARLOS SANT r AN;:-

..U ....dfCCllltsslof.Uh.Clfltl ..lo -.

~r"'lIT'el!l__

PHDB

~OAT...-_

'ost09/87

JUSTIFIClIçllO: =-------------TCXTOf~UU,"c.çio _

Hé necessidade de se amparar o pescador ar

tesanal, ainda órfão da previdência e dos beneficios dela decoezen

tes. O fortalecimento das Colônias de Pescadores começa pelo forta

lecimento da atividade pesqueira autômoma, contemplando o seu titu

lar com tratamento consentâneo com a duxeaa e periculosidade dessa

lnilenar atividade.

Suprime o 5 19 do art. 209.

JUSTIFICATIVA

A_co~ranC8 d~_tun adie~onal ao imposto de renda, peloB EstAdos~ restl:inge a
ccmpecenct.a da Um.ao relat~vamente a esse tr~buto, porquanto a legislação fede
ral de regência dó imposto não poderá alcançar integralmente a roatena tributá
vel; uma vez que esta e fl.niea, have-ri sempre que pr~ver uma margem a ser deixa
da aos Estados. para o adicional, "a fim de que e. carga tl:ibutãna não Sé torne
conf~scatóna e inbuportável.

~ "1.1I1&"IO/COU1Sl&O/IU'1:01lIU&O

~RIQ
r.r Tn:TO/JUUlrIC&,io -,

EMENDA MODIFICATIVA:

Dê-se ao oarácrrafo 19, do artiqo 210,

do Substitutivo, a seguinte redação:

Art. 210 •••••

§ 11'. - O imposto de que trata o I tem I poderá ser 

progtessivo, segundo a lei, de forma que se a.ssegure a função so

cial da proprl.edade.

Ressalte-se qu~ a ?:-rtilha de competências tributárias consagrada pelo Proje
to somente confere a Un~ao, na realidade~ duas fontes de receita tributár~o'1: o
Imposto de Renda e o Imposto sobre Produtos Industr1alizados, sendo que. mesmo
destes, apenas .54% e 44%~ respectivamente, irão para. os cofres Eede rai.s r o res
tante ~erá entregue a Estado~ e Mun~cípios. Os deeaa.s ínpcaees (Impost~s de Ex.
portaçao. Imposto de IlD.portaçao e ImpOSto sobre Operações Financelras) tem cará
ter preponde~ant:ementeextrafisca!, não chegando a gerar exp ress rvoe montantes
de ~rrecadaçao. Qu~lquer eeeemcac ao. exe.rcício da competênc'lll. tributân.a da
Un~ao, como a. previsão de cob ranca de adicional -ac Imposto de Renda. pelos Esta
dos e Dutrito Federal. representará dúunu1ção maior ainda dcs recursos de que
a União deve dispor para atender a seus encargos.

Além disso, o adicional som~nte benefíc13r1l1 os Estados mah ricos, onde se
concentra quase toda a acrecadeeâo do l.mposto de renda. Os Estados menos desen-,
volyíd';!s n';o ~er1"=m condições para inatíl:ui~ o adicional, quer por l.nexistencu.
de mate~1a trLbutavel expeessava, frente aos cuspes de arrecadação, quer pela in.
ccnvenaéncda de elevar ainda mau: a carga tr1bucária e;n seus territónos. -

_ ViSlumbra-se" ar, a possibilidade de "guerra fiscal". e suas danosas ccese
q~et;C1a6, com Estadas deaenvolvadcs procprando atrair anves t ímentcs pura seus ter
~~t:~L~:;d:~diaJlteo recurso à não-~nc~dência ou devolução do adfcacnaf ao impo!:
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CONSTITUINTE JOSE GERALDO

EMENDA ES32742·9

tJ
EMENDA ES32745-3r DEPUTADO ISRAEL PINHEIRO F"ILHD
r-o- PLEII""10 / t.OIlI"l. i o / . Ulle O.. IHÃo -"-- -,

EMENOA AOITIVA

DISPOSITIVO EMENOADO: ART. 207

r.r-------------rExr4!JuSTlf'rc.o.r;.4---'- -,

l!J
IEMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMEi'DAOO: Acrescenta ao Art 207 o item VI e altera o § 1s,

r.r TI:ICTO/~I,lSTf'ICAÇiG __,

a

ART. 207 ...••...•...•...•..•.••••..•.

VI - Os serviços de ccmurucaçõea,

VII - Os serviços de transporte,exceto os de c.!!,
rater estritamente municipal.

VIII - A pr cdução , Impnr t açãn , cLrcu l açãn , di~

t r Lbu í.ção , ou o consumo de lubri f'a cantes f combustíveis liquidas
ou qasosos e de energia elétrica.

Acrescen'tEt-se ao Art. 2D7 os seguintes incisos:

JUSTIF"ICATIVA

Art. 207 ••.•..•.•..••..•. '" ••••••...•••.•••••..••••.
V ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VI - produção, importaç~a, distribuição ou consumo de

lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos utilizados nos meios de transpo,;:

teso ....)
Parágrafo-Woo - O imposto de que trata esse item s6

incidirá uma vez sobre cada uma dessas operações, que não estarão sujeitas

quaisquer outros tributos.
§ 1. - E faoultado ao Executivo, observadas as cantil

ções e 11mites estabeleddos em Lei, al,terar as alíquotas dos i~stos enumera

dos nos itens I, lI, IV, V e VI deste artigo.

PLlICAIlIO/COIiISdo/IUICbMIUÜl-- .,

PLENARIO

Os impostos chamados únicos devem ficar sob are!,
ponsabilidade da União visto que:

1- sua permanencla no campo de tributação da unillo
evi tará os problemas de acm.ín.Lst reçãc pelos Estados das oper-ações

interestaduais objetos destes impostos;

r.r-------------T~lO'oNlflt'l,..IC~.O -,

EMENDA KIDIFICATIVA

DISPOSITIVO DENDADO: Mpdifica o item II do § 52 e a alinea "b" do item II do

§ 80 do Art 209.

1) - O item II do § SI;! do Art 209 passa a ter a seguinte te
dação:

Art 209 .

§ 50 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I! - as alíquotas aplicáveis às operações internas realizadas

comenergia elétrica e minerais.

2 - sua transferência para o campo da tributação
pelo ICM além de não trazer qualquer beneficio aos Estados, desfa.!
ca a uru ão de parte de sua receita e portanto, diminui o bolo trl

butário nacional. Nota-se que relativamente ao ruM - Imposto llnico
sobre minerais - deve...se engloba-lo no campo de t r Lbutaçãn do ICM
eis que hoje ele já faz parte do sistema de debi to/crédito deste
imposto ou seja, 90" do que é pago a titulo de !UM já se transfor
ma em crédlto de ICM. -

2) - A alinea "b" do item II do § ao do Art 209 passa a ter a
seguinte redação:

PPLENARIO

= 'tE':rrDI.wnjl"lc~.iD------_------_,

r.;--------- PLUlllllo/eololluiofSUICOMISlÃO -,

Art 209 .
fi ao ..
II ..
b) - sobre operações relativas a lubrificantes e combustíveis

líquidos e gasosos utilizados nos meios de transportes, e sobre operações que

destinem a outros Estados energia elétrica;

EMENDA ES32744·5
tJ CONSTITUINTE JOSE G.ERALDO

pl.&llot.JlIO/t.eulnio/lu.eOMI.lio -,

P L E N A R I O
r.r

T
•XTD/.,1Un J1JCA,Çi o -.,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 207

Acrescente-se ao inciso IV do Art. 207 a expressão e

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Acrescenta O item lI! ao Art 213

Art 213 ..

II .

111 - do produto. da arrecadaçao do imposto de Que

trata o item VI do Art 207, setenta por cento, na forma seguinte:

a) - quarenta por cento'aos Estados e ao Distrito

Federal;
b) - vinte por cento aos municípios;
c) dez por cento às regiOes metropolitanas.
§" 1~ - Ôs trinta por cento restantes serão aplica...

dos no sistema viário de transportes de responsabilidade da UnUo.

§ 20 _ A distribuição dos valores destinados aos E~

tados, DistrIto Federal, municípios e RegHies Metropolitanas, será

disciplinado por lei complementar e sua aplicação se dará exclusiv!!,
mente nos sistemas viários de transportes respectivos.

ART.207 ..••..•..•.•..•••.••••••••••••.•••••••..•.•

IV - Produtos industrializados especiais, derini
dos em leI complementar.

JUSTIFICATIVA

PropOe-se que a Uniao tribute o que se passa a ch~

mar de Produtos Industrializados Especiais, deixando aos Esudos
a tributaçlio sobre os demais Produtos Industrializados) cuja cobra.!!
ça não é efetivamente realizada pela União.

Como os Estados d.í spãe de melhor estrutura ,para

tldministrar O maior volume de trabalho decorrerrte da cobrança do

atual IPI, nada mais racional que proporcionar-lhes esta cobrança
que ao longo dos anos não vem sendo fel ta pela União I face Q que

a maioria dos produtos industrializados tem alíquota zero.
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EMENDA ES32747-0
P DEPUTADO ISRAEL PINHEIRO FILHO

209

r.r---------- TUTO/JU?Tt'ICAÇio -,

FEMENDA SUPRESSIVA

I DISPOSITIVO EMENDADO: ART.

r;T ~ Tu:TON!lHlflC.lÇ;;D _,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART.209

'Suprima-se do inciso III do ART. 209 a expressão

"e sobre prestação de sel'viçostl. Suprima_Se do ancã so I do § 5" do
art. 209 a seguinte expressão:

JUSTIFICATIVA
II e as prestaçDes de serviços "

Pretende-se que o ISS continue de competência

municipal incidindo apenas sobre os serviços propriamente di
tos devendo a atual zona de sombra exa.stente entre t ncãdenc.í a

do ICM ou de ISS sobre determinados serviços ser resolvida via

da lista de serviços que deverá acompanhar a le~ complementar a
ser votada ap6s a Constituição.

JUSTIFICATIVAS

Como o reM não incluirá em sua
nova expressão proposta qualquer referência a prestaç~o de ser

viços, não há que se falar em alíquotas aplicáveis as prestaçD;S
de serviços.

r.T Tf,'lI1'O/~US'T"\eM;io _,

[=!!'LENAR 10

EMENDA ES32751-8
f:J CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FILHO

r.r-------- ,,1.t::lu.~lo/cc....ISSÃo.l'Il.CO....IS'.iO ..,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 209

..,,- TZXTot411ITI',CAl;iD _,

= ~I,,~IlA"IO/ç.O"'ISlio/.u.CONrssio ,

EMENDA ES32748-8
r: CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FILHO

Accéscente_se ao Art. 209 o segui!:'.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 209

te inciso V

ART. 209

v _ Produtos industrializados.
Acrescente-se ao ancã so 11 do & 92

do art. 209 o seguinte:

JUSTIFICATIVA

o imposto sobre produtos industri~

Lazados passa para a competência estadual ficando com a uní.ao

a cobrança do imposto sobre produtos Lndust r aaãLz acos especiais.
A cobrança do IPI pelo Estados s~

ria um sigm ficativo esforço de seus caixas sem prejudicar

UnHIO que s6 cobra o tributo sobre os produtos que seriam list!.
dos na lei complementar como especiais.

JUSTIFICATIVA

Pretende-se ampLemant.ar uma forma
de cobrar, via subs t í t.uãç ãn tributária, o reM de mercadorias sem
preço nacional fixado com todos os efeltos positivos que o sis
tema traz para as arrecadaçDes dos Estados.

ART. 209 •••••••••••••••••••••••••

§90 ••••..•••••••.•••••••••••••••

Ir dispor sobre os casos de sub~

t í tuãção triburtárla, inclusive fixando percentuais de valores ~

gregados, para d sua cobrança, quando a mercadoria não tenha

preço nacional fixado.

er;~"Il1'lllO~

MpA

=__~-_-_-~LAaÁlllll/co.. I".iO/'utICO.. I..iO--------_,

EMENDA ES32749-6
f!l CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FILHO

m-------- TUTC/~uSTI'It"l;i.o- _,

= "l.tIlA~loIetlUluio/.u.Ctl.. r""sÃo- --..,

l: PLENIIRIO

EMENDA ES32752·6
fi CONS;ITUINTE ISRAEL PINHEIRO FILHOEMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 209

Suprima-se o inciso II do " 5º
r-r TUTO/Jll'TIPlcJ.qio _,

do art. 209.

JU5TIF!CATIVA

EMEDNA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENOAOO: ART. 209

Como os produtos mencionados no

inciso fjr" -rSo sujeitos ao Imposto üní co e não ao rCM, exce
to os m,iJn!!'" .. ""0 há por que se falar em fixaçao de alí.quo

tas pelo Senado Federal.

Os minerais ao se sujeitarem ao

ICM terão aliquotas de IcM nas operações internas fixadas
pelos Estados e as operaçOes int.erestaduais e de expo r t ação
fixadas pelo Senado, na forma do Incisa I ..

Acrescente-se ao § 90 do art. 209

o seguinte inciso.
ART. 209 •••••••••••••••••••••••

§ 90 •••••••••••••••••••••••••••

VIII - Permitir aos Estados e,

ao Distrito Federal, mediante dec í sao unânime, a centralizaçl'1o'
da ar-recadação do tributo em uma única conta, para posterior d!
v'isQo dos recurses na forma que for estabelecida.
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JUSTIFICATIVA
para a posterior definiçllo pela lei

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 210

CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FILHO

r.T TE~TO/~USTI1IC...çio_---__-------__,

PPLENARIO
= PL.EIIA.IO/CC/ol15SiO/SIlICOJollasio----------,

I
gere-se dela a sua reti:.-
complementar.

EMENDA ES32755-1deveria ter s1
discussDes, sE.

obter-sa grande

do implantado

bre aliquotas

eficlência na

Sabe-se que o reM

como imposto nacional evitando-se
e isençOes interestadua~s além de
adaân í atr-eç ãn do tributo.

pretende-se deixar na Constitu!
çao a permissao para que tal possa ser feito, no futuro caso
venha a ser do interesse dos Estados, e do tn st.r í t.o Federal, sem
macular o perfil do atual pro jet.o .

r.T-------------'tIXTo/~lIlTl.IC.çio-------------__,

ART. 209

guinte ítem:

ART. 210 .

V • •

VI - sarviços de qualquer natur~

za , estabelecidos em lei complementar.

Acrescente-se ao art. 210 o se-G"'''''~M06

r;-;--------'Ll..jl"'IO/CCIj'SS.. C!S~.CD ..,ulo--- ..,

[ti PLEN~RIO

EMENDA ES32753-4
~ CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FILHO

JUSTIFICATIVA

P PLEN~RIO
= 'L.t:/olA.IO/CC/olISlic!su.COlllsaio---------.,

o imposto sobre os serviços propri!

mente ditos ( médicos, dent i.s t as , etc ...... ) devem ser de competê!2
cia municipal não devendo ser incluidos no IeM ficando a materia

para ser melhor delineada na lista que acompanhará a lei comple 

mental'.

EMENDA ES32756-9
iil CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FILHO

JUSTIFICATIVA

AItere -se a r-edação do inciso
do § 52 do art. 2D9, que passa a vigorar com a seguinte reda _
çao ,

ART. 209 •••.••••••••••••••••••••

§ $0 •••••••••••••••••••••••••••••

I - as alíquotas interestaduais
dos impostos referidos nos ítens 111 e V bem como as de expor-,

t.açao do imposto referido no item In do art. 209.

.,.,. TEXTO!~USTI.IC.çio .....,

EMENDA ES32754-2
~ DEPUTADO ISRAEL PINHEIRD FILHD

EMENDA MODIFICATIVA
DISPDSITIVO EMENDADO: ART. 209

~-__----- -_TtXTOIJUsT'~Ie.o.çio--_--_---------,

Suprima-se as alíneas ubll e 11 c'"
do inciso rr do & 80 do art. 209.

As ulercadorias alí mencionadas

deixam de ser tributadas pelo ICM, não havendo motivo para a
ex ast.êric La da não incidencia especIfica alI mencionada, ' eis
que não existe incidência geral.

JUSTIFICATIVA

rEMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 209

'U'Ul'He/C"/olIJ5ÃO/llOaCC/olIUic .,

" Retira-se do dispositivo a referê!:',
ela a p r e s t açãó de serviços desde que a reM de a x a de mencionar
esta exoressãc em sua abrangência. Inclui-se na competência do

Estado a competência da f'Lxação das alíquotas interestaduais do
IPI que passa a ser impostos estadual.

Deixa-se de fixar alíquotas do IPI
para exuort açãu face a sua nao LncLdênca.a ,

P PLENARIO

r;T TtllTO!~U.TI'lC...çio------------_.....,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDIlDOCr Artigo sexto

tr'AftTla0:J
pca

'.L.IIlAII.ID/CC/olISSIll/luaeOIlIU,ig-------::::=J

ROBERTO FREIRE

PLENARIO

EMENDA ES32757·7
~ART. 209, .

§ 40 - Os impostos de que tratam os incisos II]

e V serão não cumul.at avos nos termos da lei c:omplementar, admi
tindo-se a seletividade para o previsto na inciso V em função da
essencialidade dos produtos.

Altere-se o § 40 do ART.209 que passa a ter a

seguinte redaçno:

JUSTIFICATIVA

\
\

Ao Consti t.u l çãc não cabe dispor sobre a forma da
não cumulatividade do imposto, sendo matéria de competencia da

lei complementar. A reforma Constitucional de 1967 somente enca!!'.

pau a matéria por que na época vivia-se a transição do IVC - c.2

brado em cascata - para o reM não cumulativo e houve necessidade

de explicitar ao contribuinte a forma da não cumulatividade. Por

outro lado é preciso que a forma da não cumulat âvaríade seja ex.!.
minada com mais vagar desde que Ttos 20 anos de viqênci)" do
ICJ.f o chamado credito fiscal foi, sem dúvida, o maior 'gerador de
perda de receita para Estados e Municipios. Considerando que a

matéria não precisa necessariamente constar da Constituí ção , su-

Acrescente-se a expressão "nns termos desta consti
tuição e da Lei" ao final do artigo sexto do Substitutivo do

Projeto da Constituição.
Art. 60 - - .

Nos termos desta Constituição e da Lei.

Justi ficativa

t preciso deixar claro no tex.ta cees t í tucional, que
os direitos assegurados no artigp ~exto do substitutivo, o são nos

termQs exp.}:essos n.. Constl:tuiçlo " na L~.1.
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R9B6RTQ FRilRE

EMENDA ES32758·5
l:J
r.r IIUIlARIO/COloll.do/.U-1:01l1..io ,

Plenario
..,,- TrX'fO/~u.TI'le"çio- __,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDAD~: artigo 43

baria por inviabilJ.sar um sem numero de Lns t LtuIções e atividades
artístico-culturais inclusive de reconhecida qua l i.dade internacio

nal, com grande importância para o nosso país e o seu Povo.
Dessa forma, empresas como a Embrafilme, companhias e

grupos de teatro . e dança entre outros teriam sua existência com
prometida.

Torna-se pois, imperiosa, a supressão do dispositi vo
em quesUo.

FREIREROBERTO

PLENÁRIO
"' -:- Pl.lIlAIIIC/COl'IS$AO/rutcclllnio---------,

..,,- TlXTO/JUITIPICIoÇ10 --,

:EMENDA ES32761·5
f!J

Modifica-se a redação do artigo 43 pela seguinte

"Art. 43 - O Prefeito será eleito até 45 dias

antes do término do mandato de seu antecessor t aplicado o
disposto nos parágrafos 10. 20 e 30 do artigo 111.

redação:

Justi ficativa EMENDA ADITIVA

Houve um erro na redação do artigo 43. Entendo
que a intenção ,cb nobre relator era a de garantir a correta
exigência de maioria absoluta de votos na eleição de prefeito
em turno único t aplicando ao artigo 43 os parágrafos do arti
go que trata da eleição para Presidente da RepúbU::a

No entanto o referido artigo ~ o de número 111 e
não o de 153. Ê apenas para corrigir um erro, quem sabe de
Impressão, o sentido desta emenda.

EMENDA ES32759·3
l:J ROBERTO FREIRE

III.VI&1ll0/coWI ••i.tJl.UIICOIlIUÃO----------,

PLENARIO
..,,- '1'UTOIJUSTIFIC..

ç
i o __,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 207

DISPOSITIVO EMENllADO: ARTIGO CENTO E QUARENTA E NOVE.

Acrescente_se o seguinte ítem XI ao artigo cento e quarenta e
nove do sobs t í tut.avo do projeto constitucional:

Art. 149 _ •••••••:.......... .••••••
XI -qualquer pessoa física ou Jurídica que invoque direi to, garan
tia ou interesse legitimo, bem como qualquer membro do Ministéri;
Público.

JUSTIFICATIVA

Entendemos que qualquer cidadão brasileiro, bem como, i
gualmente, as pessoas jurídicas e os membros do t-hnistério PÚ='

blico, deverão ter acesse à propositura de ação de inconsti tucio
nalidade.

Acrescente-se ao artigo 207 do Substitutivo, o incIso

seguinte', dando-lhe a numeração devida.

É uma conquista unrversa.I do direito, desde a Revolução
Francesa, a habfLí.t ação do cidadão para participar dos neg6cios '
do Estado.

Art. 207 - •••••..•••••••••••••••••••••••••••••••••

Inciso _ a propriedade terr! toria1 rural, cuja .récei ta

será assim distribuida :
20" para a União
30" para os 'Estados
50" para os Munidpios

Dessa forma, no momento em que a Consltuinte cr i a a
nossa Corte Suprema, dando ao Supremo Tribunal Federal, aquela a
t r Ibud çãn , é ju~to que, do mesmo modo, habilite os brasileiros no

gozo dos seus direi tos de cidadão, a intentarem recurso de incom
ti tucionalidade. -

É este Q sentidg da presente emenda,

Justi ficativa

------Todos sabemos da importância da questão agrária em

nosso Pais, bem como, dos graves conflitos dela originados. De
vido, inclusive, a essa importância, o imposto sobre a proprieda
de territorial rural deve ser da comet ênc Ia exclusiva da União.

Por outro lado, a divisão da receita auferida com o

imposto em discussão, deve pr r vilegiar os Municípios e Estados,
pois a sua situação de dificuldades é sobej amente conhecida.

Tem assim, o 'sentido acima relatado a presente emenda

EMENDA ES32762·)
f: Senador Constituinte DIRCEU CARNEIRO

t: rts~ r;~;'~""I"" "'oi,",,,",,",,

...-r TEXTO/JUSTI'IllAlliO ...:.... --,.

Suprima-se no § 12 do Art, 236 as expressões:
"obrigat6rio para os muru eIp í ns com mais de c í.nquent a mil habita.'l
tes" ,

ROBERTO FREIRE
JUSTIFICAÇi\O

As exigências fundamentais de ordenação das cid!

des brasileiras, traduzidas em planos urbanísticos e outras post.!!, J

ras municipais devem ser obr-Lqat draas para todas as comunidades
de nosso PaI s ,

t:J PLENARIO

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 284

..,,- Tr.xTI)/JUITIPI~AÇÃO----- __,

riT p l.J:d INO/ e Oa l" l o/ . U. COIl I..lo ,

EMENDA ES32760-7
f!J

Suprima-se o parágrafo quinto do ertigo 284 do Substi-
tutivo.

Qualquer nação que deseje progredir e crescer,
como é o nosso caso, precisa começar pelas cédulas matrizes que silo
as urbes.

Justi ficativa

SomCl5pela supresslo do dispositivo em pauta .. A sue 1118.

nu\en~lq .$er.1a um rude golpe na cultura naclon~l, uma. vez que aC8-

Ante o exposto não vemos' como excetuar das medi
das preconizadas no preceito qualqu,er comunidade, este o senti'do
de nossa eDenda..
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= TlI:llTO/JUITI'Il:!M;io -,

EMENDA ES32763-1
f: Senador DIRCEU CARNEIRD

tular da ação penal pública incondicionada, em plano ~n~c1al ou acon
dac í cnada mediante representação, r í.car é em vantagem em relação à

defes,,: (mantides as mesmas garantias dos advogados, lei 4215/62). o

que acarretará desnível não recomendado pelas Histórias doutrinária
e jurisprudencial nacional.

Dê-se ao § 3~ do art. 194 a seguinte redação:

,..,. TEXTP/~uSTlfleAç;;o' ~

As normas gerais relativas à organização, funcionamen
to, dã ac ipLí na , deveres t direitos e prerrogativas da Polícia Fede

ral e das Polícias Civis serão reguladas através de leis complemen
tares distintas, de iniclatl va do Presidente da Rt;l:públic8, denamin!,
da Lei Drgânica da Polícia Federal e Lei Orgânica da Polícia Civil.

EMENDA ES32766·6
[:J senadcr DIRCEU CARNEIR~

p
&MI'AAT1DO=:J

MOa-SC

JUSTIFICAÇÃO
Dê-se ao inciso I. do artigo 70, a seq.rtnte

EMENDA

,..,.-----------__ Tt;l:TO'JUtTlflc:&~;;Q ......,

JU,TIFICA;~O

A presente el.,3nd'1 ob jet Iva as tubeIece r o direi":) do
funcioná:i") púb~~::o e..<ercer acumu tat tvament e o cargo de vereacor ,

Com a pr o tb í.ção existente no Projeto da const í tutção , qU'31 o fu!!.
cioná=i:l púb::'ico que irá se caneí tdate r ne'i":as c Lrcuns t êncã es , s,!!

bendo que se eleito, dsverâ d~ix3r o caz qo de funcionár L ') oar a 8.2
sumir a vereança, ou então, não asv-rmí r ,

Por outro Lada , n:nguém i]n:lra ::Jlle as sessões das Càn~

r ea Municipais cos pequenos municíp':'os r ea l iz:a~-s.;! apene'] qllíl'lZ,g,

na L ou a~é mesmo mensalmente, fican:fD o verea:jJ)!' livre a maior
pa::ote do t~l';I,)o.

Há qus se cons í aere t- a!ndtl os p~quenos s.Jbsíd':os que

são pa~o5 a essas lei:'e,11'Jres.

Por essas razões t estou anrese '~a"do esta emenda que
t r aduz o a.,s·~:o e .) r eí.nva nd tcação unanime de todo:; os ve r aadures

I"'lciso I - tra,,"g.,do-se de mand3":'J eletivo
fedl~ral, es t ad.ra.l O:J municipal, fica=á a.Da-;.tado de seu cargo, e,!!!
p:ego ou função, exceto titular de ma-rdat;o de ve ceader •

F;~;""~

frDo1i4)
Senador Dirceu Carneiro

I) polícia federal

lI) polícias civis

IIl) polícias militares

IV) corpos de bombeiros militares

Renumere-se os itens do art. 194 na forma abaixo:

A Pohcia Federal e as Polícias Civis dos Estados
têm, ambas, atribuições semelhantes em áreas de atuação diversas, o
que determina a medida ora proposta. De sorte outra, o momento hi~

t6xico é da nova vivência democrática, a reclamar o revigoramento
das instituiçiles civis e seu posicionamento em pé de igualdade com

as instituiçiles militares, respeitadas as atribuiçiles específicas da

ordem interna e externa.

No Título VII-Da Ordem Econômica e Financeira,

MODIFIQUE-SE a mdagão do § 19 do Art. 236, corno segue:

tJm'M"'":JPMDB-SC

•• 'O 'O ••••••

DIRCEU CARNEIRO

Art. 236 -

§ 19 - A propriedade urbana cumpr-e sua funcão social quando:

I - 1:: submetida a uso produtivo para a sociedade:

II - 'transfere para a comunidade a valorizacão decorrente de es

forças coâeeavos e benfeitot~as públicas;

III atende às exigências fundamentais de ordenacão da cidade,
expressa em olanos urbanisticos locais, obriqató.rios e a
provados por lei municipal.

PLENMIO

. \EMENDA ES32767·4
tJ

EMANOA

JUSTIFICATIVA

A Polícia Federal e as Polícias Civis dos Estados têm,
ambas, atr Ibu í ções semelhantes e~ áreas de atuação diversas, o que
determina a atração ora proposta. De outra banda, guardar-se-á, de!.
S8 forma, uniformldade no texto, eis que, sempre que referidos es
ses organismos, o s~o nessa ordem, a exemplo dos artigos 31, XIII e
37, IV do substitutivo. De sorte outra, o momento hist6rico é da
nova vivência democrática, onde as lnstituiçl5es civis deveeãc prev,!!
lecer sobre os militares. respeitadas as atribuiçiles especIficas
das ordens interna e externa.

A função social da propriedade precisa ficar expressa de forma di

reta, explicitando as condições pelas quais a propriedade tem que pas

sar para garantir a sua função sÇlcial.

Por outro lado, a exigência de planos urbanlsticos locais somente
para municipios de população tnaior de 50.000 habitantes deixa a desco
berto de planos ordenadores a qrande maioria dos municípios brasilei:

zos , A obrigatoriedade deve estender-se a TODOS OS MUNIC!PIOS e a via

bilização desses planos para os municípios carentes far-se-á através
da aiuda estadual ou de consó~~s

Suprima-se no Art. 180,0 § 10.

JUSTIFICATIVA

Todos os procediemntos investigatórios, após os registros

legais previstos no órgão de origem são encaminhados ao Poder Jud!.

eiário t onde se procede a novos apontamentos, inclusive estando a
autoridade policial vedada em arquivar autos de IP (artigo 17 do

CPP),' havendo desnecessária superposição de atividades, espedalme!!
te em se tratando de matéria administrativa.

Ressalta-se, finalmente, 80S dispositivos atacados do art,!
go 180, deve ser lembrada a relação processual penal, na sua trian
gulação: o Juiz (juI'dsdição - dizer o direito). acusação (Ministé 

rio Público em nome do Estado) e a defesa (constituída ou nomeada).

Ao participar, ativamente, nos atos investigatórios o M.P.,
envolvendo-se no calor dos acent.ecãmentos delituosos e, após coec ti

§ 29

§ 39 - ............................................................

JUSTIFICAÇÃO
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EMENDA ES32768-2
FSenador Dirceu Carneim

II - Polí.cia Rodoviária Federal:

r:r Tll(TD'Jll!TI"c...~io _,

Suprima-se no art. 180 o item VI.

JUSTIFICAÇ~O

OEPUTADO JOAQUIM SUCENA

A presente emenda tem por escopo compatil~

zar o texto do dispositivo emendado com o do artigo 31, Inciso
v.!JI do projeto, que determina que compete ã União organizar e

manter a Polícia Federal e a PolIcia Rodoviária Federal, bem como
a Poi!cia C~vil, a Policia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar

do Distrito Federal e dos Territórios.

Inclu!da pois, na competência da União, a
organização e manutenção da PolIcia Rodoviária Federal, necessá _
rio se faz a inclusão desta Corporação no capItulo da Segurança '

Pública, posto que ela garante a uniformidade de procedimento
com continuidade do poder de policia.

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR

DA COMISsAo DE SISTEMAT!ZA~O _

EMENDA ES32771-2
PJ

r;-r------------- Tr:XTO/~USTI'Ic:l.çio, _,

pr?',,"WTID0=scJ
P'IDS--SC

Quando ao inguérito civil, matéria regulada na legislação ordinária,
de alta valia, mas desnecessária no texto constitucional. Finalmente, neste aspectq
no mesmo. artigo, inciso lI, a ação civil acha-se arrplamente disciplinada.

Trata-se, em preliminar, de matéria não constitucional. Verifica-se,
"opartuo temporell t dísposação de mesmo efeito, na lei adjetiva penal (CPP), em seu

art , 5", inciso 11t com as conseqüências naturais. No que tange a "determinar dili
gências investigatórias e podendo supervisionar a lnvestigação criminal", vale a 11'

ção do então Ministro Francisco Campos, Ministro da Justiça e Negócios Interiores~:
na exposição de motivas, em uma das passagens, apontava: "por mais perpicaz e cir
cunspeta, a autoridade que dirige a investigação inicial, quando ainda perdura o
alarma provocado pelo crime, está sujeita a equívocos ou falsos juízos a priori, ou
a sugestões tendenctoses", Entendemos que o inquérito preparatória torna a Justiça
menos aleat6ria, prudente e serena.

EMENDA ES32769-1
P DIRCEU CARNEIRO

r.r------------- T!XTo/JUSTI"CA;i.O'-- ~

Art. 258 - A Segurídada Social compreende um conjunto

integrado de ações, voltado para assegurar os direitos
relativos a Saúde, Previdência e Assistência SQcial.

Ao Título IV, capitulo IV - Dos Municípios,

ACRESCENTE-se o Art. 46, renumerando-se os demais, como seque:
§IO - "Cabe" ao Poder Público organizar a seguridade

social, com-base nas seguintes diretrizes:

Art. 46 - Lei Federa.l estabelecerá os critérios para irnolementa 
çâe de tipologlas de cidades e mun;f..cípios adequadas ao desenvolvimen

to equilibrado das Regiões e da Rede Urbana Nacional.

Pàrágrafo Onice - Na alocação de recur-sos da União, o c;overno le

vará em conta os graus de adequação dos Estados e Municípios ao dia -!
posto'neste Artigo.

- uni versalidade da cobertura;

II - uniformidade e equivalência dos benefícios e se.!:
viços para os segurados urbanos e rurais;

III - equí dade na forma de participação do custeio;

IV - seletividade e distributividade na pr est.ação dos
b.enefícios e serviços;

JUSTIFICAÇÃO V diversidade da base de financiamento;

o gigantismo das metrópoles nacionais tem transformado alqumas

prefeituras em extensos impérios, J.ngovernãveis e injustos. I

IPor outro lado, os vazios regionais do País fazem predominar quan-
_tl-..t,..at_ivamgn!:e"""pref..ej.'!:;uras sem-ª.!! mínimas cond:f.c5es _dfLexistência,. _vek- _. _

dadeiras abstracões institucionais. -I. ,
Curiosamente, ambos os extremos são tratados, ã partir da J.eqisla-

çâo , de forma igual. I

e preciso est.abelecer critérios para a existência real de um mun~

c!pio. critérios racionais, amplos e duradouros, à luz do c011hecilTten
to regional e da compreensão de um modelo de desenvolvimento qlobal Da

ra o paIs. 1....

VI - ,irredutibilidade do valor real dos benefícios; a

VII - car ât ar democrático e dascentralização da gesUo
administrativa

JUSTIFICATIVA

Não s6 quanto a forma fica melhor colocado o' princípio e
a definiçl1a da Seguridade Social como também, identifica
através do parágrafo as suas diretrizas.

EMENDA ES32770-4
tJ DEPUTADO JOAQUIM SUCENA

f!l Plenário
= TlltTO/~UITI'ICAÇio __,

m-------------TUTOIJtlSTIFlCl.çio -,

EMENDA ADITIVA EMENOA AO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR
DA COI4ISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

Dispositivo Emendado: ,Artic]o 194.

Ao capítulo III, da Segurança Pública, Art.!

go 194, inclua-se logo após o inciso I, renumerando-se os demais,

o Inciso rr, com a seguinte reÇlação:

Art. 259 - A Seguridade Social se~á financiada c~mpulsó
riamente por toda a sociedade, de forma direta e indire
ta, mediante cont.r íbuí ções sociais, bem oomo, recursospr.;>.

vanientes da re~eita tributária da União, na fotma da Lei.
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IlEP. JOAQUIM SUCENA

§ H! - As contribuições sociais a que se xefere o "caputtl

desse artigo, são as seguintes:

êontribulr;ão dos empregadores incidente sobre
a folha de salários, faturamento e lucro;

II - ccnt r í buí ção dos trbalhadores;

lI! - ccntr í buí.ção sobre a exp Ioração de concursos I

de prognósticos.

EMENDA ES32775·5
l!l

~--_-_------_-Tl!'ltTO/JUnl'll:Ioçio,--_----------_,

EMENDA AO SUSBTITUTIVD DO RELATOR

DA COMISSI\D DE 5ISTEMTIZAÇl\0

§ 20 - A Lei poderá instituir outras fontes destinadas a
garantir a manutençãc Ou expansão da S~guridade So
c í a L, que obdecerão critérios análogos aos estabel,!
cidos no Art. 199.

§ 32 - Nenhuma pres tação de beneficio ou serviço, ccmpr een
didos na seguridade Social. poderá ser criada, ma
jorada ou estendida " sem a correspondente fonte de
custeio.

JUS T I F I C A T I V A

Art. 263 - Ao s as t ema único de saúde, compete, além de outras
atribuições que a lei estabelecer, o controle, a fiscalização
e a participação na produção de medicamentos J equipamentos
imune-biológicos, hemoderivados e outros insumos, execução das
ações de vigilâncla saru t ãr í a e saúde ocupacional; discipli 

nar a formação e utilização de recursos humanos, as ações de
saneamento básico, desenvolvimento científico e tecnológico e
o controle e fiscalizaçao de produção e qualidade dos alimen
tos, controle de tóxicos e inebriantes e proteção do meio am
biente.

Ordena , disciplina os recursos que deverão ser destinados
à Seguridade Social. JUS T I F I C A T I V A

?Lr\~'.l·"'O

DEPUTADO JOAQUIM 5UCENA
~'AIlTIIQ~• PMDB.."'.------------~

DEPUTADO JOAQUIM SUCENA

Define as competências do sistema único de saúde.

EMENDA ES32776·3
~

EMENDA ES32773·9
~

r.r---------- T~llTo/JulT"leAçio _,

r.r-------- PLIIlAIlIfI/tOIllI"i.O/IU-tOIltIUÃO-----------,

r.r TUTll/JUSTlflCJ,ÇÃO _,

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR

DA CDMISSI\D DE SISTEMATIZAÇI\D EMENDA AO SUBSTITUTIVO CO RELATOR

DA CDMISSI\D DE SISTEMATIZAÇI\D

Art .. 260 _ O orçamento da Seguridade Social, será elabora
do de forma integrada pelos órgaos responsáveis pela saú 

de, assistência social e previdência social, obedecendo as
metas e prioridades estabelecidas na Lei de diretrizes or
çamentárias, sendo assegurada a cada área a gestao de seus
recursos crçamerrtãraos ..

JUSTIfICATIVA

Art. 262 - Cabe ao Poder Público a regulamentaç~o ,execuç~o e
controle das ações e serviços de Saúde Pública.

§ 12 _ A assistência à saúde é livre à iniciativa privada I

que poderá participar de forma complementar no siste

ma único de saúde, sob as condições estabelecidas de
de acordo com a lei , tendo preferência as entidades I

sem fins lucrativos.

Constitui-se o orçamento da Seguridade Social.

EMENDA ES32774·7,? DEP. JOAQUIM SUCENA

",- TltllTO/JuIT1'IC,t,çi.O'-------------_,

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATDR

DA CDMISSI\O DE SISTEMATIZAÇAO

§ 2' - É vedada a exp l or ação direta e indueta por parte de
empresas e capitais de procedência estrangeira dos se!,
viços de ass.ístênc í a a saúde no País, conrDrm~ dispu
ser a Lei.

JUS T I F I C A T I V A

Dá as competências do Poder Público, bem ccmo , permi te à in,,!
c í at í va privada a oportunidade de participar da rede públi

ca de atenpimento.

ArL 261 - A Saúde é direi to de todos e dever do Estado, a~

segurados mediante políticas econômicas e sociais que visem

a eliminação ou redução do risco de dff.enças e outros agra 
vos, e O acesso universal igualitário às ações e serviços
de promoção, proteção e r ecuparação da saúde.

= TtltTO/JUITlrte:Aeio-- --,

EMENDA AO SllBSTITUTIVD DO RELATOR

DA CDMI55lU1 DE 5ISTEMATIZAÇllD

JU;;TIfICATIVA

Define de forma mais abrangeote, 05 deveres do Estado para
com o setor saúde.

Art. 265 - Iô assegurada aposentadoria, garantido' o rea

justamento para preservação de seu valor, calculando-se fi

concessão do benefício sobre a média dos trinta e seis t:i!
timos salários do trabalhador de acordo com a lei, obede
cidas as seguintes condd çõe s s
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OEPUTAOO JOAQUIM SUCENA

- após trinta e cinco anos de trabalho para o homem e
trinta anos para a mulher, desde que contém pelo m!!.

nos , r espec t í vament e , clnquenta e três e quarenta e

oito anos de idade;

11 - com tempo inferior, pelo exercício de trabalho ru
ral, noturno, de revesamento, penoso, insalubre ou
perigoso;

lI! - par velhice aos sessenta e cmco anos de idade;

IV - por mval í.dez ,

§ 12- Para efeito de aposentadoria, é assegurada a conta-

gem recíproca do t enpo de serviço na admaru s t r ação

pública ou na atividade pr i vada rural e urbana.

§ 22- Nenhum benefício de prestaç~o continuada dos regimes

contributivos terá valor mensal lnferlor ao salário
minimo, vedada a acumulação de aposentadorias, res-

continuaçao

salvado o disposto no artigo 64 e o direito adquirido.

JUSTIFICAÇAO

Redefine a concessão das aposentadorias, bem como garante
se seu r ea j us t amerrt n em busca da manutenção de seu poder !:!
quisitivo.

EMENDA E532778·0
iJ

rrr TtXTo/~lJSTlrlC"çio __,

EMENOA AO SUBSTUTIVO 00 RELATOR

DA COMISS/lO DE SISTEMATIZAÇAO

Art. 264 - Os planos de Previdência Social, atenderão nos te~

mos da Lei, aos seguintes preceitos:

- cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte, sclden
tes de trabalho, velhice e reclusão;

II - aposentadoria por tempo de serviço;

111- ajuda à manutenção dos dependentes dos segurados de renda
baixa;

IV - proteç~o 11 maternidade, notadamente 11 gestante;

V - proteção ao trabalhador em si tuação de desemprego involu.!!

tário

Parágra fo Único - ~ garantido o reajustamento dos b~neficios
de modo a preservar os seus valores.

JUSTIFICAÇAO

Oefine e ao incrementar 2 itens - Proteç~o 11 maternidade nota
damente à gestante e ajuda B manutenção dos dependentes dos se

gurados de baixa renda-devolve ao segurado"direitos,já hoje cO!!

sagrados pela previdência.

Ao se garantir ns reajustamentos dos beneficios ,estaremos danJo

continuaão

efetivamente um avanço no atendimento do. segurado no mo

mento em que ele mais necessita.
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EMENDA ES32779·8
f:J OEPlI'fAOO JOAQUIM SUC.NA

,.". TOTO/~u.T"ICAÇio-------------__,

EMENOA AO SUSBTlTUTIVO DO RELATOR

DA COMISS1\O DE SISTEMATlZAÇ1\Q

Art. 269. - As ações governamentais na área de assistência social
serão organizadas com base nas seguintes diretrizes:

1 - descentralização político-adminIstrativa, de f i ní.das as
competências normativas no nivel federal e a execução dos
programas à nível municipal e estadual;

II - participação da população, por meio de organizações re

presentativas, na formulação das políticas e no contro
le das ações, em todos os níveis.

Ao se definir as diretrizes, não se pode excluir a responsabilidade

do Estado na execução das ações e programas.

ÉMENDA E532780-1
t:

r.r--- TUTO/~lI!Tl'lC"çio- ___,

EMENOA AO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR

DA COMISS/lO DE SISTEMATIZAÇ/lO

Art. 272 - Passa a ter a segu~nte redação transformado

em item do' art. 268 -

v.concessãc de pensão mensal vitalicia a ser def í ru.da em

lei a todo cidadão a partir de 65 anos e a deficiente fi

s í co ou mental de qualquer idade independente de prova
de recolhimento de contribuição para a Seguridade socaat
desde que não possua outra fonte de renda ou seja inca 
paz total de promover sua subsistência.

JUSTIFICATIVA

A extensão dos benefícios da pensão vL't aLf caa aos defi 

cientes fisicos ou mentais é uma necessidade tendo em

vista não s6 o avanço social como pr anc Lpa Imente das co.!!
dições de subsIstência a esses brasileiros.

EMENDA ES32781·0
f? DEPUTADO JOAQUIM SUCENA

"tt:Ni."la/coln5do/lu.COIIIUio ~

.p1?"a~'D
= T(nO/~UIT"lcAÇÃo-----~-------__,

EMENDA AO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR

DA COMISSAO DE SISTEMATIZAÇ1\Q

Art. 266 - A seguridade Social manterá seguro coletivo.

compLemerrt ar , de caráter f'acu.l t a t Ivu , a ser disciplina

do em lei.
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Parágrafo único - 10 vedada a subvenção ou mcent ívo fi~

cal do Poder Público às Entidades de Previdência Priva
da, com fins lucrativos.

JUSTIFICATIVA

Dá a Previdência Social oportunidade de oferecer o seg!!

ra coletiva complementar.

EMENDA ES32782·8
ÇJ JOAQUIM SUCENA

• \ 'U.....IUO/COIolIU1e/.IIUOIllMio ,

'\ e,-;'\6í , 1',

rrr-------------TII:JI:TO/JUnIFK:Açio----- ---,

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR
DA COMISSIIO DE SIsTEMATIZAÇAO

Art. 268 - A Assistência Social será prestada independenteme~

te de contribuição à Seguridade Social, voltado -para:

I - proteção à família, lnfãncla,maternidade e velhice;
11 - amparo às crianças e adolescentes, órfãos, abandonados

ou autores de infração penal;

IH - promoção da integração ao mercado de trabalho;
IV - habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de de

ficiência e prcmoçãc de sua integração à vida comunitá _

ris;
V - concessão de pensão mensal vitalícia a ser definida em

Lei a todo cidadão, à partir dos 65 anos de idade, inde
pendentemente de prova de recolhimento de contribuição I

para a Seguridade socí.at , desde que não possua outra fo~

te de renda.

Parágrafo único - Todos os serviços assistenciais privados que

utilizem recursos públicos, submeter-se- ão

às normas estabelecidas neste artigo.

JUS T I F I C A T I V A

Define e dá as diretrizes da Assistência SOcial, bem como, como possibil!
ta a mesma criar a pensão vitalícia a ser definida em lei e terá ação na
Reabilitação.

rer- Tu:TII/~u'T.rle.çio ,

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR

DA CDMIsslIO DE sIsTEMATIZAÇM

Art. 270 - As ações governamentais na área da Assistência 5,2.

cial, serão realizadas com recursos do orçamento de segurid!!
de social e das receitas dos Estados e Municípios, além de

outras fontes.

Ao acrescentar" além de outras fontes" possibilita o rece

bimento de maior número de recursos.

EMENDA ES32784·4 "". --,tJ OEP. JOAQUIM sUCENA

'l.lÚllllO/ÇOWI"io/.UI:OIllUle-- -,

m--------------TlJtTO/lu".rIflAÇio------------_--,

"MENDA AO sUSBTITUTIVO DO RELATOR
DA COMIssAo DE sIsTEMATIZAÇllO

c,
ONDE COUBER _.,.~ J!.,e",,~ .u:,~.:c

As ações e serviços de saude integram uma rede regionalizada

e hierarquizada-!:,. cons t i tuem um sistema único, organizado com

as seguintes diretrizes:

I - comando administrativo único em cada nível de governo;
H - atendimento integral, com prioridade para as atividades

preventivas;
IH - descent-,,_al~za!ão po Lf t í.covadní nl s t r atavaj

IV - Participaçilo da comunidade.
12 - O sistema único de saúde será financiado pelo orçamen

to de seguridade social, recursos dos Estados, Distr,!
to Federal, Territ6rios e MunicíploS, além de outras'

fontes.

§ 22 - ~ vedada a destinação de recursos orçamentários para
investimentos em Inst.atuí.ções privadas de saúde, com
fins lucrativos.

JUS T I F I C A T I V A

Dita as diretrizes e a forma das ações e serviços de saúde, bem como, su
as drretrrzes , seu financiamento e limita os recursos orçamentários no
atendimento de entidades com fins lucrativos.

EMENDA ES32785·2 """ -,
fl DEPUTADO JOAQUIM SUCENA

'UNAJlIO/cO...ldlJl.URl*IUio---------,

'P-!c::"'S"".6r f'O

r.T- TlllTO/~USTI~I:...çio ..:..-_.......

EMENDA AO SUSBTITUTIVO DO RELATOR

DA COMIssAG DE sIsTEMATIZAÇIlo

Inclua-se onde couber nas Disposições Transit6rias;1"..JIuLo"'Z:

Art... Os beneficios da Seguridade Social, pr!!.
vistos no Incisos I e H do § 12 do Art. 258, § 22 do Art.
265 e- no Art. 272, deverão ser implantados conforme Plano a
ser estabelecido pelos 6rgãos responsáveis pela gestão da Se
guridade Social.

Parág.rafo único - O Plano deverá definir critérios de cooceesão

~õeneffci05-t- fontes de custeio correspondentes e o prazo
de adoção das medidas, que não poderá ultrapassar cinco anos. 1I

JUsTIFICAÇIlO

Algumas mudanças preVistes no plano de beneficios da seguri
dade social não poderão ser implantadas de imediato, princi
palmente pela ausência de recursos para cobrir o aumento de
ríespe'sas dai decorrentes. Para que as mudanças propostas não
sejam inócuas, é necessário que se estabeleça um plano de i,!!!.
plantaçlo' progressiva cfessas modí f'Lcaçõe s , à medida em que

seja possivel obter o vo~unie .de recursos correspondente.



P Plenário
;LIIIAIl1o/cow'sslo'IUICDIIIIIÃO--------_-.

r=J',uITIDO--
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tJ Plenário
r,r- unCI"l.IUmu.r;Ão -,

B1EIl~A SUBSTITUTIVA

TíTULO IX

DA ClRDEloI SOCIAL

CAPíTULO I"

DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Redigir assim o inCISO I do art. 275:

NI _ garantir" o ensino de pr-t me t r-o grau,

un I versa J, obr i gatór i o e gratu (to, e,

nos dema i s n rve i s, a gratu i da de para os

que demonstrarem aprove itamento e I nsufl

c,;ncia de recursos. H

JUSTI f ICAÇÃO

DlENDA ADITIVA

TíTULO IX

DA IlRDEloI SOCiAl

CAPITULO 111

DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Acrescer ao art. 273 a segu i nte expressa0:

11 respeitado o direito de opção da famí

I i a ou do educando re Iat j vamente as suas

crenças e conv i cções. H

JUSTifICAÇÃO

Constitui d t r-e l tio natural da ramí r la, ou do aluno

quando maior, a educação segundo suas crenças, convicções

conceituação de valores, cabendo ao Estado apenas proporcio-

Os mais necessitados precIsam ter a garantia de

gratuidade nos demais nfveis, além do 12 grau, B ser propor-
por sua vontade ou para eer-v r e l e , em detrimento da ~nd.vi

dual idade.
clanada pelo Estado, para que possam ter acesso à
plena.

educação

nar-I he os me I os. Se ass I m n~o for, o Estado poderá

~~ENU.I1)/ÇCNI~~.iD/SU.CDN'SS.iO l

formar

r=..aIlTIOO~
4 PMDB

Plenário

m------------- T'l:XTO/JUITllreAçio----------------,

_ 5UB5TI=IVA

TITULO Dt

DA ORDEM SOCIllL

CAPrroJD rrr
DA EDUClIÇKo E ClIL1'l1RA

Redigir assim o art. 283:

n art. 283 - As empresas comerciais, indu!,
triais e agrIcolas contribu1.rão com o s.!,
lário-educação, na forma da lei, se não

propiciarem gratuidade de ensino de 19

grau a seus empregados e aos filhos de,!
tes".

o objetivo é obrigar à empresa, descentra1izadamente, pro
porcionar enS:Lno gratuito de 19 grau e, em não o fazendo, e;

tão QOntribuir para o que O Estado o faça.

m TEltTO/JUmTI1ICAl;io ---,

EMENDA ADITIVDA

Acrescente-se ao artigo 118 o inciso IV renumerando-se
os subsequentes.

Art. 118 •.....•..•.••
IV ... O Presidente do Supremo Tribunal Federal

JUSTIFICATIVA

É incompreensível que do órgão superior de consulta

do Presidente da Repúb.lica não participe o Poder Judiciário.
É uma alteração que se impõe.

r,r-------------TZJn'O/JUTI"CJ.t;:iO ,

EMENDA SUBSTITUTIVA

Dê-se ao inciso IV do artigo 275 a seguinte redação:

IV - garantir a educação eapecLaLizada e gratuita em inst!
tuições como creches e pré-escolas) às crianças de ,zero a seis anos
de idade.
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JUSTIFICATIVA

As creches e pré-escalas S§O, 'tão somente, algumas das
modalidades de garantia de educação especializada para as crianças
de zero a seis anos. A a.I t e raçãc jUsti fica-se para que 0L exel7f11os
não se caracterizem como regra, restringindo' o papel do Es-a.ado na

assistência à infância.

EMENDA ES32791-7
tJ DEPUTADO IBERE FERREIRA

I'L11I .....lC/eOllllJidot..IJICOIlIUÃO-----------,

re-r- TI:lo:TDNu..rl'leAç;;o ~

EMENDA SUBSTITUTIVA

O artigo 194 passa a ter a seguinte r adação ;

"A Segurança Pública é a prnteção que o Estado propo.!.

ciona à Sociedade para a praserveção da ordem pública e da incE.

lumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes ór-

gftos:

I - Polícia Federal;
II - PõTícia Rodoviária Federal;

III - Polícias Militares;
IV - Corpos de Bombeiros;
V - Pólícias Civis;

VI - Guardas Municipais.

JUSTIFICATIVAS

A Polícia Rodoviária Federal atua em todo o territó

rio nacional no exercício das atividades de polícia que a lei
confere. Entre essas atividades destaca-se o patrulamento oste!!,
sl.vo das rodovias federais. Nessa tarefa, zela segurança do tI!,
fego, do trAnsito e dos próprios da união, prevenindo e coibin
do inrraçõe'"s ou transgressões do tránsi to, além de colaborar 1

efetive.m~te, com os demais 6rgãos de segurança, no combate ao
crime, ao tráfico de drogas, à sonegação, ao contrabando, ao
descaminho, etc.

Órgilo de natureza policial, não há porque omití-Io do

rol das corporações policiais, que compreende as polícias fede
ral, civil e militar dos Estados e Municípios e as Guardas Mun.!
cipais, além dos Corpos de Bombeiros das diversas unidades fed.!!
rativas.

EMENDA ES32792-5
fD DEPUTADO IBERE FERREIRA

~L[N ..."IO/CQ..lssi.alStltlCDlllrui.Ooi~-------__,

= Tu:TOIJlJnlfle"çio-------------~

EMENDA SUBSTITUTIVA

Dá nova redação ao parágrafo § 2' do artigo 231.

§ 22, - Ao proprietário do solo são assegurados:
a) indenização pela perda do domínio útil e pela depr.!!

cração do imóvel, conforme dispuser a lei;
b) participação nos resultados da lavra, na forma que a

lei estabelecer.

JUSTIFICATIVA

D direito à propriedade está assegurado no Projeto, in
clusive estabelecendo em caso de desapropriação pública, justa lI:!.
dení zação compensatória.

Se a desapropriação pública cujo objetivo é o bem comum
deve corresponder a Lnden í zação , muito mais razão há para es t e

quando o im6vel é utilizado, compulsoriamente pela iniciativa pr.!
vada, a qual obterá lucro da lIexpropriaç~o" temporária do bem.

Essa indenização por utilização da propriedade de terce,!:
ros, deve ser feita levando-se em conta a perda do domínIo útil,
já que o proprietário não perde seu imóvel, apenas uma parte do
domínio, bem como a depr-ec í.ação causada pela. mí.neração , e possi 

vel inutilidade do imóvel após a exauatão da mina.

Ademais da indenizaç:Io, deve ser assegurada ao propietária

uma participação nos resultados da lavra, medida de inteira Justiça

social ..

PLENARID
= T[lCTC/JUSTI'Il:...Ç;;O ~

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao artigo 228 o parágrafo 22 renumeran
do-se os subsequentes:

§ 22 _ Nenhuma empresa privada será transferida para
o controle do Poder Público, se)a por oesaproprIação de ações

Ou quotas de seu capital, seja por qualquer outro meio, a não
ser após exor-esee e especifica autorização de lei federal, obse,!
vados os principias e objetivos da Ordem Econômica estabelecidos

nesta Constituiç!o;

JUSTIFICATIVA

J\ experiência internacional nos demonstra Que o Estado
torna-se cada vez mais interventor. No Brasil, essa exper í ên
c.í a chegou às raias do excesso, através da carga tributária e
da ingerência estatal na iniciativa privada, controlando a mai~

ria das grandes empresas nacionais, restringindo a possibilida

de de desenvolvimento.
O dispositivo ora proposto visa restabelecer o prima

do da iniciativa privada, melhor disciplinando a ordem econômi
ca e social.

Assim; tal como a Constituição da França (Art. 34), a
es t.e t fz açãu das empresas privadas, bem assim a aquisiçllo de seu
controle acionário, têm de ser precedidas de expressa aut.c r Lzeção
do poder Legislativo.

= TlXTO/~U&TIFu;:...Çi.O _.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se o § <12 ao artigo 299 com a seguinte red~

çllo:

§ 2Q - lei complementar definirá sansães contra atos

de violência, abuso, opresslo e exploraç!lo praticados contra a
criança e o adolescente.
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JUSTITICATIVA JUSTIFIQIÇi'i:?

5"lITllICI~
?:'::39

&'''"TIOO~
t''''f'll'::l

~1.["......,o/eow,"ioISlJ.COll'U;;O .,

ELIC05 ClJ..,n ~RA70 DE JALI:JADE EXPIPOU Ou l/n dl~ A EX~l 

RftR ~TE À D;'1A Dfl ~R:'::JLG/:.;A') DE5Tft ':~, sTrruII$A,:.11'

A iniciativa \llE me apresto a defender tem o exato sentiã:l de inpe

d1r a CXX1St:JI'IaÇOO de rerratada injootiça Cal:tra toda a corm.nidade docente nacio

nal, perpâexa o::mo mçpurgo cru;: se c::pezouno texto ronstitucirn.al em gestaçOO,
atra";" ã:l sul:8titutiVO que lhe :retirou o preceito m aposentadoria especial pa

ra a categoxia.
Ora, a ap:>sentaébria integral a:s 30 anos ôe magistério, para o pro

fessor,e aos 25 enoa, para a professora. constitui Já una ccrquísrta, umdimito

:rea:ll1hEcló::> na vigente Carta Politica, a qual foi alçaã:l gmças a um luta peJ:

sistente e intim:>J:ata, sobretuéb padente, ao longo de vãrics anos até lograr o

zecai1ecJJTe11to da alta valida.àe e acerto da tese sustentada :LXX' seus neaecrea,
Jea1mente, as o:ndiÇÕês e peculiarida.d=s qua caracterlzarn o 1:raba

lllo do professor e a de_nação de valorizar projaasâcnalmsrrte dita categoria

:recJ.arnavam tratamento na confoJ:l1lJ.dade éb que lhe foi confenã:l pela E.C. rR 18,

de 1981, atriwés,& qual se introdUziu na Lei Ptnaanental, no capItule cbs clim!
ta; fmdarentais õ::s trabalhOOores, a saxantJ.a da aposentadoria especial decente,

nos te:aros aCJ.mS reproduziÕ::S.

Nam, nenhum aJ:9IlllIOl1to poãerá explicar a aIlputação desse diJ:eito,

estava p;esente no texto do Projeto (e até anpliacb, para o critério miro dos
25 anos, cf. art.372, inciro V), açpm excluíã:l pelo Sul:8titul:1vo.

In'p:)rta, pcas, raocraçar- a pugna pela reen:trcniz;:çoo de princípio as

sente em nosso dire±to positivo, que em J.Dfe1J.z hora e por infatEta inspírã't'OOse

viu exl:iJ:paã:l m proposta de ftrtarra Carta.

: :':' ,.:J.-:-i:A

~ChE5CEIIJT;:-~E AO TíTULO X Q.ui::lJSf·...;rs TR8nSITéPI1oC;) ','/\15 W.' fI"T1

CC, -ss 1',1 q;(,)IGIDOrO"Yt&t. ~:

~.J.llI:;:JE ItfSTlTUCICNAL.

"VI TOS DESSES Cú"'CURSOS, APESH: DOS "JISPEI.DíCS r~ITos,rQ

RAfoI PROMOVIDOS SE'}' QUE OS APROVADOSPUDESSE/}, TER S/OO APROVElTAD05

~.. T~u:?C HÁSIL. iOR EVEr.:PLO.: ':É;)ICOS E DE~~TISTAS, '1,'1 ~F.r.A DA PRE

V\TIt·"Cl A Soei A\...

y!..":T:::-I':tlTI iA.:

A An'" I f' I 5 T RAÇÃ0 PÚ:1l I CO P RO'.'OVE CO'\lCURSiJS P,";P t SELEI"' 1,_ ~ A

Pt.~S."::;t,L r:.':'.;r", Jl.D::ISSA:, r.EC:fi::;ITA, A ri:' ::E Dfn C:.... ofU,\i_·~iG A SL'A Fl

~ .":'I.'I~.1 STrJ'Ç.:;,:r PO'I_'vC ~J"T:;S C'J' A Rrflf~~":::' 9:"; r : r':"'r ~

5'')5 E OS P"'ROVA!)OS \Irei rsrof.~, [H \,/'0, o Rf'il"u-<'OT I "") DRt70 J"lE '.lAL 1

OADE SEM CHANCE DE APROVt I T ,AMENTO.

ORA, P';-1 r:CDIDA nc [x~I'JrJ[ E cc~r/:::f ;:~:r;!.: li: 'l"I'JT'"'ê,TI''/h
RECO",ENDA-SE A PRESENTE' DI SPOSIÇÃO EXCFPCIDNAL DE RfVf.LIDI\QÃO.SfRVl

;....D·:itdSn"'A~Ao ~UE r..~.J TfFÁ DE ErrT:JAR f'.O\.O:; C,A'3T, ~ '"'"p/i SELEClu 

r.AR ?LSfOC:IL DE <;:JE CA~[Çt"" "'- .. r-~'.':'J AOS PRC ...·r 1':5 C,~'<l)ID,l.T;)S tlrf.G~h

n'j!;, CUJA O"ORTdf'11 D,aOE DE 1' .... t ";5":' no SFR\.:t -;c PÚPI I C'J r : <'OI"· r-:-LA

DA rE.LA CLA'J51 ri CA.;:í\O NO RE:SPE'<'Tf VQ CC'f"lCURSO 'PÚSLI CO.

r.r ....,- I'LtN""IO/l:OWlss'i.O/sUIll:Olfrssio ---,

= TlXTO/~lJSTlncAqio-------------__.,

EMENDA ES3279S·4
1:J

EMENDA ES32797·6
t-J ".:~. <:"T":T' "Ti V';:. ~-"<-1"

destinados

constituirá
Criança do

'U:"""If)/ÇOMI'I;'o/IUII~lIlll'lio ..,

§ 12 - A definição de política e programas
proteção especial da criança e do adolescente,

atribuição do Conselho Nacional dos Direitos da
Adolescente, a ser er-rado por Le í ,

JUSTIFICATIVA

A problemática da criança e do adolescente, em suas
mais diversas manifestações, merece do poder Público atenção es

pecial, traduzida em atos concretos que visem ao bem-estar dessa

categoria social.
Se, por um lado, uma sociedade econOmica e c~lturalme.!l

te pobre revela-se impotente no atendimento das necessidades mí
nimas da criança e do adolescente, por outro, e em consequência,
crescem as estatísticas que apontam seu envolvimento com ações
ant.í e socã a í s , resultado da marginalização em que se acham expos

tos.

Assim entendendo, propomos a cr í eção de um Conselho

Nacional dos Direi tos da Criança e do Adolescente, a quem caberá
definir as políticas e programas destinados à proteção da crian
ça e do adolescente. Essa iniciativa' deverá corporificar-se em
lei, que definirá sua composição e atribuiçOes.

Mesmo já sendo conhecidas algumas ações de menor ou
maior alcance v~ltadas para o problema, observa-se que muitas
dessas iniciativas restam isoladas, estanques e passageiras. Al

gumas poucas instituições, embora desempenhando louvável esforço,
terminam limitadas a ações meramente assistenciais.

Acrescente § 12 ao artigo 299.

Dependente, juridicamente irresponsável, a criança
o adolescente deve ter resgaurdada a dignidade de sua condí ção ,

Se as mani festações anti-sociais tornam imputáveis os que as pr.!!
ticam contra os de maior' idade t com mui to maior raz') devem ser
coibidos e punidos os atos de violência, abuso, apres$~o e ex.pl,2,
ração praticados contra a criança e o adolescente.

Este o sentido e a finalidade da Emenda ora proposta.

EMENOA AOITIVA

Vivendo tempos novos, temos ouvido o apregoamento da

prioridade pelo social. Isto é importante, mas não basta, se o
esfor90 governamental se dispersa e se dissipa desc-oordenadamen
te, longe de um processo de permanente avaliação dessas ativida
des.

Sem dúvida, é hora de somar e de coordenar esforços.

EMENDA ES3275l6-S
tJ

P PLENARIO= TUTO/JLlSTlflCAçlO --;

EMENDA E532795-0
t: Constituinte IBERE FERREIRA

..,.- nnONlJSTlrll:AÇ;;O-----'----------,

..,.- ~ TUTO/JlJ.TI~ltltÇÃ8-----_,_---------, !:. _. '.'0:1: f I "'tT' I ,,~

o art. 274 ã:l Sul:8tituti", ã:l Jelator ac P:tOJeto de O:>ns1:ituiião fi

ca acresdã:l de inciso V a:m a seguinte J:e<'layí><>,

''V - apdeentaCbrla pm:a o professor após 30 (trlnta)

anos e, para a profesflara, ~ 25 (vinte e c.ina::J) mx:t1 de efet:1vo

eo<eJ:cldo em ftnÇÕes de magistério, comsalário integml.·

"r T_ :3?~ - J T~t'JS~ ....r.TE C':!..!:TI :; :"'hCM~.V l UI se:' ,,; ... f. ...3LlC,)

t:13S,::'.:t:'II,L, -r- :::s:'.~-':'f~I_,:::t.!)E~: 2",,;:.:~ ?J:LI':.J ,

P::'~:''';;: ~::'. ,-;:r.,f~Q SU:SI;:;I_RI""I'E':TE /.r-,·:-:s ~::

ccr.:EssAú ,:rJ FE-.l I 55:\0."
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A::'SI'l, fl('~OA CLt RO q'JE A ~E'SPO~:S"'2ILl"JrDT r;iRÁ

~-' r:';:'':R PÚSLlCC. I""'~ C',-·:..c..~E~. ::': .>_,.,,;,, t sr r ass , E -,«: ~:; !:,";T.'r.DC,

rI:,'}:: S......-ITD A ~-

~.J: eFEITO, ESTABtLECID~ A COMPEiÊNCIA!':) E~T':::O Ollt'l' D1SP:R

JA H:'lJE 'J" ('";:;, irl':!'Tl.: -"~SJ'[!::C;O, ATRI?t..l:P:-SE .A:>S
~ -

E:Tr:J~$ <: '='tTEt.CI/\ "APr flI5P';R SO:'fU: ....':E~T .. fS r.[L,ATI·JA~ " Sl"~ DI-

VIS::C T:-RRITORIAL. Cm~vÉ"" oOIS, P\A':J AiRAVANC/lR O PROCESSO COM "

INTlP"F'\lEI'.CIA 'nas CÂMARACj !.~Ut ICIPAIS, DESta:C[-;S!.RIA:t, 'l:'Y"T'; ••..t

FElITr !'l P~DLCLU:Á ..E:L CU~'SULTA PLCBI5CITÁP.IA.

t s....'::~7ITl-1 ~";~ De. n':'J:rs~:::~ ":sr.;
:'\r:~~'lh ,·TCp: ...rT:,; ...L:: ,:", ... :, ..S.

;." .E.:';'. p 1:" C"~:

le l':::: .... ;r">~. '2:' r.

':':"I'~::, E:':E w ~r·íl:: .... :': i'i.:"';PI~ü. i..:...:r/'.rc, t':l

:'lrl':'f;;O i':-I"':: :. -" -:.7~::t -r-rrl':.?') r r- ~Ltr!:-', "'E~'_l~l-;)

"' 2~~ .0R~A JUqr"'l~r.

Constituinte Lélio Souza

consei.eutnce .rosa EGREJA

Plenário
r;r---- T[llTo/~llllTI..leAçio-- ~

EMENDA ADITIVA

EMENDA E532801·8

t:
~ - PLl:N.l\lc/CON1"i.O/SU.COIlIUiD--------~

PLENARIO

Acrescente-se ao art. 64 do Projeto, mais um parágrafo
assim redigido:

~-_- -_-__--,.U1"(lJ~USTI'lC.Çi.O-------------_,

"Parágrafo - A proibiçllo de aCUIlJlar proventos nllo se aplica aos

aposentados, quanto ao exercício de mandato eletivo,

quanto ao de um cargo em comissão ou quanto a contI'!!,
to para prestação de serviços técinicos ou especial.!.
zaocs;"

EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPíTULO VIII DO TíTULO IX

JUSTIFICATIVA DOS íNDIOS

dida.

TíTULO IX

CAPíTULO VIII

DOS INDIOS

SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE DO CAPíTULO VIII DO TITULO IX DO

PROJETO DE CONSTITUICAo DO RELATOR CONSTITUINTE BERNARDO CABRAL,

PELA SEGUINTE REDAÇÃO:

§ 19 - Os atos que envolvam interesse das c~

muna.dades indígenas terão a participacão obrigatória de órgão f,!.

deral próprio sob pena de nulidade,

Arta 251 - são zeconhecados aos índios os d.!

reitos ã posse das terras demarcadas pela União como suas rese!,
vas, a manutenção de sua organ1zação aoca.aâ , seus usos, costumes I

línguas, crenças e tradições.

,I,IITOII'------------J f4r:,_,',I,~T...._'.DO~
T"r !..É...l - ': -, '?..... . C-!- ~',. _J

Esse dispositivo reproduz "Lpe Ls literis" o atual pará
grafo 40 do artigo ~~ da Constituiçllo.

Já constou do Projeto anterior, logo que a Comissllo de
Sa s t emat i.z açãc montou-o com base no trabalho das .comí s sões Temáticas.

Surpreendentemente desapareceu do Substitutivo do ReI,!

tor. Provavelmente levado de roldllo pela obstinaçllo emreduzir o núme
ro de dispositivos da futura Constituiçllo.

Todavia, a exc Iusão desse preceito provocará s í tuaçõas
injustas, discriminatórias e prejudiciais.

N1!o foi sem supeza r esses aspectos que o legislador cons

tituinte incluiu esse preceito na Carga vigente.

Impõe-se, pois, a r eparsção por via da inclusllo preten-

EMENDA E532800·0
PJ

r.T---------~--- TUTO!JIJSTlfICAÇÃO' _,

li ..... -''''7'\
~, - - .I .-0-.-0-.-.-.-"-0-.-.- - - - -.- - - - -.-.-.-.. -.-.

-.-.-0-.-.-.-.-.-.-.-
":.~.-:"'~. ,::) -;.. ~;:':;'t-,J, 1r,~:í\":'F/;~:, r_::i· .... r. 0 nE:f"'::"~-1:

"[\';":' ar '; .... ;:';-I"'~, :Jat:T'EC1Jc.$ c!' n[~~JS' -

TOS p;;:r ~5TO';' (I: LEI Co' F~E"J[;q~AR ECjT~JlJo\L ,

!:'Itrc: jt·~A: z: ':.... ,,::...' r-, r- c, iA, "r~1 I.Ti: í'l..t:

!]I!:':ITO, ,,::: r:.t-uL/l.;êe:s ~I !:"r-T~M[NTE l-nE'F'csSA

~:.S E s:: :I"~-: o;'}::;:" Lrl t:T;':'UtL."

"::'1'0 sr -"I ~I":l~~, f :'·:C·.:ifl ~FT, 11.; DO TFXTO PE~S::- ';lf.,

~\ 100 AS Dr"rs..sêrs "..a..a..a.-:..:.......:=.5'ç..~..7a ~p~ CA'.·''\Rt.5 :'Ir v'L~E'

~'Y: l"'~-!_" • ... ·7 ":';","

I.a r v I'JEr.7E A DES1.lCt:SS,JJ';üE ü!:SS& MEDIDA, UMA vzz OBTl.

D'l. "f1r: I::-ESTPÇÃO PLfSISCIT;RIA ns s P.JFL.L,·;:::C.S DlrtET:-'~t:':-':TE f.Tlrl _

ES~A NOVIDADE INTRODUZ UM rATOR DE COMPlI CAÇÃO, PERrE.l

':[' T~ DjS-tr.S~tlCL.

Neste trab~lho, respeitamos as qualidades inovadoras tr!

zidas pela forma espor~ânea e democrática como surgiram os disposit!
IVOS cont~dos no Proje~;o. Tal C01110 um diaznante em bruto, para que e.laa

sé revelassem em todE, a sua força, o texto precisava ser lapidado,

ret1randa-se-lhe a massa informe das m1núc!as casuísticas, e, muita.
vezes, as imperfei ções surgidas pela fusão às vezes emotiva. de maté

ria-prima ideológica.
No contexto da emenda~ue apresentamos quase nada acres

cemos ao já existente: procuramos apenas desbaétar a pedra opaca pa_

ra descobrir-lhe o brilho.
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Se

nhor Relator. Dá ao texto da const!.tuição uma nova consistência: na

redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programãticas

e reguladoras às leis complementares ou ordinárias: no mérito, proc~

ra o f10 f1losófico nas raizes tradicionais da nossa Sociedade - a
liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo pela tri

partição dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o Social e o Econê

m1CO se har.monizam para a construção de um grande pais.
Acreditamos que na vigêhcia d••ta Nova Constituição, da

integração entre o ~rabalho e o Capital surgirá um ~enovado surto de
prog~esso e veremos a população brasileira, progressivamente, ascen

der a n!veis de vida mais elevados.
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Const I tu I nte JOSÉ EGREJA

PlENÃRI O

EMENDA E532803-4

t:
EMENDA E532802-G
t:

r,r-------------ln1"ONIJ5Tlrlc4..io----- ~

EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPíTULO IV DO TíTULO IX EMENDA SUBSTITUTI VA AO CAPíTUlO DO TíTULO I X

DA COMUN I CAÇÃO
DA CI ÊNC I A E TECNOlOG I A

SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE DO CAPíTULO V DO TíTULO I X DO PROJE
TO DE CONST I TUI çÃO DO RELATOR CONST I TUI NTE BERNARDO CABRAL, PELA
SEGU I NTE REDAÇÃO,

Título IX

Capitulo V

DA COMUNICAÇÃO

PRO
PELA

±J
SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE DO CAPíTULO IV DO TíTULO IX DO
JETO OE CONST ITU I çÃO DO RELATOR CONSTlTU I NTE BERNARDO CABRAL,
SEGUINTE REDAÇÃO.

;r TE~TO/~uSTI'leAÇio--------------

ampla

Título IX

Cap;tulo IV

DA CI ÊNC I A E TECNOlOG I A

Art a 237 - O Estado promoverá o de aenvo I v I menta c I en
t; f I co, a autonom i a e a cepec I tação tecno I ;;91 ce e ,

Art. 238 Em setores nos que I e a tecno I09 i a ae j e fa-
tor determ I nante de produção, ser.io eons I deradas nac lona I sempre 
SBS que, além de atenderem aos r-equr e r t c s definidos no artigo 176,
est I verem eu j e I tas ao contro Je tecno I ~91 co nac lona I em caráter per
manente, exclusivo e rncondr c ronel , -

Par~9rafo ~n I co - É cone I derado contro J e tecno I~91 co
nacional o exercícIo, de direito e de fato, QO poder para desenvol
ver, gerar, adqu I r i r, absorver, transfer Ir e .ver- Iar a tecno Iogl-;
de produto e de processo de produção.

Art. 239 - A União, os Es't adoe , o Distrito Federal e
os MunicípIos propIciarão, na forma da lei, Incentivos especiflcos
a InstltulC';~('S de ensino e pesquisa, a universidade, empresas nec r

anais e pessoas fislcas que realizam atividades destinadas à ampl7
ação do conhec Imento c i ent í f I co, àccepec.cdede c Ient; i f I ce., e à auto=
nom I a, de acordo com os ob j etr I vos e pr I ar idades nac lona Ie ,

Art. 240 - As em I ssoras de r.id I o e te Ie v I5;0 promove
rao o desenvo IV I menta I ntegra I da pessoa e da soe I ede de , observa=
dos os segu Int;e pr Inc i p Ios:

I - prefer;ncia ~s f r na lr dedes educativas, artísti
ee s , cu teur-e r e e Informativas;

I I - promoção da cu Itura ne c t ona I e da reg i ona I ,
prefer;~c I a ~ regi ona Iz' aç~o da produção cu Itura I nos me Ios de
mun I c açec e na pub II c Ide de , e

III - ccmpí emerrtar-t ee de dos sistemas públiCO, privado
e estata I.

12 - É assegurada aos me I os de comun I cação
I I berdade, nos termos da Ie I •

§ 22 - É vedada toda e qua Iquer censura de natureza po
I i ti ce ou i deo I;;gl ce , são pro Ib Id~s as pub I1caç~es Impressas, 0;-
espet.icu Ios p~b II co s , a programaçao e a pub I I c I dade em gera I
em Issoras de r~d I o e te Ie v Is;o, que se ut I I Izem de temas ou I ma
gens pornográficas, 'que atentem contra o bom costume e que Incitem
à viol;ncla.

32 - É vedada a propaganda comere Ia I de med I camen-
t-o e , formas de tratamento de saúde, tabaco, bebidas alco;;l,cas e

".

'''.lt1'~U3lfl~4ÇAC)

,'----------......_.._..,----------
Título IX

Cont. Capitulo

oTUSTIFICATIVA agrot;;x I c oa ,

Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras tra
zidas pela forma espontânea e democrática corno surgiram os diSpOSiti
y?s contidos no Projeto. Tal como um diamante em bruto, para que~

se revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser la~idado,

ret1rando-se_lhe a massa informe das minúcias casuísticas, e, muitas;

vezes, as imperfeições surgidas pela ~usão às vezes emotiva de maté
ria-prima ideológica.

No contexto da emenda que apresentamos quase nada acres
cemos ao já existente: procuramos apenas desbastar a pedra opaca pa
,ra descobrir-lhe o br.i~ho.

A.presente emenda atende a ponderações sinceras do Se
nhor Relator. Dá ao texto da Constituição uma nova consistência: na.

redaçâo,-buBca uma maior sIntese, re~egando as normas programáticas

e reguladoras às leis complementares ou ordinárias; no mérito, procu

ra o fio filosófico nas raízes tradicionais da nossa Sociedade _ :

liberdade da pessoa, a democracia, a %epresentação do povo pela tri
partição dos poderes, e ~ Ordem Econômica onde o sceâaa e o Econô
mico se harmonizam para a construção de um ·grande pais.

Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição, da
integração entre o Trabalho e o Capital surgirá um renovado surto de
prog+esBo -e veremos a população brasileira, progressivamente, aacen
de'7 la niveb ae "'iaa~is elevados.

§ 4º - Os me I os de comun 1cação nao podem, d I reta
ou Indiretamente, ser objeto de monop~l,o ou 01 Igop~1 to.

§ 5º - A pub J Icação de ~e i cu Io Impresso de comuo 1-

caç~o não depende de I I cença de autor idade.

Art. 241 - A propr Ie de de das empresas jorna I i st f cee
e de rad I od Ifusão ~ pr I vat i va de bras I Ie I ros natos ou natura I i z e 
de e h~ ma Is de dez anos, aos qua i s caberá a responsab i II dade pr I n
c Ipa 1 pe I a sua adm I n I stração e or Icotação I nte Iectua I •

§ 12 - É vedada a part ICIpação ac I onár Ia de pessoas
Juridlcas no capital social de empresas Jornalistlca ou de r-ed rod t

fusão, exceto a de part i dos po I i ti cos e de soc I edade de cap i ta I e;
c l ue r vement;e necr one l , -

§ 22 - A part i c I paç;o refer i da no par;grafo anter Icr-,
que s~ se efet i var; atrav~s de aç~es sem di re I to a voto e não con
vers i ve Is, não poder-e exceder a tr Inta por cento do cap I ta I soc i a I.

Art. 242 - Compete ao Poder Execut Ivo outorgar e reno
ver- concessao, permissão e autorizaç~o para aer-v r ço's de r;dio e d;
televisão.

§ 19 - Cabe ao Congresso Nec lona I, no prazo e na for
ma fixado em el r sempre que julgar conveniente, examinar o ato.

§ 22 - A outorga somente produ: Ir; efe Itos IegB i e de
po I!I da mah Ifest'ação do Congresso Nec i ona I, no praz-o f i xado po;
Ie i, verte i do o que I o ato de outorga ser; cons Iderado perfe Ito.

§ 3º - Para os efe I tos do disposto neste cep í tu Io,
Con resso o c rone l inst,tulr~, na orma da lei, como órgão auxl-

•••• ,.,••••_, A
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Título IX
Conto cap;tulo V

SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE DO CAPíTULO II1 DO TíTULO IX DO PRO
JETO DE CONSTITUIÇÃO DO RELATOR CONSTITUINTE BERNARDO CABRAL, PElA
SEGUI NTE REDAÇÃO:

__ TIll.,.....tVS'J..IIÇ.~ _

JUSTIFICATIVA

os n I ve 1$.

I - garant I r o ens I no de pr I me I r-o grau, un Iver-se l , 0

br 19at~r i o e gratu I to;

programa de
e se Itênc I~

Título IX
Conto Cap;tulo , I J

I I - pr-over- apo I o eup Iementa r através de
m;;ter I a ( d Id~t ~ co-eeaco Iar, ~ransporte, a III!!entaçãq,
me dr co-eodontic l o qr ce , fer-eeceut r ce e ps r col oq rce ,

I I I - assegurar educação espec i a I e sratu Ita aos def.!.
c Ientes e superdotados;

gar o pensamento, li arte e o saber;

I r - plural l emo de ,d;,as e de institUições de en s sno ,
p~bl,cas e privadas;

III - gratUidade do e nar no p~bllco;

- -IV - ve Ior-r zeçeo dos pr-of rae rone re de ene rnc obedec t e-

dos padr~es cond I9n05 de remuneraç~o.

Art. 223 - Na r-e e I I zação da p o 1; ti ce educac lona I ,
be ao Estado:

J I - l rber-dede de aprender, ens t ner-, pescu r s ar e di
vu Igar o pensamento, a arte e o saber;

f I I - p Iur-e f I smo de I d~ I as e de i nst i tu Ições de ens i
no, p~bl l ce e privada,

I V - va Iar Ização dos pro f I 55 i ona I e de ens I no em todos

Art. 221 - A edlcaçào, direito de todos, deve ser pro
Vida conjuncemencc pelo Estado e a Iniciativa privada, com a cola=
boração da ·fatn; I Ia e v I sando ao ..p Ieno desenvo Iv Imento da pessoa, .!
tendendo-se aos segu rntes pr- I nc I p I os:

I - democrat I :z:ação do acesso, permanênc I a e gestão do
ens I no em todos os n; ve I s;

T;tulo IX

Cap;tulo III

DA EDUCAÇÃO E CULTURA

.. Par.igrafo ~n i co - O Chefe do Execut Ivo competente po-
dera..,ser r-eeponaeb r l raedo por omIssão, mediante ação c l v l I p~bllca,
se nao d I I Igenc I ar para que todas as c I ranças com Idade e ec o Iar, r-e
.sr denee no âmbIto t-er-r-r tior-r a l de sua compet;ncla, tenham acesso Cf;
ens I no fundamenta I obr- Igat~r Io e gratu I to.

Art. 222 - P09ra a execução do pr-ev Isto no art I go ante
r-I ar ~ aér-eo obedec I dos os segu I ntes pr I nc; p I os: -

I - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e di vu l

g-

J , ar, o Canse Jhc Nec J on a I de Comun 1cação, I ntegrado par I tal" lamente

por r-eqpr-e s errterrte s I ncl I cados pe Io Poder Legls Iat i vo e pe I o Poder
Execu t; IVO.

§ 42 - O prazo da concessão e da perm I 55;0 será de
dez anos para as em I as or-e s de r~d I o e de qu I nz e anos para as em t 5

sores de te 1ev u,;;o.

§ 52 - O cance Iamente da conceeaeo ou perm I ssão, enecs
de vencido o prazo depende de decls~o .j ud r c t el ,

Art. 243 - O estado I mpImental"; med I das que Ievern à
aclaptaç;o progress J ve dos me J os de comun I cação, a f I m de perm I t j r
que as pessoas portadoras de def,ci;'nc,a sensorial e da fala te
nham acesso à I nformação e ; comun I cação.

r= Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras tra

zidas pela forma espontinea e democJ::'át1ca como surgi.ram os d:isposit,!

vos contidos no Projeto.. Tal como um diamante em bruto, para que elas

"s'e revelassem em toda a sua forca, o texto precisava ser laJ?idado,

retirando-se-lhe a J:nassa informe das minúcias casuísticas, e, muitas

vezes, as imperfeições surgidas pela fusão às vezes emotiva de maté

ria-prima ideológica.
No coni:exto da emenda.que .apresentamos quase nada acres

cemos ao já existente: procuramos apenaa desbastar a pedra opaca pa

ra descobrir-lhe ° brilho.
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Se

nhor Relator. Dá ao texto da Constituição uma nova consistência: na.

redação, busca uma maior síntese, releqando as normas programáticas'
e reguladoras às leis complementares ou ordinárias; no mérito, proc~

ra o fio filosófico nas raízes tradicionais da nossa Sociedade - a

~iberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo pela tri
partição dOB poderes, e uma .ordem Econôxnica onde o Social e o Econô

mico 8e harmonizam. para a construção de um grande pais..
Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição, da

integração entre o Trabalho e o Capita.l surg~rá um ::renovado surto de
progresso. veremos a população .brasileira, progressivamente, ascen

der a. nlveis de vi.da mais elevados.

EMENDA E532804-2
tI Ccnst I tu I nt:uTj~--:S:-;É:-::E:::G:::R:::E-JA----~----"

EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPíTULO 1II DO TíTULO IX

DA EDUCAÇÃO E CULTURA

I V - atender em creches e pr;-esco Ias às cr Iançes de:
zero a se i e anos de Idade;

V - I ncent i ver- o acesso aos n; v e 1 s ma I s e Ievedcs de
e ne t no , da pesquisa clent;flca da criação art;s'tlca segundo a c~

pac I dade de cada um•

•Par.igrafo ~n I co - o acesso 010 ene I no obr I gat~r I o e
gratuito; direito p~bllco sub jetn vo , aClon~vel contra o Estado m,,!
diante mandato de Injunção.

Art. 224 - O enelne ~ I [vr-e ~ en Ic ree eve privada, sal

-------------n~O/~un'FlçAÇlo,--------------

Título' IX
Cont. Capítulo I11

vo para fins d!: autorizaç;o, r-econhecr merrt;o e cr-edencr emenüo de cur
sos e superv reec da que I idade.

Art. 225 - O ene r no , ~m qualquer nível, ser~ ministra
do no Idioma naclt;'nal, assegurado as comunidades Ind;gcnas tamb;m °
-emprego de suas .J Iguas em pr-eceeeos de aprendrzagem.

Pa~;g~afo único - o ensino r-el r ç soec , sem distinção
de credo, cone'e i tiu i r-e cír ecr p I r ne facultativa.

Art. 226 - As un I ver-e i dades gozam de eutionom Ia d I~d';t I

co-cient;flca, administrativa, econômica e financeira. -

.. Art. ·227 -_A Uns:io, os E_stados, o Drs;trito federal e
::$"Md:I:~~:~:.or.gan':z:arao, em regime de cc l ebor-eçjio , os seus sist!.
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JUS T I F I C A T I V A

Art. 235 - A Ie I asse9urar~ benefí c I os e outros espe
c; f I cos pari! fomentar pr~t Ieas desport I ve s forma I5 e não forma I 5-;

como direito de cada um.

Art. 236 - Os orçamentos da Un I ão, dos Estados e dos
Nun I C íp I os dest I narão um mín I mo de de z o I to por- cento de seus recu!:
soe ~ educação.

Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras tr~

zidas pela forma espontânea e democrática como surgiram os disposit!
vos contidos no Projeto. Tal corno um diamante em bruto, para que elas

~~ revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser la~idado,
retirando-se-lhe a massa informe das minúcias casuisticas, e, muitas
vezes, as imperfeições surgidas pela fusão às vezes emotiva de maté

ria-prima ideo~õgica.

No contexto da emenda que ~ apresentamos quase nada acres

cemos ao já existente: procuramos apenas desbastar a pedra opaca pa
ra descobrir-lhe o brilho.

A presente emenda atende a ponderações sinceras do Se
nhor Relator. Dá ao texto da Constituição uma nova consistência: na.

redação, busca uma maior sint~se, relegando as normas programáticas
e regulaàoras às leis complementares ou ordinârias; no lnérito, proc~

ra o fio filosófico nas raízes tradicionais da nossa Sociedade - a
liberdade da pessoa, a democracia, a representacão do povo pela tri
partição dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o Social e o Econô

mico se harmonizam para a construção de um grande pais.
Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição, da

integração entre o Trabalho e o Capital surgirá um renovado surto de

progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, ascen

der a níveis de vida mais elevados.

~"'ItT'OO--

L-PTBCONSTITUINTE .JOSE EGRE.JA

PLEK!\RIO

f.
EMENDA ES32805-1

TI
= PLIl-..olCGIlI"io/alM&OIIIlu&o _

§ 1 Q - A Un I ão organ I zará e f I nane I ar~ 05 sistemas de
ens I no dos Terr I t;;r I os e o Sistema Federa I, que ter~ caráter sup Ie
tIVO, nos lr mt-te s das deflcl~nclas locais. -

22 - Os Mun I c; p I os s~ passar;o a atuar em outros n;
ve I 5 de ens I no quando as nec e s s I dades do ene I no fundamenta I est I vi'
rem plenamente atend I das.

32 - A repart I ção dos recursos p~b 1I co s assegurará
pr i OI" I dade no atend I mento das necees I dadas do ens I no obr-r gatór \ o,
nos termos do P Iano Nec I one I de Educação.

§ 4 Q - É vedada a cobrança de taxas ou contr I bu I ções
educ ec i ona i s em ~odas as e sec I as púb I i ce e ,

Art. 228 - O poder P~b I i co assegurará recursos f I nen
ce I r-o a para a manutenção e de aenvo Iv t mento dos seus 5 t euernee de ao
sino, tpndo como base padr;;eo:; m;nlpms de qualidade t" custos, def,=-

7

n r do s nos termos da lei.

Art. 229 - Os recursos púb I I coe ser;;io dest J nados as
eeco Jas púb I i cea , podendo, nas cond I ç;;es da I e I e em casos excepc I
one r e , ser dirigidos a escolas conf'eas r one t s , f"antr~plcas ou co=
munlt~rlas, desde que:

I - provem finalidades não lucrativas e r-e ep Lrquem e~

cedentes f I nance i r-os em educaç;o,

I I - pr-eve j em a des t I naç;o de seu patr Im~n I o a outra
esc o I a comun I t~r Ia, f li antr~p I ce ou confess lona I ou ao Poder púb'..!..
co, no caso de encerramento de suas at I v Idades.

Parágrafo ~n I co - Os recuros púb I ICOS de que trata es
te art '90 poderão, a Inda, ser de s t I nados a ent I dades de ens I no cu::
.j e cr I ação tenha 5 I do autor I zado por I e I, desde que atendam os re
qu r sr tioa dos Itens 1 e II deste artigo.

Art. 230 - A I e I def I n I r~ o plano nec lona I de educa
ção, de duração plurianual, visando ~ articulação, ao dee envol vr >

mento dos n i ve I s de ens I no e ~ Inte9raç~0 das ações do Poder Púb' I

co que conduzam oi erradicação do analfabetismo, universalização d;;
atend Imento eec c I ar e me I hr I a da que I I dade do ena I no.

Art _ 231 - As empresas comere I a I s, I ndustr j a I s e agr í
co Jas cont Ibu Irão com o 503 1;1"Io-educação, na forma da Ie I. -

Art. 232 - O Estado garant I r~ a cada um o pleno e xer-e
cíCIO dos direitos culturais, a particlpaç;o ,gual,t~r,a no proces
50 cu I tura I e dará proteção, apo I o e I ncent I v c às ações de ve I or 1:

zação, deaenvo 1v I mento e d I fusão da cu I t ur-e ,

r;-r------------- TUTO/.rulTl'M;AÇÃO' _

P~b t I co
art íst I

urbano;

§ 12 - F Icem sob a proteção espec I a I do Pede r
os documentos, as obras e os loca I 5 de ve I or h I st~r Ico ou

co, 05 monumentos e as pa I sagens ne t ur-e r s e os conjuntos
not~vels, bem como os s;tlOS arquo'~glcos.

§ 22 - O Estado proteger~ em sua I ntegr i da de e desen
vcl v rme ntio , as manifestações da cultura popular, das culturas Ind;
genas, das de or Igem e fr- I cana e das de outros grupos de part I c I pa;
do processo c I v I I I zatór I o bras I I e I 1"0.

TlTULO X

§ 39 : O di re Ito de propr I edade sobre bens do patr i 
mon I o cu I tura I sera exer-c I do em consonênc I a com a sua função 50

c t e I.

§ 42 - A Ie I estabe Iecer; I ncent i vos para a produção
e o conhec I mento dos bens e ve lares cu Itura I 5 bras I Ie I r05.

§ 52 - É vedada a dest I nação de recursos púb I t cos
ent I dades cu I tura Is de f I ne I ucrat I vos.

Art. 233 - Constituem patrimônio cultural br-est ler r-o
os bens de natureza mater t a I e Imater i â I ~ tomados I nd I v Idua Imente
ou em conj unt;o , portadores de refer;nc I a ~s Ident I dades, à aç~o e
oi memór I a dos diferentes grupos e c Iasses formadoras da soe I ertde-.
de bras I I e I ra, a í I nc I u í das as formas de expressão, os m~dos de fa
zer e de viver; as crIações cientificas, artísticas e tecnol~9ica$
as obras, ob j e t os , documentos, c d I fi cações, con j unt oe urbanos e s;
tr t o s de valor hlst~rlco, palsag;tICQ, art;stlco, arqueol~9Ico, ec';;
1~91CO e clent;flco. -

Art. 234 - Incumbe ao Estado, em colaboraç.ão com as
Er;co I as e Assoe I aç~es e co Iet I v Idades desport i vas, promover, est 1

mular, orientar e apoiar a pr~tica e a difusão da cultura f;slca e
do desporto.

OISPOSIÇOES TRANSITORIAS

Art. 12 - As Assembléias Legislativas, com poderes
consti tuintes, terão prazo de seis meses, para adaptar as Consti tu!
ções dos Estados a esta Constituição, mediante aprovação por maior~;
absoluta, em dois turnos de oãacueeãc e votação, salvo quarrto ao sii
tema de governo.

parágrafo üru co - Promulgada a ccns t a tuãção do Estado,
caberá à Camara Municipal, no prazo de seis meses, votar a Lei Orga

nica respectiva, em do1sturnas de discussão e votação, respeitado o
disposto nesta Constituição e na Constituiç~o Estadual.

Art. 22 - A transferência de sr-eviços públicos aos Es
tados e aos MunicípiOS compreenderá a incorporação, ao patrimônio e.ê.
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tadual ou Municipal, dos bens e instalações respectivos e se dará no
prazo máximo de cinco anos, durante o qual a União não poderá alie
ná-los, dar-lhes outra destinação t ou descurar de sua ccnservação ,

Parágrafo dnico _ Aplica-se às transferências dos Est!

dos aos Munidpios o disposto neste artigo.
Art. 3º _ Na eleição de 15 de novembro de 1988, será

realizada consulta popular nos Estados de Goiás, Bahia, Minas Ge-
rais, Maranhão, Pará e Amazonas e nos Territórios de Roraima e Ama
pá, para a criação respectivamente dos Estados de Tocantins, Santa
Cruz, Triângulo, Ml;l,ranhão do 5u1 , Tapaj6s, Juruá, Roraima e Amapá.

Parágrafo úní.co _ Estará automaticamente criado o Est.!

do onde for favorável o resultado da consulta, ocorrendo sua instaI!

çãn na data da posse do Governador eleito no pleito de 1990.

T1TULO X

Art . .452 _ Para efeitos do artigo anterior, é criada a

Comissão da Redivisão Territorial com c rnco membros indicados pelo
Congresso Nacional e cinco membros do Executivo, com a finalidade de
apresentar estudos e anteprojetos da redivisão territorial e apre
ciar as propostas de criação dos Estados a que se refere p artigo B.!:!,

terior.
§ 10 _ O Presidente da Repdblica deverá, no prazo máxl

mo detrinta dias da promulgaçl§o desta Constituiç~o, nomear os mt.e
grantes da Comissão, a qual se instalará até quarenta e oito horas ~

pós a nomeação dos respectivos membros.
§ 20 _ A Comissão da Redivisão Territorial terá até 15

de junho de 1988 para apreciar as propostas a que se refere o »ce-,

put" deste artigo a apresentar anteprojetos de redí ví.sãc territ'Orial

do pais.
§ 30 _ A Comissão de Redivisão Tarritorial extingue-se

com a instalação dos Estados criados.
Art. 52 _ As leis complementares, previstas nesta CDn~

tituição e as leis que a ela deverão se adaptar, serão elaboradas até

o final da atual legislatura.
Art.' 60 _ EC criada uma Comissão de Transição com a fi

nalidade de propor ao Congresso Nacional e ao Presidente da Repúbli
ca as medidas legislativas e administrativas necessárias à organiz.!.
ção institucional estabelecida nesta Constituição, sem prejuizo das

iniciativas de representantes dos três Poderes, na esfera de sua CO]!!

peUnci••

dos pertencentes à classe de que provieram, quando de sua nomeaç~o.

§ 20 - O Superior Tribunal de Justiça será instalado
sob a Presidência do Supremo Tribunal Federal.

§ 30 - Até que se instale o Superior Tribunal de Ju.!
tiça, o Supremo Tribunal Federal exercerá as atribuições e competê!!,
cia definidas na ordem constitucional precedente.

Art. 90 - São criados, devendo ser instalados no pra
zo de seis meses, a contar da promulgação desta Constituição, Tribo!!
nais Regionais Federais com sede nas capitais dos Estados a serem
definidos em lei complementar.

§ 10 - Até que se instalem os Tribunais Regionais F~

derais, o Tribunal Federal de Recursos exercerá a competência

eles atribuida em todo o Território Nacional, competindo-lhe, ai~

da, promover-lhe a instalação e elaborar as listas tripl~ces dos
candidatos à composição inicial.

§ 20 _ Fica vedado, a partir da promulgação desta Con~

ti t uí ção , o provimento de vagas de Ministros do Tribunal Federal de
Recursos.

Art. 10g - Enquanto não aprovadas as leis complemente
res do Ministério Público da União e da Procuradoria-Geral da Uniã07
o Ministério Público Federal, a Procuradoria da Fazenda Nacional, 8

Consultoria Jurídica dos Ministérios e as Procuradorias das autar
quias com representação própria exercerão as funções de ambos, de!!,
tro da área de suas respectivas atr í.bui.çães ,

§ lO - O Procurador-Geral da Repdblica, no prazo de
cento e vinte dias, encaminhará, por intermédio da Presidência da

Repúbll.C8, os projetos das leis complementares previstas na "caput"
deste artigo.

§ 2~ - Aos atuais Procuradores da República fica ass!o

gurada a opção entre as carreiras do Ministério Público Fl'deral e
da Procuradoria da União.

§ 32 _ O provimento de ambas as carreiras dependerá

de concurso especifico de provas e titulos.
§ 40 - Na cobrança de crédito tributário e nas cau-

sas referentes à matéria fiscal a União será representada judicial
mente pelo órgão jurídico do Ministério da Fazenda.

§ 50 - Os órgãos consultivos e judiciais da União a

tualmente existentes serão absorvidos pela Procuradoria-Geral da
unf ãu , que terá setor próprio, integrado pelo atual órgão jurídico
do Ministério da Fazenda, incumbido da cobrança de crédito tribut,!
rio e das causas referentes 11 matéria fiscal.

Título )(
TITULO X

que sejam necessá
complementar, na

aos artigos 150 e 151, aos itens I, 11, IV do art.

Art. 13 - O mandato do a.tual Presidente da República termln!

rã em- 31 de dezembro de 1989.

1990.

},.rt. 12 - Os mandatos dos Governadores e dos V1ce-Governadores

eleitos em 15 de novembro de 1986, t ermmar-âo no dia 31 de dez.embro de

Art. 11 - Os nandatos dos atuais Prefeâtos e Vice-!'refe:l-tos e Vereado-

r-es , eleitos em 1S de novenbro de 1982, e dos Prefeitos, V~ce-Prefeito.s

e '~ereadores eleItos ew lS de novezrbro de 1985, terl'linarão dia. 19 de

janeiro de 1989, com posse dos eleitos.

Art. 14 - Até que sejam fixadas eI" lei compj emerrt a r as aI!

Quotas IT'axiIT'as do 1JtlpOStO s abre vendas a varejo, a aue se refere o 55'?

do Art. 160 , não excederão do as por cent;o ,

Art. 15 - . O s i s tema Tributário de que trata esta Constitu~ção

entrara. em va.gor' em 19 de jane1ro de 1989, vigorando o atual Sa.s t ema

Tributiíno ate 31 de dezenbro de 1988, mcIusave ,

§ 19 - O disposto neste artigo não se apl1ca:

I I :

152, ao ítetn ! do a~t 159 ao ítem Itr do art. 160 que entrarão em vi.R0r

Art. 70 _ Ficam revogadas, a partir de cento e oitenta

dias, sujeito este prazo a prorrogação por lei, a contar da data da

promulgação desta Constituição, todos os dispositivos legais que
atribuam ou deleguem a órgãos do Executivo, competência assinalada
por este Constituir;tio ao Congresso Nacional, especialmente no que

tange a:
I - ação normativa;
11 alocação ou transferência de recursos de qual-

§ l~ _ A Comissão de Transição compor-se-á de nove me]!!

bros , sendo três indicados pelo Presidente da Repdblica, três pelo
Presidente da Câmara Federal e três pelo Presidente do Senado da R!!.

pública, todos com respectivos suplentes.
§ 22 _ A Comissão de Transição, q~~ será__ ~n~talada no

dia em que for promulgada esta Consti tuiç/lo, extinguir-se-á seis m!!.

ses após.

quer espécie.
Art. 80 _ A composição inicial do Superior Tribunal de

Justiçà far-se-á:
I _ pelo aproveitamento dos MinIstros do P'fribl,lne!

Federal de Recursos;
11 _ pela nomeação dos Ministros

j
rios para completar o número estabelecido na lei
fODllla determinada nesta ConstituiçDo.

. § 10 _ Para os efeitos do disposto nesta ConstituiçDo;

os atuais Minist~s ~ T.rill-unjjJ F:.ed_~r!,l de Recursos serão consider,!
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em 1993"

IV - ao Corrqr ess o Nacional, Tribunal de Contas da União e ao
Judiciário;

v - ao serviço da dívida da administração direta e
da União, inclusive fundaçiles insti tuidas e mantidas' pelo poder

I _ integrar-se-ão, conforme dispuser a lei, nos or

çamentos da União.

I! - o aumento do percentual de particip.,ê,

cão, no capital de instituições financeiras com sede no PaIs, de

pessoas fisJ.cas ou Jurídicas residentes ou dorm.ca.La.ade.a no exter,!.

ar. Parágrafo ünico - A vedação a que se refere

este artJ.go não se aplica às aucor-aaaçôea resultantes de acordos

internacionais, de reprocidade, ou de interesse do Governo bras!

leiro.

Art. 21 - Até o inIcio da vigência do Código
de zanancae Públicas, o Executivo Federal regulará a matiêza.a pr.!:

to adquaz'Ldo o execcIoão de doã s cargos ou empregos pr-avatn.vos de

mêda.co que vinham sendo exe.rcados por médico civil ou médico mil!

tar na administração públJ.ca direta ou l.ndJ.re1;-a.

Art. 20, parágrafo único.

Art. 24, parágrafo único.

Art. 21 - Até a regulamentação da autorização

a que se refere o art. 175, .ltem 1, o Banco Central provâdencaaré

no sentido de serem atr.lbuidas às cooperat~vas de crédito, que v~

nham a ser ccns aõexeõas capacxtiadas , condições semelhantes às das

ansta,truaçôea bancárias.

va.aüa no § 39 do art.lgo 218.

Art. 23 - No prazo de um ano, contado da data

da promulgação desta ConstituJ.ção, o Tribunal de Contas da União

promoverá auditorJ.a das operações financeJ.ras reall.zadas em moeda

estrangeJ.ra, pela adman.í.atrracâo púbj.aca direta e indireta.

Parágrafo Onico - Havendo lrregularidades, o

Tribunal de Contas da una.âc encaminhará o processo ao MinJ.stério

público Federal que proporá, perante o supremo Tribunal Federal,

no prazo de sessenta dias, a ação cabível, com peda.do , inclusive,

de declaração de nulidade dos atos pz-atn.co-, ~

Art. 24 - A Lea, d i spcxâ sobre a extinção a e!.

tinção das acumulações não pernu.tn.daa pelo artigo 61, ocorrentes

na da ta da promulgação desta consea,tau.câc , respeitados os dire!

tos adqua.zd.doa dos seus titulares.

Parágrafo Onico - Fica assegurado como dire!

Art. 20 - Até que se j am fixadas as conda.çôas

a que se refere o artigo 225, iem 11, são vedados:

I - a instalação, Pais, de novas agências

de J.nst,1.tuJ.ções fJ.nance.lras dcmdc a.Li.adas no exterJ.ori

Art. 19 - Os recursos púbj.a.coa deatia.nadoa a

operações de crédaeos de fomento serão transferJ.dos pelo Banco

Central para o Tesouro xacaonaâ , no prazo de noventa dias.

§ 19 - A aplicação dos r-ecureos de que trata

este artigo será efetuada através do Banco do Bz-aa a.L S. A. e das

demaa s Lns't í.tiuxcôes finance.lras oãí.caaí.s ,

§ 29 - Em igual periodo, o Banco Central tran,!
ferirá para o 'l'esouro Nacional as a.ta.v.Ldades que a este são af~

tas.

ind~reta

público

existentes na data da promulgaçãoI

IV do art. 157 , merrt rdcs os atua Ls cr i t ê ,

manutenção dos 6rgãos federais sediados no Distrito F~!II

referidos nos ítens 111

federal.
Art. 17 - Os fundos

desta Constituição:

a' par-t ar da p r oreuLgecâc desta Cons t r t uãç âo ,

11 - às normas relativas ao Fundo de Participacão dos E~

tados e do Distrito Federal e ao Fundo de Pa r-t ac í.pacâo dos Munac Ipaos

que observarão as segu arrt e s determinações:

a) à par-t a r da promulgação desta Cons t i.tuãcâo , aplicar

se-ão, r e sp ec t avanerrt e , os percentuais de de zoat o po'r cento e v rnt.c

por cento, calculados sobre o produto da arrecadação dos ar-poat.o s

cJ o percentual r ejat avo ao Fundo de Par-t ac Ipaçfio dos

"funicípios, a par-t a'r de 1989, inclusive, será elevado ã razão de meao

ponto percentual por exer-c Ic ro financeiro, até que seja atingido o

ércentual e s tabe t ec ado na alínea' IIb" do ítem'] , do art. 163.

§29 - A part i r da data de promulgação desta Const i tu ícão ,

a União, 05 Estados, o DLstrr at c Federal e os Muna.cIpaos ed.i.tarão as

Ie í s nece s sãr i as ã ap Iacacão do Sa s t ema Tz-abu'tàrao Nacional.

T105 de r-ate ao até a entrada em vxgor da lei coep j enentar 'a que se r~

fere o ar t .166 ítem 11;

b) o percentual r-eLat avo ao Fundo de Particlpação dos

Estados e do Distrito Federal serã elevado de um ponto percentual no

exercício financeiro de 1989 e, a par-t ar de 1990, mcIus í.ve , ã razão

de meao ponto percentual por exerc Ic ao , até 1992, inclusive atlngi!!,

do o percentual estabelecido na alínea "a" do ítem I do artigo 163,

§39 - As leis e da t adas , nos t ermo s do parágrafo anterior

até dia 31 de dezembro de 1988, entrarão em vigor no dia 19 de j anearo

de 1989, com efeito ornediato.

Art. 16 - O cumprimento do disposto no parágrafo 52 do art.

70 será feito de forma pr oçrcss iva no prazo de dez anos, com base no

crescimento real da despesa de custeio e de investimentos, distribulndo_s
entre as regioões macroeconômicas de forma proporcional à populaçao, a
partir de situação verificada no biênio de 1986 e 1987.

Parágrafo üní co - Para aplicação dos critérios desse artigo
excuem-se, das despesas totais, as relativas:

I - aos projetos considerados prioritários no plano pluria
nual de investimentos;

11 - à segurança e defesa nacional;

deral;

11 ; extinguir-se-ão, autcmatacament e , , se não forem I
ratr ficados pelo Congresso Nacional no prazo de dois anos.

Art. 18 - Até a promulgação da Lea complementar refe_

1
rida no artigo 174, as entidades ali mencaoriedas não poderão dispende

compessoal mais do que sessenta e cinco por cento do valor das res
pectivas receitas correntes.

Parágrafo üní co - A União, os Estados, o Distrito F~ I
dera I e os Municípios, ,cuja despesa de pessoal exceda ao limite- pre
visto no "capu't " deverão, no prazo de cinco anos, contados da data da
promulgação, atingir o 11m! te previsto, reduzindo o percentual exce

dente à base de um quinto a cada ano.

Art. 25 - ~s vantagens e os edacLonajs , que e,!

tejam sendo percebidos em desacordo com esta Constituição, ficam

congelados em termos nominais, a partir da data de sua promulga

ção, absorvido o excesso nos' reajustes posteriores.

Art. 26 - O segurado da Prev~dência socaa l, ur

bana poderá computar, para efeito de percepção dos beneficios ~

vistos na Leion9 3.807, de 26 de agosto de 1960, e legislacão~

seqüente, o tempo de aerv.í.cc pre.stado na condição de trabalhador

rural.
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Art. 27 - O segurado da Previdência Social ru

ral poderá computar, para fins de percepção dos beneficios pre

vistos na Lei Complementar nç lI, de 25 de maio de 1973, o tempo

de serviço p.restado na conda.çâo de trabalhador urbano.

Art. 28 - Ficam excluídas do monopólio de que

trata est.e artigo, as refinar~as em funcionamento no Pais, ampa

radas pelo artigo 43, da Lei nç 2.004, de 3 de outubro de 1953,

nas condições estabelecidas pelo artigo 45 da mesma lei.

Art. 29 - Lei Agricola, a ser promulgada no

prazo de um ano I criará órgão planejador permanente de políti

ca a.grícola e disporâ sobre os obaeeãvoa e instrumentos: da po

lltica agrícola aplicados à regularização das safras,. sua co

merc~alizacão e sua destinação ao abastecimento e mercado ex-

terno, a saber:

:r - preços de garantia:

II - crédito rural e agro1ndustrial:

rII - seguro rural;

IV - tr1butação;

v - estoques regualadores i

VI - armazenagem e transporte;

VII - regulação do mercado e o::nércio exterí.or;

VIII - apoio ao cooperativismo e associat1vi,!

mo;

IX - pesquisa, experimentação, asSistêllcia técz!:!:
ca e extensão rural;

x - eletrificação rural;

XI - estímulo e regulamentação do setor pes

quoJ.ro através do Código Específico;

XII - conservação do solo;

XIII - estimulo e apoio ã irrigação.

Art. 30 - Fica assegurado o dJ.reito à apcsen-.

tadoria aos eervaõcc-es que, à data da promulgação desta Consti

tu~ção tiverem preenchJ.do as cond~ções exigidas pe~a Constitui

ção anterior ..

Art. 31 - A transferência aos Municipios da

ccmpetiênca.a dos serviços e ativl.dades descritas nos incisos V

e VI do arbgo 45 e I do artigo 269 deverá obedecer plano esta

belecido pelas agências Estaduais e Federais hoje responsáveis

pelas mesmas. O plano deve prever a forma de transferência de

recursos humanos t f~nance~ros e maeexãea.s às adml.nistrações mu

nacapaas num prazo mãxamc de cinco anos ,

Art. 32 - Durante o periado de transferência

de responsabilidade o Governo Munl.cipaí, que assim desejar t po
derá estabelecer convênio com o Governo Estadual e a União para

o desempenho conjunto dos serviços e ativl.dades a serem tranBf~

rJ.dos.

Art. 33 - Será permJ.tido aos Estados manterem

cansultorias JurIdJ.cas separadas de suas Procurador.i,.as-Gerais t

desde que, ã data da promulgaoão desta Constituiçâo t tenham ór

gãos distintos para as referJ.das funções.

Art. 34 - Até que seJa aprovada a lei de dir,!,

triZes orçamentárias~r~por cento do orçamento da Segurida_

de Social, exclusive seguro desemprego, será destinado ao setor

de saúde.

Art. 35 - A exigência do prazo de exerc!cio .!

fetivo na judicatura, de que trata o artigo 135, inciso V, não

se aplica ace atuais integrantes da magistratura ..

Art .. 36 - Nas primeiras eleições que se real,!

zarem sob esta Constituição, é permitido ao candidato a Deputa_

do Federal ou Estadual concorrer, simultaneamente, pelos sis't:e

mas distrital e proporcional.

parágrafo único - o candidato eleito pe1o<l ã:>is

sistemas eleitorais ocupará automaticamente a representação dis-

trita1.

Art. 37 - Os atuais Deputados Federais e Esta

duais, que foram eleitos Vice-Prefeitos t se convocados a exerce

rem as funções de Chefe do Executivo Mun1cipal, não perderã.o o

mandato parlamentar.

Art. 38 _ A União repassa.rá ou compensará os

Estados o valor aplicado por estes em rodovias federais, cena-

truidas 1t1çtiiante convênio.

Art.. 39 _ Fica. revogado o Decreto-lei nç 1.164,

de 01. 04~. 71, e as terras de que trata reverterão, imediatamente,

para o patrimônio dos Estados do qual foram excluídas.

parágrafo Onice - Fica assegurado o direito de

propriedade sobre as terr~s que foram doadas individualmente pa

ra efeito de colon1zação e sobre as que, na data da promulgação

desta Constituição, estiVerem devidamente transcritas no reg'is-
I

tro de J.móveis ..

Art. 40 - O poder Público destinará recursos

e desenvolverá todos os esfor~os com a mobilização de to~OB os

setores atJ.vos organizados da sociedade br~sileira para garan

tir a eliminação do analfabetismo e a universalização do ensi

no tundam.ental, até o ano 2.000.

~rt. 41 - É..rnentrr de a Zona franca de Manu'Í t com as
s ce s c~racterfst'ca5 de er-ee de I r vr-e com~rcto de exportação e ift'l
por-ce çao e de I ncenf I vos "fI sca 15, por prazo I ndeterrn r necíe ,

§ 12 - F Icem mant Idos em todos os seus termos os In
cerrti rvo s fiscais concedidos pelo Decreto-Lei n2 288, de- 28' de: feve
r-e I r-o de 1967 I que I nst I tu I u a Zona Franca de Manaus. -

_ § 2 2 - As quotas, em moeda estrange I r-e , para e fe rtos
de rmpor-tiaçeo a serem efetuadas na Zcne FrancaoelifãiiãU'Sserão eu
tomat I camente I I ber-edes no I n ~c lodo exer-c fc, O de cada a~o e em v;
Iar nunca i nfer I o,; ao do e xer-c ~c I o anter I ar, independentemente d;
que I aquer- atos pr-ev I eoe ,

§ 32 - A po I i ti ca I ndustr I e I constante da I egll!r.I ação
vigente e que d rec rp l rna aprovação de pt-c.je'aoa na Zona Franca de
Manaus não poderá sofrer mutaç~eSl salvo por lei federal.

Art. 42 - F I ce I nst I tu; da a Super 1ntendênc i ~ da Amazô
nr e Oc t dent-e l (SUDAMOC) por desmembramento da SuperJntend;ncra d~
Ileeenvo I v I mento da Amaz';n I a. .

Par;grafo ún f co - Le f comp Iementar estabe leeer'; sua
compe~ência, área d~ atuação, fontes de recursos e Incentivos que
poder-e conceder I a Jem de sua sede e ee trt-utrur-e de func I one:mento.

Art. 43 - Os ju;zes togados de. Investidura I imitada
no tempo, 9ue hajam ingressado med rerrt e ..concurso públiCO de pro
vas e de t I tu I~5_e qU? estejam em exer-c I c i o na data de pt-omu Igàção
desta Constltu!çao t Pl cem ..eseeb r t reedoe nos »escect Ivoe cargos

t
ob

eer-vedo s o estag l'c pr-cbe'tor- I o, passando a compor quadro em ext I n=
çao~ mantIdas as compet;nCJBS, as prE"rrogatJV8S e as re$t,..jç~es d.
I esgJ e I açllo a que se achavam subniet i dos, se I vo as i nerentes ,à triln
si tor i edede da I nvest i dura. -
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Parágrafo ~n i ';0 - A epoeencedor- I ti dos Ju íeee de que
~rata o art 190 regu I ar-se-a pe I as normas f I xedae para 0$ deme i e ju
raee estaduais. -

tos rurais será feita Juntamente com a do imposto territorLal rB

ral, pelo mesmo órgão acrecedador ,

Art. 46 - O disposto no itel1l IV do parâgrafo 19 do a1:

tigo 295 não se aplica às obras e atividadeS em curso na data de

promulgaçâo desta constituição.

Art. 45 - Os eleitores dos antigos Estados da Guanab!.
J;'S e do Rio de Janeiro serão chamados a se mani festar, através de
plebiscito, sobre a fus§o das duas unidades federativas, a ser rea
lizado juntamente com as eleiç~es municipais de 15 de nov~mbro de

1988.
§ lo _ F'roceder-se.á separadamente, à apureção dos

resultados da consulta nos dois antigos EstadOS.
§ 20 _ Caso o pronunciamento seja em sentido contrá

rio à rusão em um, ou em ambos os antigos Estados, a lei complemen
tar federel disciplinará, até 15 de novembro de 1989, os procedime.!!
tos que serão adotados para que a autonomia de ambOS seja restabel!.

cida, consumando-se com o pleito estadual de 15 de novembro de 1990.

Art. 50 - No prazo de até dez anos, o Congresso Naci,2

nal legislará determinando as condições para a completa autono

m~a pol!tJ.co-administrativa do Banco Cen.tral do BraSJ.l em rela

ção ao Poder Executivo.

JUS T I F I C A T I V A

Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras tr~

zidas pela forma espontânea e democrática como surgiram os disposLt!

vos contidos no Projeto. Tal como mn diamante em bruto, para que elas

~~ revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser la~idado,

retirando-se-Ihe a massa informe das minúcias casuísticas, e, muitas

vezes, as imperfeições surgidas pela fusão às vezes emotiva de maté

ria-prima ideológica.
No contexto da -emenda que-apresentamos -quase nada acres

cemos ao já existente: procuramos apenas desbastar a pedra opaca pa

ra descobrir-~he o brilho.
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Se

nhor Relator. Dá ao texto da Constituição uma nova consistência: Da.

redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas
~ reguladoras às leis complementares ou ordinárias; no mérito, proc.1;!

ra o fio filosófico nas raízes tradicionais da nossa Sociedade - a

1iberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo pela tr~

partição dos poderes,. e uma .ordem Econômica onde o Social e o Econô

mico se harmonizam para a construção de um grende paIs.
Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição,. da

integração entre o Trabalho e o Capital surgirá um +enovado surto de
prog.esso"e veremos a população brasileira, progressivamente, ascen
der a niveis de vida mais elevados.

ee
de

do 'pelo
Estados
c.ilcu lo

Art. 44 - Enquanto plano plurianual não . eeeebe l ecer
as aplicações na manutenção e desenvolvimento do ensino a 'que se
refere o Item I V do _art 190 222, a Un l:ia dest i nará, • enue Imente,
recursos em proporçao nunca I nfer I or a dexc I to por cento e os Esta
dós, o Distrito Federal e os Muntc;plos, no ,";011110 vinte por cent;;
da receita resultante de Impostos.

§ 12 - Planos PluranuBl8 estaduais eetibe lecer-jie
dest I nações mín I mas à manutenção e deeenvo I v i menta de ene I no
cada Estado e de seus respect I vos Muni c í p I os.

§ 22 - O produto da arrecadação de Impostos tran$fer i
União aos Estados, DUltrlto Federal e MunicípIOS, ou pelos
aos respect j vos Mu" j c rp I os, ~ cons i derado, pera efe I to de
pr-e av i sto no "caput", r-eee i ta do governo li que ; entregue.

§ 3~ - Para efe i to do cumpt- i menta do d j sposto no
"caput", são computados os recursos financeiros; humanos e materl
a I e transfer I dos pe Ia Un I ão aos Estados, Distr i to Federa I e Mun i c í
p I os, e pe Ios Estados aos r-espect; i vos Muni c íp i os, para execução 'r
descentral l aeda dos programas de ensino, assegurada a prioridade ao
aten~ I menta das nece!Ss I dades do ens I no obr, 9at~r I o e observados os
c r r-tiee r oa def r n t doe em lei.

entre

Art. 47 - NOs doze meses seguintes ao da promulgação

desta Constituição, o poder Legislativo da União, dos Estados e

dos Municípios reavaliará todos os incentivos fiscais de nature

za setorial, ora em vigor, para confirtrtá-los expressamente por

lei.

§ 19 ~ Considerar-ae~âo revogadoa a partir do prirnei~

ro dia do mês seguinte ao fim do prazo da avaliação os incent.!

vos que não forem confirmados.

§ 29 - A revogação não prejudicará os direitos que, !
quela data, Já :iverem sido adquiridos em relação a incentivos

concedidos sob condição I' com prazO certo.

§ 39 - Os incentivos concedidos por" convênio

Estados, celebrados nos termos do artigo 23, parágrafo 69, da

Constituição de 1967, com a redação da Emertda n9 1 de 1969, tllll\

bém deverão ser reavaliados e reconfirmados nd,S prazos do presea

te artigo, mediante deliberação i de quatro quintos dos votos dos

Estadoa e do Dbtrito Federal•.

EMENDA ES32806·9
D

CONSTITUINTE JOS];; LUIZ MAIA

.,,--------- ;>~[~.. ~'c/eril.lssIc/ua:cIlJu;;:t _

PLENJiRIO

iJ
EMENDA MODIFICATIVA

o ArtJ.go 23 das tu.spos.í.çôes Transitórias do Projeto de Cons

tituição passa a ter a seguinte redação:

"Artigo 23 - O cumprimento do disposto no parágrafo 59 do Ar

tigo ~20, sem preJuízo de prazo menor, será feito de forma progre;

siva e uniforme em até dez anos (com base no crescimento real da;
despesa.s de custeio e de investimentos), distribuindo_se os r-ecur-,
soe respectivos entre as regiões macroeconômicas em razão direta
mente proporcional à população, a partir da situação verificada no
biênio de 1986 e 1987".

Art. 48 - As entidaâes de ensino e pesquisa que preea

cham os requisitos ~os itens I e II do artigo 281 e que, nos úl

timos trêSt anos tenham recebido recur~os públicos, poderão cont,!

nuar a recebê-:lol.S, a .menos que a lei de que trata o referido ar

tigo lhe venha a estabelecer vedação.

Art. 49 - Até o ulterior disposição legal, a cobran

ça d.s contribuições para o cu.teia da. atividades dos sindica-

JUSTIFICAÇ1iO

A presente emenda obJetiva tão simplesmente adequar a reda

ção do dispositivo ao obJetivo por ele efetivamente visado, qual se

ja, instituir a distribuição dos recursos orçamentários da uniã,P Em
tre as regiões m'acroeconõmicas pelo critério diretamente pzopoxcão-,

nal às populações 'respectivas, num prazo de, no máximo, dez anos.
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EMENDA ES32807·7
f: CONSTITUINTE OTOMAR PINTO

tJ pr.EN~RIQ
,Lll:dMO/eOlllssi.O!luteolftsl1o---------..,

cry'''II.TI~O--

PTB

~D.T"--'os; 09/87

de interesse

colimação do

tórios.

3 - Não há problemas de fronteiras, nem con1'11tos I
com Estados vizinhos, que possam servir de impecilho à

objetivo da transformação em Estados, dos atuais Terri-

EMENDA ADITIVA

= nXTO/JUSTl~ICAÇi;o--------------

,C>"b-~.
Inclua-se no Título X - Disposições TransJ.tôrias;,rrtigo com
a seauinte redação, t5ansformando em Estados os Territórios
de RÕraJ.ma e Amapá.

TtTUW X

DISPOSIÇCiES TRANSITCiRIAS

Art. •• - Os TerritórJ.os Federais de Roraima e Amapá, são trans

formAdos em Estados Federais, mantidos seus atuais limites geográfi

cos.
§ 19 _ Aplicam-se ã criação e instalação dos Estados de Roraima

e .Amapá, as mesmas normas legais e os mesmos critérJ.Qs aeçuadoa na

criação dos Estados de Mato Grosso do Sul t Acre e Rondônia.

§ 29 _ A eleição do Governador, do 'Uice-Governador e de dois S!,

naãc-rea da;:; Estados de Roraima e Amapá, será realizada em 15 de no

vembro de 1988, ,f)ara um mandato de sea.s anos.

§ 39 _ A partir da posse e até a eleição e instalação da Assem

bléia Le9J.slativa, o Governador e Lea.tio poderá legislar, por decreto,
sobre todas as matérias, de competência legislativa estadual.

§ 49 _ As Assembléias Legislativas dos Estados de Roraima e Am~

pá, serão eleitas, conjuntamente com um Senador e com os Deputados
Federais, nas eleições gerais de 1990, instalar-se-ão sob a presi

dência dos Presidentes dos Tribunais RegJ.onais Eleitorais do Pará

e do Amazonas, respectivamente, e elaborarão, no prazo de seis me

ses, as constituições dos Estados.

TíTULO X

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. - Os Territórios Federais de Roraima e Am~
pá, são transformados em Estados Federais, mantidos seus atuais 11m!.
tes geográf1cos.

§ 12 - Aplioam-se à criação e instalação dos Esta
dos de Roraima e Amapá, as mesmas normas legais e os mesmos cri térl0
seguidos na criação dos Estados de Mato Grosso do Sul, Acre e Rondô
nia.

§ 2l! - A eleição do Governador, do Vice-Governador
e de dois Senadores dos Estados de Roraima e Amapá, será realizada em
15 de novembro de 1988, para um mandato de seis anos.

§ 3S! - A partir da posse e até a e r.eâ.çâo e instala
ção da Assembléia Legislativa, o Governador eleito poderá legislar 
por decreto, sobre todas as matérias, de competência legislativa es:
tadual.

§ 42 - As Assembléias Legislativas dos Estados de
Roraima e Amapá, serão elei tas, conjuntamente com um Senador e com o
Deputado~ Federais, nas eleições gerais de 1990, instalar-se-ão sob
a p r-eaã dencda dos Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais do
Para e do Amazonas, ::espectivamente, e elaborarão, no prazo de seis
meses, as Oonstituiçoes dos Estados.

JUSTIFICATIVA

1. - A criação em 1943 10S)-tuais Territórios de R,2

raima e Amapá, abrigava além de razões de natur;eza estratégica, o pr.2

pósito de acelerar o desenvolvimento da área compreendida nos limi_~

tes terrl toriais, com vistas a sua transformação em Estado.

2 - Assim ocorreu com Acre e Rondônia, transforma

dos em Estados Membros da Federação sem a necessidade de consulta pIe

bisci tár1a, tendo em vi-Bta consfituir-se a transforma.ção dos Terri t.§.

rios em Estados, ve f.na e insopitáve1 aspiração dos brasileiros que

neles vivem.

4 - Vivem nos Territórios mais de 500.000 bra!lile!

ros e o fluxo migratório é expressivo, sobretudo em Roraima, cujo

crescimento demográfico ultrapassa 12% ao ano , A solução de seus ur

gentes problemas politicos e administrativos, não encontra espaço

nos limites institucionais do Estatuto do Terrl tório.

5 - É dificil a consolidação de lideranças politi

cas nos Territórios, uma vez que o seu maior expoente pol1tico, o ~

ver-nador-, é uma figura inf'eriorizada e subalterna, sem um mandato d,!

r í ntdo , impossiblli tado de qualquer planejamento a médio prazo, pela!

injunções de uma posição contingente, qu; o,coloca em permanente tr8.!!

6 - O povo do Terr1tório é discriminado no que t8!!,

ge à administração da justiça, de vez que a instância recursal se 12

caliza em Br-asi t ã a , obrigando aqueles que precisam de "habeas cor-pua'

ou mandato de segurança; a despesas com as quais não podem arcar.Di~

crlminado ainda é o povo do Território porque não elege o seu Gover

nador, nem tem representação no Senado Federal.

7 - Somente o desconhecimento absoluto das condi 

ções de margina.lização politica a que são submetidos os brasileiros

que vivem nos Territórios, pode explicar posições que privilegiam a

manutenção do "et a'true quo", nociva ao desenvolvimento econômico. so

cial e pol1.tico, dos seus habitantes, e contrárias ao momento histó

rico que vivemos: descentralização e fortalecimento do federalismo.

8 _ Ecohôm1ca e financeiramente, estão os Territó

rios melhor posicionados que a maioria dos Estados. Têm menor popul!:

ção, recebem os mesmos recursos da União que os Estados e não têm o

ônus do pagamento dos seus servidores. estipendiados pelo Governo F,!

deral.

9 - O que fal ta aos Territórios para o grande sal

to, autonomia administrativa e politica, justiça própria, poder de

decisão sobre os assuntos de sua economia interna e uma representa 

ção politica, a nivel federal, sUficient;ment:e numerosa. para vocal!
zar suas necessidades e lutar pelos seus- prable as.

.L- I

EMENDA ES32~º!i·5

f: Consti tuinte DOMINGOS JUVENIL

r;-r-------------TEXTO/~IlSTIFIC~io-------------___,

EMENDA MODIFICATIVA

Letra "a", do item lI, do § 8 2 do Artigo 209

Dê-se à letra "ali, do item lI, do § 82 do Artigo
209. a seguinte redação:

"Artigo 209 -

§ 8' -

~~.:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.
a) sobre operações que destinem ao exterior prodU

tos industrializados, exclus~ve os semi-elaborados, definidos emle1
complementar"

JUSTIFICAÇÃO

A imunidade na exportação dos produtos industria
lizados atende à preocupação básica de se e s t ímuj.ar- as operações com
produtos que contenham maior agregação de v.al~res, com Vistas a
obter maior volume de divisas.
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Matérias de mais alta re í.evanc ta serão dec í d í.das por ma tor i a abs.Q.
luta:

E outras, iglJa lmente relevantes, serão decidid3S por maior ia si.!!
pIes:

CON'3RESSO NACIONAL - Declaração de guerra, celebração de paz I pe.!,
missão para tra.nsito ou estacionamento fOI
ças estrangeiras. Art. 77, 11

Aprovação ou suspensão do Estado de Defesa,
do estado de sítio e da Int.ervenção fede-

ral. Art. 77, V

- CAMAilA DOS IT-"'IJTAOOS

- Art. 77, VI
- Art. 282

- Art •123,Parágrafo

Oolco e Art.82,III,b
- Art. 255

- Art. 282

Elelção do Primeiro
Ministro e do Defensor

do Povo. -Ar t , 82, IV

- Leis Complementares -Art. 102

- Moção de Censura -Ar t , 124

Parágrafo Llnico

- Leis Complementares -Art. 102

- Perda de Maodato -Art.86, § 20
- Alíquotas máximas de IVV-Art. 210, § SO

- Sd st e.na Financeiro
- Plano Nacional df3- Educ8.ç:il:'J

- Voto de Confiança

- Sistema Financeiro
- Plano Nacional de Educação

- Incorporação, subdâvi são ou de smembr ament o

de áreas de Territ6rios ou Estados .
Art. 77, VI

- SENADO FEDERAL

CAMAQA 005 D~PUTAOOS

SENI\DD FEDER'lL

EMENDA MODIFICADA

- A redação do § 52 do Art. 209 fica modLf'z cad 3. para a s!;!g'.Jin~e:

" Art. 209 ..

If § 52 - Em relação 8'J imposto de que trata o item III, resal.!:!,
ção do Senado da Repúb l.fca , aprovada pela maioria de seus me.!!!.
bras, estabelecerá:

...............................................................
- Em consequên:::ia e sobre a mesma matéria, a redação do § 6Q do

mesmo Art. 209 flca modiflcada para a seguinte:
Art. 209 •••••.•••••...••••••••••••••••.••••••••.••••••..••••••
,,§ 60 - E facultado ao Senado da República, também por resolu

ção aprovada pela maioria de se...s membros, estabelecer alíquo
tas mínimas nas operações internas, não compreend Ldas na i tem
11 do parágrafo anteriot".

PLENÁRIO

De outro lado, o conce í, to de "produto industriali
zado" é extremamente amplo e tem sido fonte de abusos e r também, d;
intermináveis demandas judiciais.

Assim, a ressalva dos semi-elaborados do textocon~

ti tucional e remessa do assunto para lei complementar possibilita que
a imunidade a tais categorias seja feita com cautela e discriminação,
de forma a evi t.an-ae uenerdct c a produtos de quase nenhuma ou baixls
alma elaboração, com consequente prejulzo para os Estados exportad,2
res.

EMENDA E532809·3
tJ Consti tuinte MESSIAS GÓIS

m-------------TUTO/~UlTlrl~A:;~D' ___;

JUSTIFICACAD
Trata-se, em ambos os casos, de substituir a inusitada exigê!2
eia do quorum de dois terços dos membros do Senado Federal, p~

lo de maaor í a absoluta-dos integra,tes daq.re La Casa Leç.i s IatL
va, na aprovação de resoluções concernentes à r í.xação lide alí
quotas aplieaveis às operações relativas à circulação de merc!,

darias e às pres :a;ães de serviços, interestaduais e de expor
t ação" (Art. '2'09, § so, I)," de Alíquotas aplicáveis às oper.!!.

çt5es internas realizadas com energia elétrica e com petróleo ,

inclusive combus t Ive i s líquiios e gasosos dele derivados"(Art.

209, § so, Ir), bem como de alíquotas minimas em operações
internas tributá'leis não compreendidas nas enunciaçtses anteriores
(Art. 209 § 6Q ) , matérias de alto interesse ao equilíbrio federa
tivo, quanto ao impo:tante e básico ex~rcício das compe t enc.i as
constitucionais no campo dos t rabutos ,

Essa extraordInária Lnpos Lçãn do quorum deliberativo do Senado,em
dois terços, em tã:l relevantes aspectos, não encontra prececentes
na tradição consti tucional brasileira, conflitan:!o, inclusive, com
orientação diversa adotada no ante-projeto em outros drspcs t t tvcs
similares, como exempl í f'Lcat Lva-nerrte , o § 32 (quorum de maioria I

absoluta para Leis Complementares) do mesmo Art. 209, o que ca

racteriza ser inadequada e contraditória a Inovação ,

No texto do Substitutivo, o "quorum qualificado" de 2/3 é exigido
apenas nas seg.Jintes hip6teses:

O exa.ne supe r f.i c l a l evidencia a excentricidade
do estabelecido pela r edaçãa atual dos §§ 52 e 612 do Ar t , 209, do
Substitutivo.

Além de Ln atíequado aos critérios ado t adus , na
redação de dispositiv:Js da m9Sm3. natureza, o "quorum qualificado" de
d(11S terços do Senado Federal, varsa,do sobre f'undamentar s lnteres
ses dos Estados, desnatura a Federação, ense j ando sobre t ão tié sacas

de f'Lnf çõe s , inclusive de alto relevo operacional, a ditadura de uma

minor ia das U'1idddes Federa:ivas, principalmente quando , CI)mO ocorre,
se estabelece t rat.aaent;o de Impcs t o incidente sob:e operações reli3.ti
vas à circulação de mercadorla-; e de prestações de se cv í.ços , interes
taduais e de exoor t ação , gravâme fisc:~l 'da maior expressão nas arre:

cadaçõas estadua í s , Significa, em assunto tão delicado e relevante ,
introduzir o "veto cb Laouo« de nu norLa de Estados vencidos no seneoo

Federal. Nesse aspecto, como pre t ende a emenda, a ma to r i a ab so Lut a

é o critério que se Lmpõe, pela nossa tradição ccnat i tuc tcns L, pelo

bom-senso e pelo respeito aos principios d.3 Federação. e ao, equil!
brio democrático de seu- funcionamento.

SENADO FEDERAL: - Emendas à const.í tuí.ção -Art. n§ 20

- Julgamento do Presidente da
República. -Art. 117

CA~'1A OOS D:õPUTAOOS- Emendas à Constituí ção -Art. n, § 20

Suprima-se o Artigo 26 e seus parágrafos, das

Disposições Transitórias.

- Declaração de procedência de
acusação contra o Pr esadente
da Repúbl ice, Primeit'o Ministro
e Ministros de Estado. -Art. 82, I

Autorização de processos contra

O Presidente da República, por

crime d" responsabilidade. -Art. 117

JUSTIFICATIVA

A norma estabelece prazo de noventa dias para que

o Banco Central transfira atividades e recursos, que hoje lhe cabem

para o Tesouro Nacional.



2932

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 220, § l'

maiS'
§ ún.:f.

pobres tenham uma carga do imposto adicional superior aos dos

ricos, o que contraria dispositivos constituciona.is. (Art. 195

Cd).

EMENDA ES32812·3
iJ Constituinte LÚCIO ALCÂNTARA

r;r------------- Tu:,.D/~lIJTlfle,l.çio- ___,

plENÁRIO

A provisão tinha a ver Com o disposto no Artigo

284 do Projeto aprovado pela Comissão de Sistematização. O Substit,!!

t í vo em análise omite tal df aposí.çjio , Assim, não havendo norma per

manente que exija mudança de situação, perde aenta do a norma trans,!

tória.

T
EMENDA ES32811·5
iJ Const1 tuinte AÉCIO DE BOR~u~o~

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 209 - § l'

o parágrafo 112 do artigo 220 do Projeto de Consti

tuição passa a ter a seguinte redação:

Suprima-se o seguinte dispositivo:

Artigo 209 - " ,., •• , ..

§ 1 fi! - Os Estados e o Distrito Federal poderão in~

tituir um adicional ao Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza até o 11m1te de 5% do valor do imposto devido à União t por
pessoas físicas ou .jur'{dtcas residentes ou domiciliadas no respecti
vo terr! tório.

Artigo 220 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 12 - Na eLabc-açào doplano plurianual serâo ob
servados o es t abe Lec amerrto de diretrizes, objetivos e metas para a
d~stribuição dos J.nvestimentos e outras despesas deles decorrentes,
bem como a regionalização.

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

o dispas! tnvo que se pretende suprimir cria uma

indesejável dualidade tributária entre a União e os Estados, com re

pe rcur-asôes negativas dos mecanismos de arrecadação do Imposto de

Renda. Ademais, os Estados mais desenvolvidos deverão ser os grandes

beneficiários desse imposto adicional, aumentando, assim, ainda mais

o fosso que separa as diversas regiões do Pais.

Por outro Lado , ainda, é poee Iveâ que a própria i'r,!

g1lidade dos Estados mais pobres sirva de estimulo a seus governan

tes para tentar obter maiopea~s dos seus governados, através

da utilização de tal ~iispositzí vc constitucional.

Assim, enquanto os Estados ricos, com orçamentos ~

levados, poderão se dar ao luxo de não utilizar tal concessão do le

gislador, ou fazê-lo de forma suave, os mais pobres, até mesmo em f,!

c e da inexistência de outras fontes de recursos, tenderão a recolher

maior carga tributária dos seus cidadãos. No plano das empresas, i,:!

50 poderá afugentar novos investimentos privados nos Estados sub-de

senvolvidos, aumentando a concentração nos mais desenvolvidos.

Deve-se, finalmente, sa11entar, que a atual distr.!

buição de riquezas no pais faz com que as sedes das empresas de âmb,!

to nacional sejam lo calizadas nos Estados de economia mais forte,

principalmente os que se situam no centro-sul do pais, ainda que seu

rendimentos sejam auferidos por todo o território nacional. Assim, e!!,

quanto os lucros.são propiciados por toda a população brasileira, o

pagamento do imposto sobre a renda é efetuada no l·ocal onde se si tua

a sede da empresa.

t fácil de ver, portanto, que as regiões perit"éri

oas estarão contribuindo cada vez mais para o aumento da arrecadação

dos Estados mais ricos, e, em consequência para a maior concentração

de renda, no Pais.

As mesmas distorções e injustiças serão registra

das também nos rendimentos de pessoas físicas e nOB rendimentos de'

capital, tributados exclusivamente na fonte. Por fim, a Tributação

ad~cional por parte dos Estados sobre a retenção do Imposto de Re",~a

na fonte incidente aohr-e os rendimentos dos assala.riados provocárá

distorções na progressividade das Tabelas, :fazendo com que os mais

A expressão "quando couber", constante da parte f!,

nal da atual redação do Projeto, deixa o dispositivo ao inteiro alv!:.

dr-Lo do Poder Execut1vo, que, se o de se j ar-, pode entender que a re

gionalização nunca será c ab Ive j , A emenda ora proposta visa, desse

modo, à valorização do Legislativo.

EMENDA ES32813·1
il CONSTITUINTE JOSr IGN~CIO FERREIRA

Dê-se ao § 39 do art. 228 do substitutJ.vo a aeçur.nte redação,

renumerando-se o atual § 39 para § 49.

§ 39 - LeJ. Complementar, de iniciativa do Presidente da Rep§.

bl~ca, definirá, dentre as sociedades de economia mi~

ta e empresas públicas, as empresas estatais que, por

suas caracaterí.sticas, ficarão eujeacae aos mesmos

controles e à mesma f~scalização a que esteJam subme

tidas as empresas privadas I ã exceção apenas do dis 
posto no art. 1.04 desta Constieoaçêo •

JUSTIFICAÇKO

g por demais reconhecida a eficiêncJ.a de algumas empresas e~

tatais ao lado de outras que, por signifJ.carem um a1.ongame!!.

to do Estado (servaçcs públicos, p , exc j , não têm o mesmo

desempenho desejável, em razão da própria atividade.

:E: preciso, pois, dJ.stinguir umas das outras, flexibi1.izando

a operacionalidade das sociedades de economia mista e empre

sas públicas, partindo de um critério de eficiência e renta
biUdade.

Atualmente, como todas as estatais, assim corno as fundações

públJ.cas, apesar de suas evidentes dessemelhanças, estão reun!

das dentro da admin,1.stração .públiea indireta, qua1.quer medi
da tomada em função de uma delas inevitávelmente atinge as

outras: se se pretende cortar os gastos de uma empresa defici

tária, corta-se também o de uma empresa competitiva, criando

lhe desnecessários e andese j âve.í.s transtornos operacionias, e
assim por àianüe.
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o que é desigual tem que ser tratado deaaçuajmentie , Não é pos
sivel inviabilizar-se uma estatal que funciona, corno a socied!,

de clama que func~one, com a imposição de procedimentos volta
dos para o controle de outras empresas, que estão a ex~gJ.r tais

medidas corretivas.
Não se pode, sobretudo nesse caso, naveãax por baixo, peneLi, 

sando as eficientes.

JUSTIFICATIVA

O texto é omisso. Expressamente autorizadas por quem?

Infere-se que pelos Estatutos da entidade autorizativa, e nunca
pelo Poder Público, o que estar ia em contradição com o § 52 do

mesmo artigo.

Corrige-se a omissão.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao art. 229 o § 32:

~'AflTltllI~• ?KOB

§ 3" - A União apoiará a organização de consórcios ba.!!,

cãracs e de companhias de financiamentos privados, bem

como de companhias de comércio, para itlcelitivar neg.Q.
cios brasileiros no exterior, notadamente no que tange

ao finanéiamento à exportação.

EMENDA ES32816-6
• CONSTITUINTE JOSE IGNACIO FERRÊIRÂ

f:J PLENARIO
= TIUTO/JUITlfICAÇÃO --,

r.T PI.f.M" " 10 / COUIS, l a / l u.cOllll l l l o - - - - - - - - - -,

Lei complementar I afinada com o anseio da sociedade brasileira,

saberá alinhar as empresas que merecem ter liberdade aperecia 

nal, submetendo-as aos mesmos controles e meios de fiscalização
a que se subordinam as sociedades mez carrta.a privadas, sem pre 

Juizo da fiscalização do Tribunal de Contas da União.

As empresas estatais que, por razões diversas, este j am a mere
cer um controle permanente, a meda.da governamental que vaer a

ser tomada com esse objetivo não prejudicará aquelas que não

necessitam su]e;ltar-se a tal restrição. Todavia, mesmo para em

presas que permanecerão SUJeitas aos controles existentes, con
tinuará a se aplicar o Direito do Trabalho, o das Obrigações e

o Tributário 1 Já que esta é uma condição bãsJ.ca a que se subme

te o Estado ao intervir no domínio eccnômaco (previsto no § 29

do mesmO artigo).

EMENDA ES32814-0
P CONSTITUINTE JOSE IGN~C~;' rmREIRA -

[J PLENARIO

Um dos estrangulamentos maiores do comércio extetior
brasileiro é a falta de um tom agressivo que se respalde justa
mente na presença do financiamento fácil e oportuno para a c.2
bertura dos neg6cios br-as í Je i r os de exportação.

Se o governo, através de mecanismos legais, vier
apo i ar a iniciativa de grupos pioneiros, pois que países como

o Canadá e os Estados Unidos da América manterá bancos oficiais
de crédito, exclusivamente para cobertura de negócios de expcz
t ação ,

JUSTIFICAC~O

EMENDA SUBSTITUTIVA

o artigo 135, inciso IV passa a ter a seguinte redação:

Art. 135 .••••••••••..•••••• · •• •• ••• •••••··•·•••••••·•••
IV - Os vencimentos dos magistrados serão fixados com

di ferença não excedente de dez por cento de uma para o!!,

tra das categorias da carreira, atribuindo-se aos int!:.
grantes dos Tribunais Superiores e dos Tribunais de Ju,!

tiça dos Estados não menos do que perceberem os 5ecr.!:,
t ár í.os de Estados, nem menos de noventa por cento do

que perceberem, a qualquer título, os Ministros do S.!:!,

premo Tribunal Federal, não podendo uI trapassar os de~

tes ..

rc-------------TE"f"Il/JUSflnCAç;;o----------------,

JUSTIFICATIVA
EMENDA ES32817-4

COtJSTITUINTE JOSE IGNACIO rERREIRA

o artigo como está apenas proibe que magistrados perce-

oam mais que os Ministros do Supremo Tribunal. Mas não pro.be

que eles recebam vencimentos aviltantes. Propomos a volta ao te~

to do Projeto da Comissão de Sistematização por nos parecer que

os parâmetros estãc dev idamente fixados, dando aos magistrados

remuneração condigna.

PLENARIO

r.r-------------TUTOIJUITlflÇAÇb- ~ __,

EMENDA ADITIVA

Adicione-se ao 20 do art. 6g o seguinte:

CONSTITUINTE JOSE IGNACIO FeRREIRA

EMENDA ES32815-8

tJ PLENARIO

c;"'''''=jPMDB .

""""'''"''..'''''''"''··,-----'1 C57;MJ

§ 202 - a prLs ão ilegal será imediatamente relaxada p~

lo juiz, que promoverá a responsabilidadt> da autorida

de coatora; se rá cons Iderada ilegal a prl.s~o preventi
va que desde o in!çlo de sua execuçM tiver excedid~ o
prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

r.T- ,.u:Tll/Ju&TlrlcAçÃll ~ __,

EMENDA ADITIVA

Adite-se ao § 55 do art. 62 o ,seguinte:
JUSTlFICACAO

§ 55 - As entidades associativas, Quando expressamente
autorizadas por seus Estatutos ou instrumentos de cri.!!,

ção , possuem leg~tlmidade para representar seus filia

dos em juizo ou fora dele.

Ninguém deverá ficar preventivamente preso por mais de
180 (cento e ~itenta) diàs. Na prática, ninguém obt~m habeas
corpus quando se ver! fica excesso de prazo. Os Tribunais diver

gem e há os liberais, enquanto outros são mais con.servadores. Fi
xamos um prazo máximo para resolver, definitivamente. a questão.
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PLENARIO

CONSTITUINTE JOSE IGNACIO FERREIRA

..,.,- TtXTD/JUITI~It.ll;.iO-------------___,

CONSTITUINTE JOSE IGNACIO FERREIRA

EMENDA ES32820·4

tJ PLENARIO

11
I

..,.,- TIEItTO/JUITI'ICAqio---- -.,

EMENDA ES32818·2
tJ
l:
r.T-------- ~LI......10!GD..HSSioJslJ.eOIl!IU;;O ___,

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o § 3Sl do art. 284, renumerando-se os d!:,

05 itens 11, III e VII do art. 30. passam a ter a redação qu
mais §§.

segue:
JUSTIFICATIVA

"Art. 30

11 - os lagos, rios e qued eque-r correntes de água em terreno

de seu dOIfl:Lnio, ou que banhem mais de um Estado, canst1tuam lim1.te

com outros países ou se eet enda-n a terri tórl.o estrangeiro ou deI

provenham, 05 terrenos marginais e as pz-aa e a fluviais;

Que se imponha f'unção social ao exercício da proprie-
-dade, aceitável. Mas que se diga que a propriedade será exe!.

cida em consonância com a sua função social, relativamente aos

bens culturais é muito perigoso perque é muito difícil precisar
quando um bem cultural está ou não posto a serviço da funçDo s2

cial.

III - as il'l-Jas fluviais e t eeueeres nas eonee limítrofes

outros países e onde se faça sentir a influencia das marés; as

maritJ.mas; as J.lhas cceênãces e nas ilhas maz-dt ames os terrenos que n

data desta cons t a t udçâo permaneçam no domínio federal; l: PLENARIO

rLldll.tlI/CD~II',iO/lueCOllllslio ..,

VIl'- os terrenos de marinha e seus acrescidos que remanesçam n

pr-cprí.eâade da União; ti

r;-r-------------Tl:nO/JUSTlm;&ÇAo -.,

EMENDA SUPRESSIVA

vo inciso II o texto do Substitutivo do Pe13:tor deiY::lu de

conaã çr-c r os terrenos m3rgin:Jis dos rios e 3.S pr-e â.es fluviais que

oz-a se su jere acrescentar.

Suprima-se o inciso IV do art. 30 e renumerem-se os d~

mais.

JUSTIFICAÇAO

o espaço aéreo diz mais respeito ao direito internaciE,

na1. A soberania nele exercida pelos Estados é reconhecida em

tratados e convenç1!es internacionais.
Com relação a ele, o que cumpre é dispor quem legisla

acerca da sua ut ã Lí zação , e isto já vem de forma inequívoca como

competência da União. O transformar o espaço aéreo em objeto de
um domínio é algo desnecessário e até mesmo il6gico na medida em

que n~ atenta para as peculiaridades próprias deste bem.

c inciso III fez referência às a.Lhaa melrítiwas já ocupa

ee e pc Los Estados e vunac.Ipãc s , T3.1 hipótese não existe, pois os

Esta..:L:::s e '.unic!pios, quando mua tio, podea- ter· domínio e não

OCUpJ.:;30. Assim, proprêe-se, quanto -àe Lrbea-. marí.timas, que se

e xcâ ua :30 p:!trimênio ~a nn.íâo, aqueles terrenos que não -rad s lhe

per-t ençe-n , Dessa forma, se os Estados, xunâcIpdca e também outras

estida:3es e particulares pcaeuarem títu.lo5, terão eles, com esta

re1.3;:io, preservados os seus direitos.

~u:mto o inciso VII, forarr e squecddca os ~cre:!ci:3os, que

se formam entre o mar e os t'errenos de marinha, e constituem em

prolongamento destes, ficando clar~mente ccnsa.çnaãc como comple

'tento ao -re nc Lonado item.

EMENDA ES32822-1
fJCO~STITUINTE rosa IGNACIO FERRÊIRÂ err"'II.T'OG~• PHD~

EMENDA ES32819·1
P CONSTITUINTE JOSE IC:;{,CIO FERREIRA

~r""Tloo--

PMDB •

ÇJplenário
= TuTo/~unl'lC ....io- _,

,-,- trHOIJU5TIFl;::"'ÇÃO -.,

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao art. 36, II o seguinte:
Art. 36 ••.•••••••••••••.••••...•••••••.•••••.•••••
11 - as ilhas oceânicas e marítimas já ocupadas p..!
los Estados e Municípios, ressalvados em ambos os

casos, os direitos de domínio e posse de terceiros,

anter iormente consti turdcâ ,
JUSTIFICATIVA

Acrescer o seguinte artigo às disposiç1!es transitórias,
(\II.Q'1"~:r:,O.·&""~""
Art ..• - "Ressalvados os casos de cargos para cujo provi
menta est a Constituiç:Jo exige ccndIçãc de brasileiro na
to, as pessoas naturais de nacionalidade portuguesa não

sofrerão qualquer restrição em virtude da condiçao de

nascimento, se admitida a reciprocidade em favor de br!,
sileiros. 1I

EMENDA ADITIVA (art ... )rLtll"I'l.O/COUI~!iAO/~(lIlCO"IIS;;'O .,

fi PI ENARIO

JUSTIFICAÇAO

A emenda ";ls8 a ressalvar s í tuaçães de fato, nas

ilhas oceânicas, para resp~ytar a propriedade e a posse de
terceiros, tudo na forma dI> recente decisão do Egrégio Supr~

mo Tribunal Federal, em R.E. de S. Paulo, nO 101.037, de 06.

03.l9B5 (RTJ., 113, p • 1279-12B8), relatada pelo eminente M.!,

nistro Francisco Rezek~

O atual artigo 199 da vigente Constituição Federal, já
foi nela inserido por força de tratado firmado entre o Brasil e
Portugal. Trata-se pois de uma Lnt e r na Lí zação de um preceito de

direito das gentes, o praticar um ato interno que equivale a uma

autêntica denúncia do tratado. Além do mais, o princípio é. saIu
tar uma vez que cria uma facilitação de ordem Jurídica para o e,!!

t rusamerrto das nações Já unificadas, por tantos laços comuns.

E dispositivo pois que merece revigarado na Constitüi _
ção 8 aprovar-se.
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,.,.,- TltkTo/~UlTlrlC,\Ç;;;O _,

EMENDA ES32823·9
tJ CONSTITUINTE JOSE IGNACIO FERREIRA C'''"TrDD~• PMDB

tJPLENÁRIO

EMENDA ES32826·3
tJCONSTlTUINTE JosE IGNACIO FERRÊIRÂ

,.,.,- TEllTO/JUSTIFICAÇÃO __,

r.r 'LlN.i'II(l/CONlll'Ão/luaCOIlIIlÃO ~I'LlNAII10/COlllllio/tuICQMlllio ,

tJ PLENARIO

EMENOA SUPRESSIVA EMENDA ADITIVA

JUSTI FICATIVA

Acrescente-se um novo item ao Art. 135, que arrota os princ(p!

• os que regem a magistratura:

"Art. 135 - ..•..•........••... ~ •............................ ~.

X - a prestfação Jurisdicional atenderâ precipuamente ã ce1er!

dade no Julgamento das causas, a ser obtida mediante precisa definição nas leis

complementares previstas neste artigo."

Entendemos que a ce Ier-rdade na solução dos Jitfgiolõ Judiciais

deve figurar entre os pr lncfp lcs fundamentais que hão de presidi r Os estatutos da

magistratura.
Com efeito, essa presteza no desfecho mais pronto dos conflitos

atende a um aspecto, a um tempo essencial e a[lgustioso, da atividade Judiciária,

qual seja o propósito mesmo de ser feita justiça, a qual, se retardada, deixa de

se lhe satisfazer o Ideal bâs lco, consistente, precisamente, na solução pronta das

demandas.

Supr ima-se o inciso V, § 4" do art. 92.

JUSTIFICATIVA

o Direito Constitucional moderno tem evitado as chamE.
das cláusulas pétreas, é dizer. aquelas que não contemplam qual.

quer possibilidade de modificação pela v i a juridica. No Texto

anterior, constituiam matérias imodificáveis, a Federação

República. Atualmente este rol é alargado para incluir os iric.!.~

50S lI!, IV e v. çom r e Laçãn aos incisos r rr e IV, são toler!
veis, o mesmo não acontecendo com o inciso V. O mundo moderno é
t ão sacudido por mutações nas relações Estado-individuo, que
sem a quebra de uma preccupação com um alargamento crescente

dos direitos e garantias é perfeitamente possivel ~ ter-se de

voltar atrás com relação especifica a um direito ou garantia

Estar-se-ia diante de um impasse constitucional s6 rompivel p!!.
la revolução. Não há porque pois mant e r os direi tos e gara,!2

tias como intocáveis. EMENDA .ES32827·1
ilCONSTITUINTE JosE IGNACID FERRÊIAA------------~ c"""'---:J' PMOB

~1'''"TIO'':J.. PHOB

EMENOA MODIFICATIVA

ART. 213. li. § U
tJPlenárlO
,.,.,- Tl[llTO/~unl'lCAÇ.io-------------__,

rrr- I'LlHÁ''''O/COIlIS.l0/.UICDIU..1o -,

EMENDA SUPRESSIVA PARCIAL (Art. 12)

liA língua nacional do Brasil é a Portuguesa".

liA nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superl

.or a dez por cento do montante a ser entregue, nos termos do Item II deste artigo,

devendo o eventual excedente ser distribuído entre os demais participantes, na for.

ma do disposto no item 11 deste artigo~lt

JUSTIFICATIVA

Normalmente s6 definem as línguas nacionais aqúeles

países que têm conflitos linguísticos. No caso brasilairo, a

imprecisão do Português como língua nacional decorre de tal

maneira de injunções culturais, que a sua regulação jurídIca

tOTna-se despTezlvel.
Não se conhece t no momento, nenhuma língua indígena

ou algum dialeto africano que estejam a rivalizar com o Port.!:!,
guês em ser a lingua nacional.

Portanto, é até uma desconsideração com Portugal o

vir a firmar-se esta verdade na Constituição. A idéia que

o Português é a língua do país mercê dos esforços constituin
tas em uma mani festa subestimação do papel assumido pela Pá

tria mãe,

JUSTIFICATIVA

i1~stre relator fixou um limite de 20% visando prevenir que

os recursos destinados aos Estados exportadores de produtos industrial izados tive..!,

sem destinação quase que exclusiva aos Estados industrialmente mais desenvolvidos.

Entretanto, a imunidade do imposto de circulação de mercadorias e serviços concedi

da ã exportação de industrializados (art. 209, § 8~), penaliza relativamente mais

aos Estados de menor desenvolvimento industrial, daí a justificativa de proposta.

EMENDA ES32828-0
f!JCONSTlTUINTE JOSE IGNÃCIO FERRÊ'M

EMENDA ES32825·5
r: CONSTITUINTE JOSE IGNACID FERREIRA

________ 'LENÀIIIO/cOIlISSÃO/llll.COIllISSÃO -,

r;-r TUT(l/~llSTltlCAÇÃO __.

EMENDA SUBSTITUTIVA (art. 13, § 5)

"são inelegíveis os inalistáveis e os ana l f'abe'tc s ",

r;r-------------TlXTONuSTIFICAÇlo-------------''--,

EMENOA MOOIFICATIVA

ART. 213. I, C

• lITrês por cento para financiamento de investimentos nas Regiões

Norte, Nordeste e unidades federadas que apresentarem na total idade ou em parte de

seu território indicadores econômicos e sociais caracterfsticos de sit\Jações de

subdesenvolvimento. Tais benef']cios serão mantidos enquanto persi stl rem situações

de subdesenvolvimento inferior?s às medidas aectcne rs naquel ast reg ljies e unidades,

e serão administrados através dos governos dos Estados respect lvcs ,"

JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA

A supressão dos menDres de dezoito anos. decor
~ re da sua absoluta desnecessidade uma vez ~ue d r t o s menores jã são

ma l r s t âve t s ,

Quanto aos analfabetos sua inclusão e de mister

proque supõe-se não ser intenção do Constituinte permitir a escolha

de iletrados para provimento dos cargos eletivos.

Inegavelmente o Norte e o Nordeste do País devem ter um trat.!

menta especial, tendo em vista a situação de desenvolvimento~ prevalecente n,!
que1as regioes. Entretanto, mazelas do subdesenvolvimento afetam outras unidades

federadas do Pars. Além disso parece-nos de bom alvitre que ,,-os benef Icêos sejam

concedidos apenas aqueles Estados que mantiverem no tempo, situação de subdese!!.

volvimento em relação a média nacional. Através 'dos anos as unidades que ultrapa.!.

sarem. esse referenc l e l deveriam ser excluídas do rol dos beneficiários.
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= Tl:lTO/.RlIT1FlCo\Çia __, = TlElI:TOIJtlS.p..lCaçio __,

p:r""~'~• PHDB

EMENDA ES3~831-0

, CONSTITUINTE JOSE IGNAclO FERRÊJ'RÂ

= rLlEd"IO/COl(llS'lo/'UlCC*lltlo ,

PJ PLEN~RIO

LP"l\f'OO~• PHDB

êJ fi FNI!RIQ

EMENDA. ES32829·8
!:CONSTITUINTE JOSE IGNACIO FERRÊiM

EMENDA ADITIVA EMENDA ADITIVA

Inclua-se entre o art. 18 e 19 do Substitütivõ o

guinte:
Art.( .•• ) as escolhas partidárias para todos os cand!
datas a cargos Hétivos serão feitas pelo sistema de
eLe í çães primárias, através de vota secreto e unive!.
sal no âmbito partidário, sob a supervisão da Justiça
Eleitoral, observados os seguintes princípios:
a) os candidatos a Vereador, Vice-Prefeito e Prefeito
serão escolhidos pelos filiados há mais de um ano ao

Partido, no próprio Município;
b) Os candidatos a Governador, Vice-Governador, Depu
tado Estadual, Deputado Federal e Senador aarão esc.Q.

lhidos pelos filiados há mais de um ano ao Partido, no

próprio Estado;
c) as candidatos a cargos executIvos federais se rão
escolhidos pelos filiados há mais de um ano ao parti

do, nos Estados, Territórios e Distrito Federal;
d) a escolha de candidatos de que tratam as alíneas

anteriores dar-se-á em diferentes datas.

Inclui-se ao Titulo 11 o Capitulo VI - Da sober.!
m a com O segulnte artigo.

"Art. - A soberania ri exercida pelo Poder P,ª
blico legitimamente tns t r tu Ido , mediante:

I - consulta plebiscitária ã população na elabo
ração de Constituição e suas emendas;

11 - sufrãglo um ver-se l e voto direto, igual
secreto, no pr-ovrmentc das funcões de governo e legislação;

III - r econhec tmerrto do direito de m í c i at tva e
de veto ao c í dadâo ou corpos soc í a rs organizados em lei;

IV - reconhecimento do direito ã revogação popu
1ar de mandatos, na forma da 1ei;

V - part i c í pacão assegurada ã soc 1 edade organ i z.!
da na deslgnação dos candidatos a membros da Defensofla do Povo;

VI - eXlgêncla de concurso públ ico para investi

dura nas funções jurisdicional e administrativa, salvo 05 Casos de fuE.

ções de confiança;

JUSTIFICATIVA VII - ação controladora das funções públicas
das soc i a15 por õrgãos da soci edade".

r;-r-------------TJ1I1U'~"~"......~..,, _

COMplementar regularã a
exercicio dos dlreitos a!

o sistema atual, de nnnvençõe s partidárias com dele

gados manipulados pelos pré-candidatos consagra os princípios '

de ccr rupção e da manipulação dos partidos por alguns dirigen

tes.
Da mesma forma, as cúpulas partidárias pela sistema

atual impOe os candidatos, selecionando-os por critérios pr§.

prLc s ,
Com a realização das primárias o exercício da ativ!

dade política democratiza-se no interior dos partidos, com
par t I c ãp ação de todos os filiados, ampliando, ao máximo,
responsabilidade pelo acerto das escolhas. Por outro lado,com
a obr igatoriedade das prév ias. os pretensos candidatos se ~

brigam a uma maior militância, o que sõ concorre para fortal.!!.

c er os partidos.

EMENDA E532830-1
t"lCONSTlTUINTE JosE IGNACIO FERRÊ1RA

= 'LIN.i.lIla/cOlllSlÃo/suseCaltlsÃO _

= l[lltO/~tllTl'lc..çb · __,

IlParãgrafo Uoico - Lei

forma e os critérios a ~er~a o

segurados neste arti~/-l ~_________---J

J USTI FI CATI VA

Entendemos que o povo não exerce a soberan í a .. E
a fonte de tal poder, sendo tit"ular dele o Estad-O-.--

Exerce o poder soberano estatal, o agente do tí
tular - o Estado - investido, de algum modo. por forma que expresse ;

~ontade popular, sob pena de a mve stn dur-a não ser legitima, bem como,
então. o exer-c Ic ro da soberania; que ê nac t ona l , em sent i dc de envol-

, vente de todo o Estado.

O Pod~r püblico. organizado j!m três estruturas de
poder tradicionalmente nomeadas de Poder Leglslati'vo, Poder Judiciário

e Poder Executivo, e que exerce o poder soberano e com os termos de r~

ferência - e que o autenticam.

Ademais, ampl1ou-se a indicação dos meios de par
t í c rpacâc do povo, legltimando o exercicio dos direitos, para abrange-;:
o veto e a revogação de mandatos.

r.r-------------TIEXTOIJV'TIIICAÇiO- _

EMENDA ADITIVA

ünico:
Acrescente-se ao art. 251 o Segulnte Parãgrafo

~'AIITrIlO_

• PHDB
EMENDA ES32832-8 MO.

!lCONSTITUINTE JOsE IGNACIO FERRElRA------------.

'LIEN..II«I/CO/lll"io/ltl.CO.....to

j
l!I""--::-DAJA--

___;..:.:;.:c.::.::= --' fç;v01'1d'~[il PLENARID

A lei. crlarã órgão planejadar I?ermanente de pe
lltica agricola. e disporá sobre os objetivos e instrumentos de poli..
ti ca agrical a apl i cados ã regul ari aacão e sua dest tnaçãQ ao a f as t amerr
'to e /llerçado externo, a saber: -

JUSTIFICATIVA

ElIENDA ADITIVA

Adicione-se ao Art. 14-2 as seguintes expressões
"do recurso por" passando o Artigo a ter a seguinte redação:

Art. 142 - A Justiça dos Estados poderá inst~ -_,

lar juizados especiais I providos por Juizes to

gados, ou togados e leigos para o julgamento e

a execução de pequenas causas civeis e infrações

penais de pequena gravidade, mediante procedi

mento oral e sumaríssimo, pennitida a transação

e o Julgamento de recursos por turmas formadas

por Juizes do primeiro grau. 11

Trãta-se de-corrig~r uma notória omissão do t.e~

to. O julgamento de turmas só ocorrerá em caso de recurso como é

óbvio.

I .. Preço de garantia;
11 - Credito rural e agroindustrial;

III - seguro ~uril; •
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JUSTIFICAÇ~O

A presente emenda, que coletamos e oferecemos, à consi
der ação da Assembléia Nacional Constituinte. foi por nós recolhi

da do acervo de propostas oferecldas, em texto coordenado, por

Comissllo Interpartldária da Assembléia Legislatlva do Estado do

Espírito Santo.

cr"'''''~• PMDB

f:PLENARIO

r.;-- PLfUlllO/COIlIUio/su'COIIllUio ,

EMENDA ES32835-2
fil CONSTI TU INTE JOSE IGNAC IO FERRÊIRÂ

IV - Tributação ;

V - Estoques regu1 adores;
VI .. Armazenagem e transporte;

VII - Regulação do mercado e comercio exterior;
VIII .. Apoio ao cocpe r-at t vr smo e associativismo;

IX - Pesqulsa, exper unen tacão as s r s tjinc t a tecni

ca e ex.tensão rural;
X - E1et"ificacão rural;

XI - Estimulo e regu1amentacão, do setor pe sque i 

rc , através do Câdigo Específico;
XII .. Conservacão do solo;

XIII - Estimulo e apoio ã irrigação;

XIV Pol Tt i ca hab i tacf ona l para o trabalhador r.!!
r e l ,

r.r-- TUTO/~UIT1,.ICloÇiD-_-_- --,

JUSTIFICATIVA EMENOA SUPRESSIVA E ADITIVA

Trata-se de s r s tema t t zaeâo de vez que , sup r tmr-,
do o prazo de um ano. que tornava t r-ans r têr t o o dlSPOSltlVO, não o
mc lutmo s no Capitulo 11 do Titulo VIII, suprimindo, por outras emen

das, os artigos 254 e 42 das disposições transitórias.

Acrescente-se ao artigo 32 o I nc í xo XXIII

XXIII - normas gerais de direito urbano e parcelamento

do solo urbano.

Mantido o § único.

Suprima-se o art. 235.

Uni!o

deve

JUSTIFICATIVA

O lugar pr épr rc para a competência Laq i s La t Iva da

é o art. 32. Assim como esforço sistematizador, o art. 235

.ser suprimido e incluido como inciso do art. 32.

[T'''''''------,L PMOB_J

.....::.:::::.:::=.~ ---.Jl fJõ5/;;'WJ
r;r nlCTO!Ju.TI'lCaq.io- -,

r.r-------- 'UN....lotcov'uiO/.U.CIUllUio----------,

(ilPlenário

IEMENDA ES32833·6
[=JCONSTlTUINTE JOSE IGNACIO FERRÊIRÂ

EMENDA MDDIFItATIVA

IJ:MENDA ES32836-1
rr;M~~OO~

IT5;~:7f?J

CONSTITUINTE JOSE ICrMCIO FERREIRA

_________ rt.cN"1l10rC.DIII~$1.0rlUIlC.D"'11IIio

r;r-- unO/JUUlrIC.l.ç,iD

P PLENARIO

A alínea.!!. do § 1. do art. 150 do substitutivo passa a

seguinte redaçao:

Art. 150 .••...•...••.•..•.•••••• ···•····•••·••·•··••••
§ 1.", .......•.......•... , ..... ······· •• ·········•·••
a) UII terço dentre juizes dos Tribunais Regionais F"ed~

rais e um terço dent~e magistrados estaduais, com base
em listas trIplices, organizadas, para cada vaga, pelo

Supremo Tribunal Federal.

JUSTIFICAÇ~O
EMENDA MODIFICATIVA

Há um evidente equIvoco do substitutivo quando fala em

desembargadores dos Tribunais de Justlça Federais. Não há tal f1
gurs, e sim a de Ministros. O que se deseja é incluir entre os
membros do Superior Tribunal de Justiça Ministros oriundos da

Justiça Est.daãl.
Corrigimos, com esta emenda o notório engano.

O § 1. do art. 144 passa a ter a seguinte redação:

art. 144 ••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••...••••

§ 12 _ Os 'r r í.bunaa s elaborarão suas propostas orça

mentárias t garantida a reserva de pe rcerrtua i s mínimos

da receita orçamentária de 3% e 5% respectivamente p!!
ra as justiças da União e do Estado, sendo-lhes, d~

rente a execlJ'Ção orçamentária, repassado em duodécl

mos, até O dia dez de cada mês, o numerário correspo.,!!

dente a sua dot ação ,

JUSTIF!CAÇ1l0

EMENDA ES32834-4
i1CONSTITUINTE JOSE IGHACIO FERRÊIRÂ

ê PLENARIO

-rr- ....I:HIolllO/colllStiol.UlCOlll...io ,

=- Tl.3'O/.KlITI'Ie~.lO--_----------__,

EMENUA AOITIVA

Acrescente-se depois do art. 263 o seguinte, artigo:

Art. ( ••• ) Lei complementar disporá sobre a criaç§o de
facilidades para o transplante ~e órg!os, permi t índc

se a sua remoção de cadáveres humanos, independenteme.!!.

te de aut or-í.zação em vida, desde que não haja oposiç§p

da famIlia.
Parágrarõ Onioo - ~ proibido o comércio de órg§os e

tecidos humanos.

o caput do artigo consubstancia a vitória «Ie uma das

mais antigas e legitimas lutas do Poder Judiciár Lo , Mas há que

fixar-se o mínimo de dotação que os Tribunais terão, pena de a
autonomia ficar letra morta da lei, diante da hipertrofia notÉ.

ria do Executivo, que manejará sua fo,rça inegável para os cham.!!.
dos cortes orçamentários que atingIrão, primeiramente, como se~

pre O Poder Judiciário~

Atendemos ao anseio de centenas de membros do Poder I

Judiciáx:io, pois aqui não se trata de verbas parai manter progr,!
mas de governo, mas sim do percentual mínimo assegurada a um
dos três poderes~sua eÚvada mi s s ãc "onstituci~

naí , ~/ \ ,/
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EMENDA SUBSTITUTIVA

= TEXTO/JoUITlrlClPoÇ;,O-------------,

JUSTIFICATIVA

Deverã. se acatada a emenda referida, ser supri
midas ambos os artigos.

Englobamos os d01S artlgos como parágrafo iim co

do art. 251 que versa especificamente o plano nacional de desenvolvi

mento agririo.

rr=""""~" PHD8

I.
EMENDA ES32837-9
• CONSTITUINTE JOSE IGNACIO FERRÊIM

= ~Lt:Ml'"O/COlllSlÃo/ll/.CO..IS$io---------_,

tJ PLENÃRIO

EMENDA ES32840-9
fi CONSTITUINT!i .ross IGNÃCIO FERREIRA
= 'Llll.illlo/cllflllllÃo/suleolflllio----------,

JUSTIFICAÇ~O

o art. 261, que se reporta à saúde, fica com a segui~

te r edaçãn r
Art. 261 _ O Estado deve garantir a todos condições
dignas de vida e de acesso universal e igualitário às
ações e serviços de recuperação da saúde, em todos os

n íve í s .

EMENDA ADITIVA

= TEllTOI<W1T11'ICA
ÇiO

_

rr='.lIlfl00--
• PHD8

JUSTIFICATIVA

A redação atual está incompleta, pois exclui os

territórios de Roraima. e Amapá, uma vez que eles ainda não são Esta
dos. O onde dá a impressão que o Estado criado ê aquele onde houve a
consult~pular, o que seria um contrasenso. A redação proposta pa

rece mais correta..

EMENDA MODIFICATIVA

o Parágrafo único do Artigo 6Q das disposições tra!!.
sitôrias terá. a seguinte redação:

"Se a maioria dos votantes for favorável à criação
da nova unidade federada, esta fica automaticamente cri.ada , ocorren

do sua l.nstalação na data da posse do governador eleito no pleito de

is de novembro de 1990.

btENDA ES32841-7
fl cOH5TITU'HTE JOSE. GN4i:", Õ-niüiÊIAA

= TEllTo/.IUITI'lOalll. _

o pleno exercício do direi to à saúde pressupõe tam 
bém trabalho em condições dignas, a'J.imentaçllo para todos, habl
t ação confortável, meio-ambiente d~ boa qualidade, transporte
seguro, lazer, segurança, co-gestlio, acesso de todos em igual:.
dade de condições aos serviços setoriais em todos os nivei~.

Só' assim o brasileiro poderá chegar ao pleno desen 

volvimento de suas potencialidades, como ser humano inserido'

numa nação tropical.

Trata-se de r adaçãn proposta pela ali Conferência N,!

cional de Saúde, que se realizou entre 17 e 21 de março do ano
findo, reunindo mais de 4.000 especialistas.

A rormaã í.aação deste direito no texto constitucional,

deve ser seguida de uma politica de saúde integrada às demais
politicas econômicas e sociais, que assegurem sua real efetlv!,

çãc .

= p'-I:".."'O/I:IINlllio/IU.EOJll..ie----------,

EMENDA ES32838-7
flcONSTITU\NTE JOSE IGNJ\t.JO FERRÊIRÃ

iJ. PlENARIO

Onde couber, nas Disposições Transit6riasfl:.:.l.o&.o:;t

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA

,.... TI:llTO/~UITI'lCloÇiO-- ~

JUSTIFICACIlO

EMENDA ADITIVA

-aJ,.Jo,-';;
Adite-se nas Disposlç~es Transitórias, onde couber, o

seguinte artigo:

Artigo (.:;) "O Brasil, a partir da promulgaçllo desta
Constituiçllo iniciará gestaes para a efetivaçllo de
uma associaçlo de Estados, com Portugal, fundada nos
ideaIs da comunidade luso-brasIleira. 11

A Comunidade Luso-Brasileira ê fato hist6rico "irrevef
sível. Jur~dIc8mente, o assunto já fora estudado, criteriosame~

te, pelo supereminente Haroldo Valadlo, que, em 195B, concluiu
por sua viabilidade. ("A êomunidade luso-brasileira no direito
internacional "in Boletim da Sociedade Brasileira de Direito In
ternacional, Rio, n2s 27-2B, 1958).

Posteriormente, em julho d~ 1970, foI criado, em lis
boa o Centro Empresarial Luso-Brasileiro (CELB), interessado
precipuamente, em possiveis oportuni~ades de neg6cios e investi
mentos, mas que volvidas quase ~uas ~déc8das nllo deu os fruto~
esperados.

No ano seguinte, a 7 de setembro, data nacional brasi
leira que nlo deixou ressentimentos em nosso~ irmlos de além
ma~ f01 assinada, em Brasília, 8 ConvençDo 50bre a igualdade

m- T'IllTO/~vn"JC,Íçb--------------

r=r=PAltTI60--
4 PHDB

iJ PlENARID

Art. no Brasil empreenderá o necessário para exercer

seu legítimo direito de utilizaçllo, ocupação e expIE.
raÇmo científica e econômica da Antártica, respeita 
dos os tratados e convenções internacionais".

Como 12 Senador a visitar o Continente gelado, não me
furto à aceitação de sugestões oriundas dos mais variados setE.
res da sociedade e das diversas correntes partidárias com asse!!.
to no Congresso Nacional, no sentido de a questllo da Antártica,
que tenho debatido, amplamente, no Senado, seja considerada pe
los Constituintes.

Por certo, a Assembléia Nacional Constituinte, na bu!.
ca de um modelo mais acorde com os destinos do Pais, não se e~

quecer4 de versar o tema...
EMENDA ES32839-5
ilCONSTITUINTE JOSE lli~ÊIM

.,.,- "LE".iIlIO/Eowllllo/II.laeONIUlo---------

Suprimam-se o art. 42 das ü í spo s i cões Transltõ
rias e o art. 254 do subs t t tut í ve,
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JUSTIFICAÇAD

Suprima-se o parágrafo único do art. 31 das Disposições

Transi t6rias.

Desde 1928, quando Marc Bloch e Lucien Febvre cr rarsm
a escola dos ANAIS, em França, Que o estudo da história tem se
centrado na longa duração, não pr i vilegiando nunca subcul turas I

particulares, uma vez que facilmente lntercambiáveis e em fase
de intensa mudança.

Por sua vez a fixação de datas comemorativas é maté _

ria de regulamento escolar, não devendo ser objeto de uma lei
específica.

Em que pese o elevado espírito' do A. da proposta, m~

rece ela ser suprimida.

de Direitos e Deveres entre brasileiros e portugueses, rati fic2.

da pelo Decreto-Legislativo nO 82/71, através da qual, sem pe~

da das respectivas naéionalidade; portuguesas no Brasil e bras!

1eiros em Portugal goiem de igualdade de direitos e deveres com

os respectivos nacionais.
Entretecida por portugueses e brasileiros, a comunid2.

de luso-brasileira se constitui uma f'orça magnífica que é prec!

50 explorar, através de uma assoclaç~o sui-generis que leve a
trabalhos conjuntos, que permitam a expans~o das atividades ec~

nOmicas de ambos os países, e ao estreItamento dos laços cient!
ricos, tecno16gicos e culturais.

A consolidação de um bloco atlântico luso_brasIleiro,
voltado para a paz, em que nacionaIs de ambos pe!ses se CO~

prometem com seu desenvolvimento comum é meta desejável.
A presença da língua e cultura portuguesa no Brasil

faz com que Portugal se torne, obviamente, nosSO mais caro CO~

panheiro na jornada para ingresso no 20 míLêru.o da era Cristã ,

sem prejuízo de iniciativas no mesmo sentido e entendimentos

com nossos vizinhos mais próximos, di' América Latina.

Não se trata de uma proposta UtÓP1Ca, mas de aditiva

que visa reacender chama que se encemtra adormecida, que reput~

moS essencial para o futura de ambas as Pátrias.
Segundo o pensamento doutrinário de Jellinek a idéia

de ccnfederaçf!ío sustenta-se na preeminencia de condições cantrl!,
tuais, ausue t Ive I de desenvolver uma organização permanente, fo!.
te e harmônica, pela convergência de interesses.
~ ).L _

:MENDA ES32844·1
lcoNSTITulNTE JOSE IGNAclO FERRÊIRÂ

D'~-------- 'lu'ulo/eolllssio/IUlePlllUio _

PI ENARIO

!J

EMENDA SUPRESSIVA

ror""''''~
é-PHDB_J

EMENDA ADITIVA

= ttxt(l/~UJtI'lCloÇiD _

EMENDA ES32842·5
t"lCONSTITUINTE JosE IG~I1l FERRÊIM r:r=='A"tIDlt~• PHOB

Este artigo 56 t i nha sentido no Projeto, de vez que sua
finalidade era resguardar os da re í t os adquiridos dos médicos que,
à data da promulgação da Constituição, estivessem acumulando ca!.
gos ou empregos privativos de médico.

O substitutivo, no entanto, reincluiu no item IV do
art. 64 a posslbilidade de acumulação de dois cargos privativos '
de médico, em razão do que o parágrafo pode ser suprimido.

Acrescente-se ao art. 302 o seguinte 3"-

§ 32 _ Ficam declaradas a nulidade e a ex t.Lnção dos

efeitos jurídicos de qualquer natureza que tenham
por objeto o domínio, a posse ou a ocupação de te.!,
ras habitadas pelos silvícolas, sem que os ccupag
tes tenham direito a qualquer ação ou Lnden í zaçãn I

contra a Uni~o e a Fundação Nac i.cnaL do lndio.

JUSTIFICATIVA

Reproduzimos os §§ lO e 20 do art. 198 da vigente

cons t Ltuí ção que reputamos da maior importância para a defésa

das terras indígenas, cujos dLr ea tos', são reconhecidos pelo
caput mas não Lnteqra Iraerrt e defendidos.

1':T T[l(TD/~UITI'IC ..çio-------------__,

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o art. 37 das Disposiç~es Transitórias

seu parágra fo único.

JUSTIrICAçAD

A Tefo:rmulaç:1o da peaqufsa- e do ensino da História do

Brasil será mais um trabalho dos historiadores do que do Poder

Público.

EMENDA ES32845·0
fl COI~STITUINTE JOS~ IGNI1CIO fCRREIRA

PLENARID

~'-_-__--_-__ lUfPNllSTI'IC.çip,------'--------,

EM~NDA MODIFICATIVA

o § 22 do art. 137 passa a ter a segulnte redação:

Art. 137 •...•...•...•.•.•.•.•••...•...•.••••...•...••

§ 20 _ No pr íne i ro grau, a vitaliciedade será adquiri

da ap6s dois anos de exercício, não podendo o juiz,
nesse período, perder o cargo senão por proposta do
Tribunal a que estiver vinculado.

JUSTIFICATIVA

o prazo de dois anos é mais que suficiente para o e2.
tágio probatória do magistl'ado. FoI, de resto, a re.gra adotada
pe~o art. 137, I, !!. que disciplina a matéria no que concerne ao

M.P., de maneira mais segura, ainda, pois a perda do cargo para

os DO. Promotores só será feita através de sentença judicial
com eficácia de coisa julgada. No caso dos juizes mantivemos o
poder disciplinador pos Tribunais', reduzirrd<n:fl:>!'azo' de-- aquiS!

ção da vitaliciedade.



PLENIIRIO

CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI

2940

EMENDA E832846-8

f?= PLE!f".uo/COIIlUlo/'u.eDllllllio -,

= TJ:)(TOIJUnl~IC"t.io _

EMENDA SUPRESSIVA
Daspo s I h vo emendado :Art. 26~

TITULO IX
DA ORDEM SOCIAL
CAPITULO II

SECA0 I
DA SMDE

Suprima-se a expressão n e Saúde Ocupacional" do Art.
26~ do Substitutivo do Relator do Projeto da Constltuiçãa da Comis

são de Sistematização.

-J""""USTI-FICA-Çn----

Com a presente emenda atendemos sugestão t que acha-

mos sumamente válida I da ANCt ANEST, CNTI, CQNTECOPt CONTEC , CNTTT,

A~EMSO, CNPL, ANSET , CONFEA, ABRAPHISET e CNTEEC
O Sistema Naca onaI üru.co de Saúde tem como' alvo o

ser humano (a saúde pública) I enquanto o alva da Saúde Ocupacional é

o trabalhador.
No capítulo ll, dos üí re i t os Sociais, art. 70 do sub§.

t í tut í vo do Relator do Projeto de Constituição prescreve:
"Além de outros, são direitos dos trabalhadores:

XVII - Saúde, Higiene e Segurança do trabalho."

Portanto essa matéria já está inserida no contexto a
cima, se tornando redundante, r epd t a t rva e indevida, além do que a
Jur~sprudência nacronar e internacional mantem essa matéria na "P~E..

J ta do Trabalho lJ e não na 11 De Saúde ll ou "Sistema Naclonal Onico de
Saúde 11

o Sistella Nacional t1nico de Saúde é voltado à Saúde Pú

bI ac a , mas não deve intervir nos meios produtivos, p01S ai o fator
pr-j.nc Ipa j. é a causa dos riscos, isto é, a prevenção de acidentes de
trabalho, que deve continuar sendo de r esponsab í Li dade única do M!

ru s t é r âo do Trabalho.

Entende o legislador que o direito do trabalhador não
pode ficar diVldido entre dois Ministérios, além do que o termo "saQ
de Ocupacional", não vem atender aos interesses do trabalhador bra
s í.Le i ru , pois o referido artigo viola a tradição nacional e umversar
de que as relações e condições no trabalho são e sempre foram, pert!

nentes ao Ministério do Trabalho e não ao Ministério da Saúde.
Saúde Ocupacional é um anglicismo que traduz mal a real.!

dade: o próprio Governo Amer~cano se refere a 11 Safety Occupational

and HeIth", separando a Segurança do Trabalho da Saúde Ocupacional.

Saúde Ocupacional não é abrangente, é apenas parte de um todo denom!
nado: "Segurança e Higiene do Trabalho", como está na Constituição em
vigor. As condições de trabalho é Que vão determinar se há riscos ou
não à lntegridade física do trablhador. Quem cuida dessa matéria no

Bras i I sempre foi o Mlnistério do Trabalho que, além de outras atri
buições, zela pela Segurança do Trabalho e demais direitos do traba
lhador.

Como pode a Fiscalização Federal na área do trabalho, fi
car dividida entre dois "hnistérios, ou pertencer ao Ministério da
Saúde? E como ficariam as Negociações Coletivas na área de Segurança

do trabalhador?

- _.~.---------

O Ministério da. Saúde cuida dâ Saúde Pública, ou seja
pratica a medicina prêventiv8jmaS nos processos produtivos e no si~

tema de trabalho cabe ao Ministério do Trabalho a ação fiscalizadora
e ncrms t rzadora, em todos 05 segmentos: Engenharia de Segurança, Segg

rança do Trabalho, 'Higie".;; e Medicina do trabalho, férias, salário,

identl ficação e duração do trabalho.
Se a fiscalização permanece no Ministério do Trabalho,de

onde devem emanar as Normas Regulamentaooras de proteção e segurança
ao trabalhador, fica óbvia a nec'essidade de manutenção desse serviço
naquele Ministério, e n50 passá-lo patB o Ministério da Saúde, onde

provocaria conflito de jurisdição, com reais prejuízos à integrida 

de física do trabalhador.
Essa é a tradição do direito' do trabalhador, conquistada~

em 1944, com a criação d~ CIPA Comissão Interna de Prevenção de .a.
cidentes e está registrada nos anais da História do trabalhador br.!!,
sileiro.Portanto, ° artigo Que se pretende suprimir é incoerente, não
tem lógica, não atende ao interessa nacional, nem se ajusta à atual
Política de Segurança do trabalhador. As relações capital/ trabalho
são universalmente pertinentes ao Ministérlo do Trabalho; é a OIT
Organização Internacional do Trabalho o fórum dessa matéria e não a
Organização Mundial da Saúde.

Ao Minlst~rio da Saúde ou Sistema Nacional ünrco de SaQ

de já cabe ( ou caberla) a tarefa hercúlea de erradacar as endemias

que recrudescem a cada dia no país. Há 3.000 MunicíploS sem médicos.
Há dezo i to pragas que devastam o país. Há portanto um grande trabalho
de saúde pública a ser executado. Entregar-lhe também a Segurança e

Higiene do trabalho é aumentar a carga, além daquela, réalmente devi

da e ainda nos seus primeiros passos; 11 o Bzas aL é um grande rospital"
quando comparado com países desenvolvidos.

A OIT - Organ~zação Internacional do Trabalho, sabiamente
chama "Segurança e Higiene do TrabalhoU, deconhecendo o neologismo
"Saúde Ocupacional" que 56 trará conflitos com a DMS - Organização
Mundial de Saúde, com outras atividades de Saúde Pública, com fins
o.rversoa e especificas.

Por essas e outras razões é mais tecnicamente defensá

vel manter no Min~sté.rio dCJ trabalho, a Segurança e Higlene do Tra
balho atividades, por sinal, criadas por aquele Ministério e nele
formado o pessoal que já soma 1 milhão de cipeiros ( membros da Ci

pa ) , 20.000 Engenhelros de Segurança do trabalho e 50.000 Técnicos
de Segurança do Trabalho conforme Lei Federal sancionada no ano pa.!
sacro e oriund ~ do Senado Federal. E, para concLu i r , no ano de 1986,

conforme divulgação dos dados of'Lc ra.i s da Previdênc18 socaat , maa s

de 1 ml1hão de trabalhadores ficaram acidentados devado às condições
inseguras das mãqumas e equipamentos, enquanto apenas 7.000 ( sete
mil) trabalhadores foram afastados temporariamente por doença do tra

balho, O que demonstra que o problema básico não é de medicina, mas

de engenharia de segurança, que visa a eliminação de riscos nas m,!
quinas e meio ambiente, através de processos tecnológicos. E, 1972

o índice de acidentes do trabalho, no Bras aL, foi record, afcançan
do a cifra de 18,47%; de lá para cã , tem caído progressivamente e em
1986 a cifra foi de 4%, apr ox í.madamerrt s ,

A administração das normas sobre Segurança e Higiene do
T;oabalho, seja sob o prisma da história, seja sob o ângulo do Direi
to Internacional e da Legislação comparada, seja, enfim, em r azão

de .seus aspectos técnicos-científicos const í tui, deve continua; a
consti t u í r , encargo de relevo do Ministério do Trabalho.

Segurança e Higiene do Trabalho é, de forma quase abso-.
luta, objeto de leis t raba Ih i s t as , cabendo aos Ministénos do Traba

lho ou a orgãos a eles subordinados ou vinculados, a supervisão, ;;
estudo, a fiscalização e as sanções das suas normas. Exemplos:
- A Inglaterra é considerada pela orr o melhor sistema: Comissão

Nàcional de Higiene e Segurança, integrante do Ministério do Tra

balho, com 9 membros designados pelo Secretário de Estado do Tr;

balho, o qual expede as normas regulamentares e admí.ru st r a o o;
çamento do cr-qão ; Comitê Executivo com 3 membros; serviço únic~

de inspeção a cargo do Ministério do Trabalho (Lei de ~1.07. 1974)

EEUU - "Admfnã st r açãn da Segurança e Higiene do Trabalho" _ o!.
gão federal subordinado ao Secretário de Estado do Trabalho (
( Lei de 1970).

França - I~ Conselho Superior de Prevençao dos Riscos Profissio
naa sv , mt.eçranoo o Ministério 'do TrBalho e presidido pelo Minis

tro do Trabalho. Composto de representantes dos poderes Público;,
dos empregadores e dos trabalhadores, além de especialistas (_
(Doc. de 11.08.77)

- Espanha - IIInstituto Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho'~

vinculado ao Ministério do Trabalho (Real Oec.de 1982)

Japão - Ordenança do Ministério do Trabalho nO 32/72 sobre segu
rança e Higiene Industrial. Delega importantes atribuições aos
empregadores.

URSS - Tema regulado na Lei de 1970, do Sovdet.e Supremo, que fi-
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xou os princípias fundamentais da Leglslação Trabalhista da URSS

e das Repúbhcas Federadas. Regulamentação: C6digo do Trabalho

da URSS ( 1971) e C6digos do Trabalho das demais Repúblicas.

Seja em razão da t r adaç ão internacional e brasIleira,

seja em face das normas do Direlto Internacional e da Legislação
comparada, seja, enfam, em virtude da natureza das normas e das ml:,
didas que visam à prevenção dos acidentes do trabalho E' das doenças

profissionais, parece evadent;e que o s i s t ema de segurança e higie

ne do trabalho deve cont inuar a integrar o corpo de leis de prote

ção do trabalho e ser administrada pelo Ministério do Trabalho.

DOS DIREITOS E LIBERDADE FUNDAMENTAIS

CAPíTULO II - DOS DIREITOS SOCIAIS

Supr~ma-se integralmente o inciso XVIII do Artigo 72,
do Substitutivo do Relator.

JUSTIFICATIVA

..,- TExTOIJUSTIPICAQio ---,

PLENARIO

EMENDA ES32847-6

Com a presente emenda atendemos sugestão que achamos
sumamente vélida da ANC, ANEST, CNTI, CONTECOP, CONTEC, CNTTT,APEMSO,

CNPL, ANSET, CONFEA, ABRAPHISET e CNTEEC, vasada nos seguintes termos:

O inciso XVIII que diz: "redução dos ::riscos inerentes

ao trabalho, por meio de normas de medicina, higiene e segurança"

redundante de vez que se trata de consequência natural no já dispos

to no inciso XVII, do mesmo Artigo 72 t que reza: "saúde, higiene e s~

gurança ll do trabalho, mesmo porque este detalhamento é para ser tra

tado em Lei ordinária. Entre as 29 Normas Regulamentadoras do Minis
tério do Trabalho, referentes à engenharia de segurança e med.rc âna do

trabalha, apenas 1 (uma) Norma é exclusiva à to1ediclna, enquanto as de

mais são de medidas de eliminação de r i scos apli~ando tecnologias de
engenharia t segurança e higiene do trabalho como: proteção das máqui

nas e equipamentos; redução e eliminação de riscos nos processos de

produção, manutenção e beneficiamento de matéria prima. Portanto a pre
venção de acidentes é ligada à engenharia, segurança e higiene do tr;

balho, enquanto as ccns equênc.i.as dos acidentes são ligadas à medicin;
qc trabalho.

Por 1SS0 mesmo se propõe a reunião de toda a matéria
em um s6 dispositivo (inciso XVII), enxugando portanto o texto consti
tucional.

8,,"..00-

PTB ICONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI

Dê-se nova redação ao artigo 265:
"Art. 265 - ~ assegurada aooeent ador La , nos termos da lei, ga

r ant a do O reajustamento oara oreservaçao de seu valor real, cu

jo resultado nunca será ~nfer~or ao número de salários mínimos

percebidos quando da concessão da benefício, calculando-se o

seu valor sobre a média dos doze úl timqs salários do trabalha
dor, corrig~dos mês a mês, de acordo com a lei."

EMENDA SUBSTITUTIVA

= PU!/fo\~IOfCOI,llnio/IUBCDl,llnio __,

>iJ
I

JUSTIFICATIVA

CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI

A Nação tem uma d ívada com o aposentado que poderá ser agora

resgatada com a Assembléia Nacional ConstItuinte. O aposentado
indiscutivelmente o grande inJustiçado deste PaIs, eis que, quando

deveria receber a contraoartida justa por tudo que ofereceu à Pá
tria, oar toda uma vida, se vê diante de uma aposentadoria que tem
levado milhões de bras i Lei rcs ao desespero. A aooserrtedor ra em

nosso País tem t i do mais o gosta de um castigo do que um prêmio

oara o aoosentado. O Brasil é o País onde o aposentado tem que
procurar emprego para não passar necessidade. Uma ironia. A defa

sagem da aoosentadoria é uma realidade e há que se buscar mecani~

mos urgentes no sentido de resguardar os interesses dos futuros

aoosentados, como também oara corrigir as injustiças de que são
vLt amas os atuais aoosentados. f uma enorme injustiça que tem que

ser corrigida-.

EMENDA ~;32849-2

fJ
PlENARID

Sala das Ses sõea ,

EMENDA ADITIVA

Acrescentar § 32 ao artigo 64 com a seguinte redação:

leMENDA ES32848-4'
rr--

CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI
__-'- p~tJl~~I~/C.~...1S$io/suBeOllrn;;!l __,

PLENÁRIO

~!l.l.--

'sJ9 /87

"Art.64 - ••••••••••••••••••••••

Parágrafo )2 - Não ooderá o servrdnr público perceber ven

eamentos superiores a oitenta salários mín,!,

mos, mesmo com a acumufação de cargos ou'
funçeies públicas previstas nesta constitui

ção. "

=- TlXlc/~un'rlclç4c-------------- JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA

Dispasi ti vo emendado: Artlgo 72, ancdco XVIII

Se aorovado este § 32 como nrcnomos , desaparecerá a figura
do "maraJá", que tanto escândalo causa à onanãão cública e tan
to mal tem feito às finanças cúblicas.

TíTULO II Sala das Sessões,
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CoNSTHUINTE FRANCISCO ROSSI CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI

PLENARIO PlENARIO

= TE~To/~LlnIFlc.ç;,O-------------__,
,.,.,- TUTD/~uITlnCAç;;D-----------------,

EMENDA SUPRESSIVA EMENDA ADITIVA

sucrma-se o § 10 do ar t a.ço 13.

Com esta emenda, BPlaudimos e expressamos nosso total
a0010 às entidades populares que reivindicam a aposentadoria das

donas-dE-casa A anrovação dessa aoosentadoria sJ.gni ficará o

restabelecimento da Justiça em relação àquelas milMes de heroi
nas anônimas, que ajudam, sem dúvida alguma, a cons t ru i r a gran
deza da Pátrla, e que não vêem o seu trabalho cauturno , cons t ag

te, durante tantos e tantos anos, raoonnec i cos pelo Estado.

JUSTIFICATIVA

Se aorovado o § la como redigido, cunf í çurar i a grave v i oLa

ç ão do dã r e i t o de cidadania. Seria a cassação dos o í re i t os Dali

tlCOS de milhares de c í dadãos bras í Je i ros s i.moIesmerrt e Dor te

rem como oarentes cre te r tos ou governadores. Um ve rdade i r o absuL

do. Lei comolementar deve tratar de casos de Lne l aq.íb r Lí dade e~

oecIficos, a nível de oarentesco, no âmbito do munIcíoio ou do
Estado, e não de forma genérica como do § 10.

Sala das Sessões,

"Art. Fica assegurada a aposentadoria às donas-de_
-casa, que ncder ão cont r rbui r com a Prevldê,Q.

ela soc i a l

JUSTIFICATIVA

CoNST HUINTE FRANCISCO ROSSI
Sala das sesaôes ,

PLENARIO

r.;------------- Ttltto/~uITIFleAÇ;;D' __, CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI

EMENDA SUPRESSIVA PLENARIO
,.,,-- Tn:TD/~unIFlcAç;;O. -'- __,

suarma-se o § 92 do artigo no
EMENDA SUBSTITUTIVA

JUSTIFICATIVA Dê-se nova redação a alínea a do artigo 265:

Cuida este parágrafo de ane Lep í.b â Lidade e, em v i r tude do

§ 8º ter r enet iuo "outros casos de Ine l eqfb i Lí dadevnara a Lei

Comolementar, entendemos ser esse um dos casos a serem trata
dos em referida Lei.

"Art.265 

a) - após t r rnt a e cinco anos de trabalho

e vinte e cinco anos oara a mulher,
homem requerer, nos termos da ~ei,

proporcional aos trinta anos. 11

para o homem

facultado ao
aoosentadoria

Sala das Sessões, JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA-

Suorima-se o § 34 do artigo 6!2.

= TUTD/~lJITIFlc...çlo----------------,

Tentamos novamente a aoosentadoria da mulher aos vinte e cin

co anos, Dor entendermos 'ser medida de inteira justiça. Níngu..ém

nega que a mulher exerce at i v í dade f'Ls í.ca e cons Lder ada de cunho

econômico no âmbito do lar, paralelamente à atividade profissio
nal que 'exerce em empresa orivada. E é a mulher também orofesso

ra dos seus filhos no acomoanhamento de suas tarefas escolares.
E um trabalho belíssima, La ndo mesmo, mas, lamentavelmente pouco

reconhecido. O trabalho de dona-da-casa é extenuante e precisa

ser levado em conta a nivel de temoo de aoosentadona. € grande
o desgaste físico e mental da mulher e sua annserrt ado r i a aos vi!!
te e cinco anos de trabalho é algo absolutamente justo I

~~AIITIDD~

PTa

PLENARIo

CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI

EMENDA ES32852·2
f!J
..,. 'U,.AlllO/cOlllllllo/alJICD/IlISlÃO---------

Sala das sessees ,

JUSTIFICATIVA

declaração nrnncs t a pelo parágrafo 34 é absolutamente
desnecessãr i a , além do que: dará cr rqera , se aprovado, às mais
variadas formas de corrupção.

CoNSTITUINTI; FRANCISCO ROSSI

PLENARlO
r.;-------------TuT(J/~vn",&~i.(J, _

EMENDA SUPRESSIVA

Sala das Sessões, Dispas i ti vo emendado: Artlgo 70, inciso XV!I



CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI

CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI

TíTULO

OOS OIREITOS E LI BERDAOES FUNDAMENTAIS

CAPíTULO II - OOS OIREITOS SOCIAIS

suor rma-se do item XVII I do Artlgo 7º a oalavra Saúde.

JUSTIFICATIVA

Com a oresente emenda atendemos a sugestão que achamos

sumamente válidas da ANC, ANEST, CNTI, CDNTECOF, CDNTEC, CNTTT,

APEMSD, CNPl, ANSET, CONFEA, ABRAPHISET e CNTEEC, vasada nos se

çuantes termos:

A Saúde é resu! tente da Segurança e Higiene razão Dela

qual em sendo sua consequência se torna desnecessária a palavra
no texto c i t ado , mesmo oorque o termo Saúde Já está r nae r r do

e contemolado no artigo ~61, que d í z : A Saúde é direito de todos

e dever do Estado, ora se é dí r e i to de todos, Inclue obv r amerrte
a c Las s e tr:::lh~lh::lr1nrô, !:'PI"1 C' TC' .3. -j -'.'; "::::::: deve manter d01S

dã sncs í t í.vos tratando do mesmo assunto. Cumore comoatibilizá-Ios.

Portanto é r edundânc aa , reoetlção e a termo é inadequedo no art.!,

go 72, í.nc i s o XVII. Além do que o termo saúde na área do traba

lho não é tão abrangente quanta o termo Hí.p i.ene . Enquanto saúde
retrata acenas o estado de uma cessoa, a HlgIene retrata as di
versos meios de conservar a saúde.

A segurança e HIgiene do trabalho como está na Consti

t urção em vigor é muito mais abrangente, comoleta, evoluida,dln!
mica e assegura ao trabalhador a eliminação dos riscos de aciden

tes e doenças do trabalho.

EMENDA ES32856·5
f

PlENARIO

m------------- TE~T"/~untFteA,ç~"'---- __,

EMENDA SUBSTITUTIVA

2943

"Art.63 .

Inciso V - O cagamento da qrat i f'Lcação na t aLrna , como

décimo terceira vencimento, com base na r!
mune r ação .i nteçra I de dezembro de cada ano.

JUSTIFICATIVA

A or-oví.dênc aa que nrocomos como rnc í ao V ao artigo 63,

visa corr i q í r gravíssima distorção que ocorre em nossa País em

relação à classe trabalhadora, eIS que os f'unc Icnár i os públicos

da União são os únicos que não oercebem vencimentos a título de

132 salário, como se vivessem eles em um outro mundo que não e~

te, o do BraSIl real, crie i o de anjust i ças e de -dificuldades ca
ra a classe trabalhadora.

Sala das Sessões,

EMENDA ES32858·1
l:

PlENARIO= Tr."J,TO/~U:nlfle ...ç~o'-------------__,

EMENOA SUBSTITUTIVA

Dar nova redação ao § 44 do ar t i qo 62 que cassará a ter a
seguinte redação:

"Art. 6º -

Parágrafo 44 - Nenhum tiras í Le i r o será extr adr t ado , salva

o naturalizado, nas crimes comuns, quando

estes tenham s i do oraticados antes da na

tur-a l r zação ou nos casos comcrovados c:e B1...o1v.,!.

mento em trá fico Int.e rnac i ona I de drogas

entomecent.es I quando a forma de ex t r ada-.
ção será estabelecida em Lc i ;"

JUSTIFICATIVA

Essa redação cermi tirá um combate mais eflcaz ao tráfico
internacional de drogas, que faz do Bras a L, hoje, rota rmnor-.
tante oara escoamento e dLs t r Lbu.rçãn das mesmas, urLncma Lmep

te nar a a Eurooa e Estadas Unidos.

Dê-se ao artigo 28D do substitutiva a seçumte redação"

"Art.280 - Anualmente, a uru.ão aolicará nunca menos de

quinze' oor cento, e os Estados, o Distrito
Federal e os Nun Lcfp i os nunca menos de vinte

Dor cento da renda resul tante das Impostos na
manutenção e de senvoLvament o da ensino.

JUSTIFICATIVA

Sala das Sessões I

FRANCISCO ROSSI
~"A,~TtO"~

PIe

A não fixação de um oercentual como or ãnc Ir».o consti tu
c í ona l , destinado ao ens i no , levará a uru ão , os Estados, a Di~

t r í, to Federal e as MunIciaios e investirem cada vez menos nes
sa área tão sensível e que é um dos oi í ar es de sustentação de

.quaLque r Nação que queira se d azer CIVIlizada. A constituição

de 1946 assim o fez, com excelentes e Imediatos resultados na
área da Educação.

Sala das Sessões,

CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI

PlENARIO

,..,----'----------TUTO/JU8TtFICA,çio----------------,

EMENOA AOITIVl\

Acrescentar inciso V ao artigo 63 do Substi tuti vo:

PlENARIO= ~-U~TO/~USTtFICiÇio _,

EMENOA SUBSTITUTIVA

Dê-se a sequmte redação ao Parágrafo úhico do artigo 63:

"Art.63 - .

§ único - Os cargos em conu s são do Poder Executivo, da União,

dos Estados e dos Municioios I serão e~~ercidos nr r v.§.

tivamente oor servidor ocuoante de carga de carrei

ra técnica ou urof i s s í ona L, exceto os de confiança

d i r e t a do Presidente da Reriúb Li ca , do Pr i me í r o

-Ministro, aaru s t r o de Estado, Governador, r-r e te i t'o
e da aut cr i ríade máxima de entidade da adnu.na s t r aç ão

a nda r e t a

JUSTIFICATIVA

Da forma como redlglda no projeto oé consti turção , se aprova
da, governadores e orefeitos f~caFiam Lmnedí dos de se verem asse.§.
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CONSTlTUINTE FRANCISCO ROSSI

sarados Dor ne s soas de confiança, o que Doderia até inviabilizar
suas admín.í s t.r açõe s . Nem mesmo secretários de Estado ou secretá _
rios muní cma í s poderiam ser escolhidos Li vr-ement e ,

Sala das Sessões,

EMENDA E532860·3
fJ

PLENARIO
lTr-------------TIt:tTO/~USTIFlllAÇ;,O ___,

EMENDA ADITIVA

Art. - O Ministério Público compreende:

I - O Ministério Público Federal;

Il - O Ministério Público Milltar;

UI - O MInistério Público do Trabalho;

IV _ O lllinistério Público do O.F. e Territórios;

V - O Ministério PúblICO dos Estados.

I" - Lei complementar de iniciativa dos gove!:

nadares dos Esta"os, estabelecerão normas gerais relativas à or

ganização, principalmente, deveres, direitos e prerrogativas, dos

respecti vos Ministérios Públicos.

JUSTIFICAÇIlO

Acresça-se o Inciso IV ao artigo 65 do Subs-t Lt.ut.Lvo , com a
seguinte redação:

Este já é um direito adquirido dos orofessores brasilei _

ros. 5UOrlmí-!o ser ra uma medada injusta. Mantê-lo seria orocor

c i onar maior motivação nar a aqueles que se dedicam à tarefa sa
grada de formar moral, cultural e eSDiritualmente a nossa mccj
dade

EMENDA MODIFICATIVA AO ART. 194 do SUBSTlTUTlVn DO RELATOR:

são já

MOREIRA

PLENARIO

As atribuições dos Ministénos Públicos,

pr ev rat as em lesgislaçõe! espec i a Is ,

D~-se ao art. J94 a seguInte redação:

o Texto proposto visa, prlnclpalmente, que evite
a institucionalizBc<5'J. LJm ........ v e t:> m"dr "'':rte pede r

O Ministério Públ.ico é, e deverá constinuar sendo.

vmculado ao Poder Executi vo que, sobre êle exercerá controle
e fiscalizaç~o.

r;-r 'I..IÚ~/COIlIII"./I~COIlI..Ão- .,

EMENDA E532863·8
t:

m----- TlllT(l/~utlTl,.c.lÇio-_--- ___,

JUSTIFICATIVA

- No magistério, aDós trinta anos de serviço Dl!

ta o homem e vinte e CInco anos nar a a mulher,
estendendo-se o mesmo critério DBTa os esoe _
c LaLas t a s que trabalham na área de Educação. li

"Art. 65 

Inciso IV

PLENARIO

CONSTITUINTE MANOEL MOREIRA

Sala das Sessões,

CONSTITUINTE MANOEL MOREIRA

PLENARIO
r;-r--- UXTD/JUsTlrle"'ç:õ.(I -,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EI'ENOAOO: Cap V: Art 180, Inciso V, do Substitutivo

do Relator.

Suprima-se do Inciso V, do art. 180, a seguinte expres-
são:

11 e para instruir processo jud i c Ia I em que oficie 11

JUSTlFICAÇIlO

A manutenção dessa at r í bua.ção ao MinistérIo Público,

rompe o princípio de igualdade das partes, no processo

Os documentos e informações devem ser requeridos, PJ:
lo Ministério Público, ao Juíz, no curso da ação, do mesmo modo

que a defesa deve fazê-la.

EMENDA E532862-0
f:J

lTr-------------TtXf(l/~UlTlrlC.lÇill _,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Titulo ·Y, CapItulo v, Seção 11, do Substi
tutivo do Relator.

Substitua-se a Seção lI, do Capítulo V, Título
V, pelo seçumte t ext.o :

5EÇAO 11

Art. - O ministéno Público é instituição per

manente, essencial à função jurisdicional do Estado, imcumb indo-lhe

a defesa da ordem Jurídica e da legalIdade democrática, e dos in
teresses sociais e individuais Indã sponãve i s .

Cap;tulo 1II
Da Segurança P~b II c e

Art. 194 - A segurança p~b I I ca ~ a proteção que o
Es t adc proporcIona; SOCIedade para a preser\lação da ordem'
p~b I. ce e da I nco I um i dade das pessoas e do patr I m~n I o, atra
vés dos segu I nt.e s órgãos:

I po l ~cla federal;
11 pO);CI.:lS CiVIS;

J I I - po 1; C I as mI I I tares ..
IV - corpos de bombe Iras;
V - guardas mun I c I p e I e .

§ 19 - As normas gera I s r-e I at I ve s â ergan i xaçâe, fun
c r onamentio , d sec r p l r ne , deveres. dr r-e sboe , prerrogativas e com
petênc I a da po I ; C I a federa I serão regu Ie de s e'cr-eve s de Ie I co;
p l emerrter-, de r n rc re t tve do Pr-eer dent e da Rep~bllca, denomina":
da lei Ol"g~nlca da PolíCia Federal, apllc;vel, no que couber,
às políCJilS CIvis do DJstr't~FederaJ e dos TerrJt~rJos.

§ 22 - Às polICias CIVIS, organizadas em quadros de cer
r-e r r-e , ..dirigidas I?or Delegados de 'Pol [c r e , comp~te as funs:ões 
de policia Jud1ciarta e admln'5tratlva, pr-eve nçec , epur-eçec e
repressão cr- i R'l1na I. Le I cQmp I ementar disporá sobre as narinas I

gerais relativas ia or9anl~l!lção, disciplina, deveres, direitos
e prerrogat i vee das po f fc I as c i v í s estadua í s ,

S 3g - Às pai íCIBS mil itares, forças auxi l r er-e s e r-eeer
ve do Exérc I to. competem e p r-eaer-vecec da ordem p~b l I ce e o po-
I I C lamento oatiene I vo fardado. -

§ 4 Q - Aos corpos de bombe i r-os competem as ações de. pre
venção e combate a ,nc;nd,o, busca E' salvamento. -

S SSl - Às gu~rdas erun I c I pe I s competem a proteção do pa
tir- i ""ôn I o Ill,un i c I pa I e IQgradouros púb I I coe em aux; I 10 às po I; C I as c I _

VIS, podendo os Prefeitos criarem unidades de combate a incêndios':;
de defesa CIVil.

JU$T1FI CAÇÃO

Pr-e lns i ner-eerrt e , -e necess~rlo que ee j e dado um balizamento
ccnat i cuc r cne í no que tange, tamb;m. aos ~rgãos de segurança públl- .
ce , de modo a OI'" I entar o Ieg i s Iador na fase da e Iaboração da Iea I s-
Lação como Jementar.

Desse ecdc , apresentamos nossa emenda sobre todo o cap;tulo
de segurança p~b I I ce , por-quent o as ai terações pr-opr-ste5 o at I nâe no
todo.

O cr-deneeeoec "C I ma ;'0 m0;'3 I e correto, haja V I sto o que Vem

sendo dade nas di spos i ções ent er- I o~es.
NilO podemos apartar as pc t Jc re s CIVIS do Olstrlto Fe der-e I e

dos Terr-it~rios das dISPos.lç~es alusivas à policia federal,~
",utand I', tendo eln v lata que its cer-r-e Iras po II c le I S de ambos as I ns
t ituiçoes ••0 Idênt íc.s, segu Indo a legl ti fação em v Igor e a OI""1gem
hist~rica de8ses ~I"~ãos. T.nto ~ verdade. ;flue basta consultar a lei
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JUSTIFICATIVA

r."T-----.-------- TuTo/~lJnlflCAçio-------------__,

Deputado JORGE VIANNA

Plenário

Se a Constituição declara que todo poder emana do povo
e em seu nome é exerca do ; .cumpr e-rios ouva-ü o sobre qual o s as t ema

de governo deseja para o País porque:

a) o povo deseja inequivocamente eLei ções diretas para
Presidente da Rép'Ública J vontade mani festada no sistema presiden
cialista, isto é, com o Presidente da República como Chefe de Es

tado e de Governo;
b) implantar agora o parlamentarismo seria frustrar

vontade do povo, posto que voltaríamos à e Le.i ç ãc Lnda r e t a para o
Chefe do Governo 1 a Primeiro-Ministro;

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELA:fOR DA COMISSÃO .DE SISTEMATIZAÇM
.-r,,:l<-toj:"

Acrescente-se ao~ das Disposições cons t i tuc í.onai s Transitó-

riasJ0"Y'&~.

õbjetnva-ae esclarecer o verdade i ro alcance ou lmunidade recipro
ca, sem ccnf'l i to com o disposto no art. 203, § H!.

JUS T I F I C A ç Ã O

DISPOSIÇOES TRANSITÓRIAS

Art. Nas e Lerçães ml}nicipais de 15 de novembro de
1 988, será realizado plebiscito para que o povo, por mai or í a de

votos, decida sobre o sistema de governo a ser adotado pelo País,

se pr es i dencãa l as t a ou parlamentarista.

Parágrafo úru co , Na hipótese de a dec i são popular vir a
ser contrária ao si stema de governo adotado por esta cons t i tua

ção, o atual Congresso Nacional votar á a reforma constltuclonal

deliberando por maioria absoluta de seus membros.

Além d1SS0, ti redação cferec rda para o S 2º eva te que o di.spos i t avc
produza efea t os mverscs aos pretend~dos, isto é, pemn ca a extensão às empresas
pr-avedas de prrvi Iégrcs que venham a ser concedidos à empresas es t ate i.s ,

c) as pesquisas de. opinião pública demonstram, por
amostragem, que a maioria dos br as i Le í ros é favorável ao presi

dencialismo e que grande parte não sabe o que é parlamentarismo.
Não pode, pois, a Assembléia Nacional const r tuinte de

liberar contra a vontade conhecida e Já manifesta do povo. O
plebiscito em 1 988, com as eleições municipais, dará a resposta

definitiva e haverá tempo para amplo debate para os adeptos de

ambos os sistemas.

r."T_~ 'l,..IfAIIIOfÇOIf'''io/llIItOlll..Io' _,

EMENDA E532867-1
!:J

EMENDA E532866-2
tJ DEPUTADO JORGE VIANNA

r."T---.,------ 'LtdlllO/cClIlII,;;ol.UltOlllUio- ,

DISPOSITIVO EMENDADO: Seçção IV - Dos Impostos dos Estados e do Dl.'!.

t r-í to Federal, Art. 209, § as, 1nciso lI, ef Inea lia"

JUSTIFICATIVA

nº 4878, de 03.12 bj, os üecr-e t os c le r s n s s 2251 (de 26.02.85) e
2266 (de 13.03.85) e a le r nº 7.548, de 05.12.86 para constatar-se
essa I dent Idade. da; a nec ee s I dada de serem reg I das p e Ias mesmas
di spos I ç;;es. Por outro lado, são I nst I tu I ções organ I ae de s e mant I das
pela Unlào,conforma art. 31, Inciso XIII do Subs t t t.ubr vo ,

As compet;nclds das polícias CIVIS e mil leer-e s , ao menos no
que tange ~s mI ss;;es gera i 5 desses ~r9;os tão I mportantes para
a I cançada a meta de uma segurança púb I1 ce ef I c I ente, nec e s s I ta de
balizamento constitucional mer s amplo, como se porp;;e, para eliminar
as zonas c I nzentas de conf I. to de compC't;nc I a. Por outro Iado, as
po I í c I as c I v I <; r-e c I amam uma I e I organ I c e a n í v e I nec lona I, a exem

plo da mcqr s t r-e r ur-e e do rnlnle:;t;'rlo ("I~hll("O, me smo J"lnrqup <'l pôll íCIB

, ,<j f" \( ' ....d ~('r un r for mr co do , f't.1rd el c-e ncor-mo e (..... el e c odo e

PLENÁRIO

"Sobr-e operações que de a't ariem produtos ao Ex t e r-aor-'

Substi tua-se a. at Lnea 11ali , inciso IX, § 82 do Ar

tigo 209 pela redação ae guarrte :

f I na da Just I çe •
Quanto ;5 po I;e I as mI I I t.er-e s , n~o pode o Exere I to pr-ee-.

c I nd Ir de seu aux; I 10, urna vez que compcem "Uma "força ereparada mI I 1

tarmente para a defesa terr I tor I a I Interna, da I a r-eaeo de serem
reserva do Ex;rc Ito. Sem contar com a força da p o I ; C I a mI I Itar, que
J~ está pronta, e qu r p ar-ede , aquartelada e dlspon;vel para ser usada
em em€'r9~nc Ia de conf II to externo f o Exérc I to pr-ec ,sará de I med I ato
aumento do seu cont Ingente prof ISS I one I, gerando uma despesa enorme
para o Pa; Sf embora .j ue t I f I cave I, em se tratanto da SEGURANÇA NACI O
NAl, mas que, a bem da verdade, o Bras I I não pode arcar nem mesmo :;
m~d Io prazo.

Finalmente, ; fundam.ental esclarecer que, mundialmente,
o combate aos I nc;nd Ios e as aç~es de defesa c r v I I, busca e s e I va
men t o são encargo dos mun I c; pr o s , não se .j us t; I f I cando que os corpos
de bombe I ros necess I tem de I nstruç~o mI I I tar, como as po I ; c I.aS m I I I

tares, que são reserva do ex~rclto. -

EMENDA MODIFICATIVA

O Brasil necessi ta fazer sempre crescer o seu 00

mer-cao ex t e r-aor-, para fazer aumentar o eupe r-avat da balança comer 

c1al,a fim de que possamos criar condições ao de aenvoLvamerrt.o nacio

nal.

EMENDA E532864·6
t' Const1 tuinte JORGE VIANNA

r."T TEXTOfJUSTlFICAÇÃO ---,

r."T-------- 'LlIlAIIIOIOOJolISslo/lllllcollrui.o ,

= TtlTO/~lJlTlfltAÇÃO-------------_,

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATO)' DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

'UIlAIIIOIOOlollldo/IIlaCOItIIJÃO' ,

r;-r TlXTO/JUITIFlCAÇÃO-------------_,

Dê-se ao Tí.tulo X a denomihação "Ato das na spos i.çêea

Con s t a.tiuca.one ae TransitórJ.~s", <'I ser promulgado simultaneamente
acrescentando-se as aequ a.ntiea ngrmas trans1.tór:Las}6vlc9-t. ~\

Dar aos 5 1º e 2º do ar t 228 a seguant;e redação' ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

"Art 228

i lº As empresas pdb Lacas , as sociedades de econcai.a m:lsta e as
fundações púbhcas somente serão cr redas por Ie r complementar, Ercandc su
je i tes ao r'eg rme próprio das empresas pmvadas , mc Iue rve quanto 1ls obrl-=
geções ccabattu.ar as ~ erubut ãr i.ae , ob,servado, quanto às fundações, o dra
posto no art 203, SI H~.

§ 22 Não .saré concedrdo às empresas públ1cas e eccaedades de eco
nomia mista priv~légl.o fl.scal que Já não tenha s adc conéedadc ao setor
pr rvedc

§ 32

Art. - Nas ele loções munac a.paas de 15 de novembro de

1988, será realizado p'l.eba.ac í t o para que o povo, por maaoz-ae de vo

tos,. dec t.de sobre o e a.st.eme de governo a ser adotado pelo Pe Le,

pr-eaadencae ã a.sce ou pe r Iementari.at.e ,

Par~grafo úmco ... Na hapô t eae de a eeca.sêo popular V1r

e ser cont r-áz-r.a ao sistema de governo adotado pela ConstJ.tuJ.çào,

atual Congresso NacJ.onal votará a reforma constJ.tucJ.o!'!al delJ.berando

por meaoz-a.e abeoLuüe" de seus membros.
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Art. - São r-ecabi.de e pela nova ordem conatia.t.uca.one L

as Le as que, de modo expHc i t;o Ou amp.í Ic i t o , não a corrt.zer a.em metiez-j,

almente.

Art. - É r-es t abeLec a.de a condição de bz-e ea.Le a.r-o

em favor dos que a perderam, pelos motI.V05 enumerados no artJ.go 146,

a t em r, da cone t â tu açâo anteriormente vaçent;e , desde que e s t e jern re

e i da.ndo no ares i r e o r-eque i rem.

Art. - são aprovados os eeceecoe-aea ed a t.adoa pelo

Poder Executlvo Federal até a data de promufqação da Constitui

ção, e que estejam pendentes de apreciação pelo Congresso Nacio
nal.

Art. As instituições financeIras submetidas a re-
gime de Lr qu í dação extrajudicial antes de 19 de novembro de

1 985 terão todos os seus pass ivos sujeitos a atualização monetá
ria real, a contar da data da decretação de cada liquidaçllo.

EMENDA ES32868-9
fi SENADOR CID SABOIA DE CARVALHO

=- TEXTo/JllSTIFICAÇÃO _

Emenda ao artigo 63 do Substitubvo do Relator, ceput; e

xnor.ec III, mantendo os demais:

Art. 63 - Aplica-se aos servaôores pfib'l.a.coa o artigo 79

da presente ccnseaeuâçâo e as seçuarrces normas:

I - .

II - .

111 - a um.âo , os Estados, o DistrJ.to Federal e os MunJ..c!

pJ.DS Lns't i tuí.r âo , no Lmuee de sua competencia, regime Jurídico ún!

co para os servidores, çaz-ant.ando o emprego dos que ] ã ingressaram
no sez'va.ço púbj.a.co ,

IV - .

JUSTIFICAÇAo

Na redação que suqezumos para o art.63 buscamos apenas

uma linguagem mais incisiva e que facilite futuras interpretações,

enquanto com referência ao inciso III acrescentamos o resguardo do

da.ze i,to ao emprego de quem ] á ingressou no serviço público 1 quando

da um.fí.caçâo do z-eqame juridico.

EMENDA ES32869-7
[!J consuã tuinte GABRIEL GUERREIRO

,.,.,. TUTO/~uS.. lfle: ...çio _,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 217, item VII

o item VII do Ar t i go 217 do Projeto de conat z tua-,

ção passa a ter a ee gu i rrt e redação:

Artigo 217 - .

VII - compat t ca t aaaçâo das 'runçóe s das J.nstl tuiçõe
of'a c La i a de c r-ed a t o da uni.âo , resguardadas as car-ac t.ends t t caa e con
dlções cpe rac i cnaa s plenas daquelas voltadas ao desenvolvimento re
g i ona.L,

JUSTIFICAÇÃO

Há a.nat â tuições oficiais de crédito atualmente op~

r-ande no ,Pais que encer-r-em primacial importância, seja pela posição

de destaque que ostentam no conjunto das entidades do gênero, seja

pelo preenchimento pleno de suas finalidades, que vêm conaegu i ndo de

forma ancont e s t e , Ameaçar-lhes a preservação pede r-aa ser um equi voco ,

tanto por essas razões quanto pela ev i denc i a de que, aSSIm, a lei v.!.

r-a a tão-somente prejudicar a e r rc rénc i a que se há de ex Lga r- das ent!

PI.I:N...lllO/co.\IIS1io/IUICOMISIÃO ---,

PLENÁRIO

~--------------TUTO/~()!lTl'le,I,Çio----- ___,

EMENDA MODIFICATIVA

Mod~t'ique-se a redação do i tem I do "caput" e da

alínea "c" do item I do Artigo 213 do Projeto de Constituição, pa

ra a seguinte'

Artigo 213 - A um âo entregará.

I - do produto da arrecadação dos rmpcs tcs sobre
a renda e provento de qualquer natureza e sobre produtos Lndua t r-aa
lizados, quarenta e sete por cento, na forma seguinte. -

a) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
b) .
c) três por cento para ap l ac açjio em :fomento nas

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições
r i nence í.r-as of'Lc i e i e de desenvolvimento, r-eg i onaa s e e atadua i s , na
t'orma e ccncacêes que forem estabelecidas em Le a ,

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda é de profunda significação para

as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e, de imensurável importâ!2

ela para o Pais. É de profunda SIgnificação para as três regiões r~

't r-onome adass porque, com 05 recursos que se pretende para elas cana

lizar, será possível Lmpr-Lrm t- um r-itrnc de desenvolvimento mar s ace-.

r e r-aco para as mesmas , com modlfica,,;Ãn <::lP'l1f'Jf"'ptlH-P I"l?'" "'l'~~ ~"'''l''H:

condições sóc i c-eccnémicas e, por- via de consequânc í e , se promoverá

uma sensIveü damanuã çjio no abismo que, a nivel de de aenvo Lvãmerrco ,

as separam do resto do Pais.

Não se pode pensar em desenvolvimento sem lnvest,!.

mentos nos vários segmentos da economia. E é isso que o povo dessas

três regiões busca através da nova ccnst í tuaçào brasileira, fato que

Só será alcançado, em parte, com os recursos que se pretende conse

guir através da presente emenda.

Esses recursos se destinam a aplicação em fomento,

através das i neta 'tuã çôe s financeiras or i cãate de fomento regaonat ,

que aas rm cascor-ào de recursos para f'Lnanc aar- tanto os tnveat amerrtos

de natureza privada como os de natureza púb l.a.ca , Com o aporte anual

ele mais recursos e com o retorno dos financiamentos efetivados, es

sas ans t r tuaçdas de fomento r-eg.i ônal e seus cQDgêneres estaduais irão

se :fortalecer o suficiente para responder pos a tivamente aos anseios

empresariais.,e e s t a't aa e das regiões sob enfoque, em consequência de

que, paulatinamente, iremos caminhando na estrada de nosso deaenvcf

vimento.

EMENDA ES32871-9 '"". ----,
tU CONSTITUINTE RAIMUNDO BEZERRA

PLENÁRIO

________ TEJlTO/~()ITI'K:...çio__--_-----_---

~ EMENDA MODIFICATIVA
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PLENl\RIO

CONSTITUINTE ALBJ':RICO CORDEIRO

mar um volume maaor- de recursos d i eponive t s para ap l a caçêe s pr-icru-.

tárias f que anduzem o desenvolvimento econômico e social, criando e!!!.

pregos e empr-eendamen toa produtivos.

É uma medida que, antes de tudo, permite melhor e

maas r-ac i.ona l u t.Ll.a z aç ac dos recursos públicos em prol do. aoc aedade ,

EMENDA MODIFICATIVA

r.r-----;:---,---- "l.IIlÁIIIO/CoWISSio/IUleO.llIUio-----------,

= TUTO/JUSTlflC4
Çio

---,

EMENDA ES32873-5
l:

Nod a f'Lque-cae a redação do 1 tem I do "c aput." e da

alínea "c" do 1 tem I do Ar t i go 213 do Projeto de coneta tuãçâo , pa

ra a seguinte:

Artigo 213 - A União entregará:

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre
a r-enda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos .í ndua t r-aa
La z ado s , quarenta e sete por cento, na :forma aegua.n t e , -

a) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
b) .•.••.••••••••••••••..••••..•••.••••••.••••..•
c) três por cento para ap Lac açjio em programas de

fomento nas regi ões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, administrados pe
las t.nat nt.ut çôe s eansnce i s-ea oficiais regionais de desenvolvimento7
diretamente e através das Lns t i tuacôe e r mence i r-ea e s teduaa e , na
f'o r-ma da Le a ,

JUSTIFICATIVA
Dê-se ao item II do a-to 216 a aequa.ntie redação:

Art. 216 - .•...••.•.

I - .

11 _ estabelecer normas para o z-atie a.o dos fundos

de que trata o art. 213, item I, na razão da-,

reta das populações e da super-fIoo.e territo 

z aa L e na razão anversa do s indicadores econô

macos e soci.e í s característicos de subdesen 

vcLvamentio •

A emenda consagra a expezu.ênca.a acumulada, e evita a.ntiez-.

pretações quanto ao objetiavo anaparedor da manutenção dos Fundos de

par-ta.oapaçâo e Fundo Eapeca.aL Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

A população, a ao Ladamentie , não é aufLca.entie para a.nd a caz- a

pr-r.or-aôede na dl.strl.bul.çáo desses recursos, ea s que uma população de

certo porte pode da.spox de renda ~ capita elevada, e outra, de me

nor porte, ueuf.rua..r' renda ~ capl.ta zeduaada , A última. população n~

caasc.t.e , muito maa e do que a outra, de um. reforço de recursos.
O dado trezr a tioxa.aL é bá s aco nos Estados de grande extensão

ea s que numerosos empr-eendamerrt.oa (transportes, comun i.cacôe s etc.) ~

xa.çem arrveatrament.o d i r e t.amerrte pr-oporcaona L a essas da s't.ânc aa s ,

A macéraa fcu. tratada, andev ; ..· -, a t cra II:::: '::c ar c ,
bi das tu spos i cêes ,T:t;ans.ltõrl..ds de. Subst.a t.ut r v o,

JUSTIFICAÇl\o

tJ PLENl\RIO
r.r--------Pl.IIlAIIIO/tOWlsslo/culeOllluio-----------,

= TlxTollusrlrlc4çiio ---,

EMENDA ES32874·3
l: CONSTITUINTE LUIZ MAROUES

condições sócao-e conêma.cas e, por via de consequência, se promoverá

uma sensível d ímí.nui.çjio no abismo que, a nivel de desenvolvimento,

as separam do resto do País.

Não se pode pensar em desenvolvimento sem lnvest,!

mentos nos vários setores da economi a. E é isso que o povo dessas

três reglões busca através da nova Constituição br-ae a Led r-a , fato que

só será alcançado ,em parte, com os recursos que se pretende conse

gu a r- através da presente emenda.

Esses recursos destinam-se a aplicação em fomento,

através das insti trui çêe e financeiras of'Lc Laa a de desenvolvimento que

assim disporão de recursos para f'Lnanc r ar' tanto os Lnve a't amen t oa de

natureza pr-ivada como os de natureza pública. Com o aporte anual de

maa e recursos e com o retorno dos financiamentos efetivados, essas

insti t u i çêes de fomento regional e seus congêneres e s t.aüuar s , cham!!;

dos a par-tac a.per- dessa programação, irão se fortalecer o euf'ac j.errte

para responder poe I 't avament.e aos anseios das regiões sob enfoque I em

coneequênoãa de que, paulatinamente, .i r-emos c ami.nhando na estrada de

A presente emenda de profunda SIgnificação para

as regiões Norte. Nordeste e Centro-oeste e de imensurável importâ!!

ela para o Pais. É de profunda significação para as três reglões r~

't r-onome adae porque, com os recursos que se pretende para elas cana

l í z ar , será possi. ve 1 rmpr-mu r um ri tmo de de s envo I v amen t o mais ece-

nosso deaenvoLvamenuo ,

EMENDA MODIFICATIVA

JUSTIFICAÇÃO

= TUTOllUSTlFle4ç~~--------------,

EMENDA MODIFICATIVA:

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 6Q DAS DISPOSICÕES TRANSITÓRIAS.

o art. 69 das ru.spos i.cões Transitórias do Substitutivo do

Relator, passa a ter a seçuant.e redação:

"Art. 69. Dentro de cento e vinte dias, o Trl.buna1 RegJ.o

na I de Goiás realizará p.Ieba.sc.Ltio na área descrita no parágrafo 19,

resultando o pronuncaarnent;o favorável na criação auticmáta.ca do Est,!

do do 'rocantans e, em noventa da.as , na sua instalação, designada P'!

lo Presidente da Repúbl~ca a sede do Governo, a ser confirmada pela
As sembLêaa consta.cumee do Estado.

§ 19. O Estado do Tocantins lirnJ.tar-se-á com o Estado de

Go~ás pelas õ ívaaas norte dos xunãcIpa.os de são MJ.guel do Araguaia,

Porangatu, Formoso, Mlnaçu, Cavalcante, Monte Alegre de Goiás e C3!!!

pos Belos, conservando r a Leste, Norte e Oeste, as d í.va.aas atiuaa,s

do Estado de Goiãs com a Bahia, pa.auL, Maranhão, Pará e Mato Grosso.

§ 29. Aplica-se à cr-a.acão , ans-ceLaçâc , e Lea.câo da Assem

bjêae consta.tu~nte, Governador, vace-üovernador , senadores e Deput.§!

dos FederaJ.s do Estado do Tocantl.ns e à d í.vaaâc do Estado de uoaâs ,

no que couber, o que dispõe a Lei Complementar nç 31, de 1977".

~.."""~
PFI,

Dê-se a seguinte redação ao parág.rafo 32 do Artigo

218, do Projeto de Constituição (Substitutivo do Relator).

§ 31! _ As dd apon fb f Ladade s de caixa da Unlão, dos
órgãos, errtadade s e das empresas por ela controladas, da r-e t a ou ari-

•d i r-et.amerrt;e I serão depoe a t adaa em rnet í. tUlçôes financeiras of'd c aa i a
federais, na forma da Le i , As dos Estados, do Distri to Federal, dos
Terri tórioa e dos Nunac i p í.os , bem como os órgãos ou entidades do Po
der Público e das empresas por ele controladas, em i nat f tuições fl.=
nanceiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei.

EMENDA ES32872-7
PJ Consti tuinte ALB:E:RICO CORDEIRO

A União dispõe de instituições financeiras para a

execução da política econômica do Governo. Como forma de maxânu.aar

a u t í.La z.açjio dos recursos públicos é de fundamental t mporvtjinc ã e que

t aa s recursos, gerados e ger-ados por organizações do governo, ae j am

depositados nas instituições financeiras da Unajio , de maneira a for.

JUSTIFICACl\O

Todas as resoluçóes da ONU, a respeito do daz'eLtic à auto

det.ermanaçâo dos povos, mandam ouva,r , para efeJ.to de andependênc í a

política, a população diretamente interessada; é da tradição do di-, .
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JUSTIFICATIVA

A unaêo -ten suas ans t Ltui.çôas otac i.ar e de credito,

rocas a.guIemente hab i.La t adaa a r'eoe ber-em , em depósito, suas disponi

c.i.La.dade s de c aaxe . O tratamento pr-av r Leg i.ado concedi.do ao Banco CeDo

"traI s er-a a an j us to e a.nadequado , pois, como é notório, não é nor-ma L

bancos cerrtr'an s terem caaxa pr-ôpruo e, quando o têm, não passam de

grandes cerrtr-aLa aador-es de recursos.

EMENDA ES32877-8 """ _,
Constituinte Oeputado M~RIO BOUCHAROET

(J Plenário
~- 't.rKAAla/çcllf.do/lwçaKlllio,-- ~

r-eaeo conatn.tucaonat brasileiro,. ser feita consulta, para efel.to de

auboncnu a pojLtaca aos habitantes das .reqaôea e DistrJ.tos que bus

cam à emancipação.

As xeataradas mem âeaeacôes da Assembléia LegJ.slatJ.

va - ela, autora da Sugestão de Norma consta.eucí.cned nç 510151

propondo a criação do Estado do Tocantins, aprovada pela Subcomi~

são dos Estados - dos cons t r t.uanties , do Governador do Estado, do

Ministro da Agricultura, autoridades, instJ.tuições e povo goianos,

Já são do conhecimento de todos os Constituintes.

m anee do quadro que temos, quem poderia, senão a As

eemb Lêa a Naca.onaL cons't a.tiuãnte , fazer respeitar a vontade do povo,

expressa nas diversas manl.festações do seu Governador e dos seus r~

presentantes, no sentido de crJ.ar o Estado do Tocantins?

naarree das J.ncertezas que nos traz o Jogo polltico

quem poder-aa , senão a Aasemb Lêa.a Naca.ona L conatu.tiuânt.e , desagravar

o Congressa Nacional, defender as suas atuaa s e tão diminutas prer

xoçatnvas e restaurar-lhe a a.ndependêncLa grandemente afetada pelos

doas vetos pr-as Ldenca.aj.s ao Estado do Tocant1.ns?

r.r- TtXTOIJU5TI~leAçio _,

Emenda subs t i tut í va

Título V

Capítulo I - Seção IX

Da Fiscalização Financeira, Orçamentária, Operacional e Pa't r amonLaI

o povo qoa.ano , os seus representantes e governantes

esperam ter respeitada a sua vontade politica de criar o Estado do

Tocantins e contam com a ao La.daza.edade dos a Lustrres membros da As

sembãéxe Naca.onaL ccneea 't ua.ntie ,

Sub s t i tua-ae os lnCiSOS do § 12 do art. 106 pelo se

guinte:

Art 106 - ••.•.•..•.•..•.••..••....•.

19 - .•.............•.............•

CONSTITUINTE ENOC VIEIRA

EMENDA ES32875-1
(J
r.T-------- .lINl.lIlo/CONIIIÃo/IUl-tOIllISlÃO .,

,.,.,- TEXTO/JUaT1FlCAÇÃO --,

- dois fo1lnlstros, escolhidos pelo Tribunal

de Contas da uru ão , com aprovação do Congresso Naclonal,
alternadamente, dentre sucn t eres e memorc e do aa.na e t ér rc

eüb Li co junto ao mesmo Tribunal, segunoo os critérios,em

ambos os casos, de ant i qui dade e merec imento ;

11 - os demais Ministros, após aprovada a es

colha pelo Congresso NaCional, com indicação alternada de~

te e do Presidente da República
EMDNDA SUPRESSIVA

JUSTIFICAÇÃO
Suprima-se o § 29 do artigo 218 do proJ eto de conaeatui

Cão (SubstitutJ.vo do Relator) •

JUSTIFICAÇÃO

Para um órgão auxiliar do Congresso Naclonal, o Tr!

bunal de Contas da União deve ter composição variada e dependente

de várias fontes de Lndi cação , porque assim representaria com maior
r a qo r a s oc reoede .

r.r------------- TtlCTO/JUITlrlc"'çÃo' --,

Emenda Substitutiva

Título IV - Da ür qana zação do Estado

Capítulo IV - Seção Omca -

Da r i scaj í zação Fianncelra e Orçamentária

Plenário

Consti tumte Oeputado MARIO BOUCHAROET

r.T--------.LENI.1l10/c:Ololl'lÃo/IUICONlllio ~

EMENDA ES32878-6
o lnC1.60 IIr do art1.go 255 dz spôe que lia organJ.zaçào,

o Euncxonementio e as at.r-abua côes do Banco Central" será estrutu

rada em Le a , Entendemos que a matiêza a mser-ãda no $ 29 do art~go

218 deva ser tratada no bOJO da j eqas Lecâo pr-evasua no art~go 255.

Por outro lado, cons i dexando a neceas a.dade de termos um Banco ce!!

traI a.ndependerrt.e , este dever a.e , na execução da po LLtaca monetá 

r ae , com o ob j etrí.vo de regular a oferta de moeda ou a taxa de )u

ros , operar com titulas pcôprao s , de ermaaâo do BACEN, e não me 

da.an t.e a compra e venda de títulos de emissão do Tesouro Naca.ona L,

o que poder la caracr er.rzar empzêstamcs., de forma .rndzre ce , ao Te

souro Nacn.onal , que são vedados nos termos do § 19 do mesmo ar-t.a-,

go 218.

subst a tua-se o Art. 46 pelo seçuint.e :

CONS~ITUINTE ENOC VIEIRA
EMENDA ES32876-0
(J
= .~(NA~IO/OONISlÃo/IIlICGlIllllio,---------_,

PLENÁRIO

"ã r t; 46 - As contas que o Prefeito está obriga
do a prestar anualmente serão Julgadas pela Câma
ra Munlcipal, e de sua dec i são caberá o recurso

ao Tr rbuna I de Contas do Estado.

JUSTIFICAÇllO

Na adruru s t r ação PúbLrca , como é óbvio, limites

const! tucionais e Leqa r s mui tas ve zes i ru oem a apllcação im!:

S 2º - Da decisão do r r ibune.l de Contas caberá o

recurso, com efel to suspensino, ao Tribunal de
Justiça do Estado".

,.,.,- TtlCTOIJu".I~leAÇÃO------------_ _,

EMENDA MODIFICATIVA

o parágrafo 39 do Art. 218 do pr-o j e'tc de cons-c i.ruj,

ção passa a ter a seguinte redação

Art. 2lB

§ 39 - As da.apcna.b L'La.dede s de oa a.xe da unaâo serão

depositadas em suas ans t-l-tu í.çôes de cr-êda tc , ã órdem do Banco Cen

tral. As dos Estados, do üas-tr-a'to Federal e dos Municípios, bem como

dos órgãos ou entidades-do poder público e das empresas por eles co!!.

troladas, em ans t Ltu Lçôe s financeJ..ras ofrcfa í s , ressalvados os casos

previstos em lei.

§ 12 - O recurso a que se refere o artigo
ser mterposto pelo Prefeito Municipal ou

vereadores que representem pelo menos 1/3

terço) dos membros da Câmara Municipal.

poderá
por

( um
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EMENDA SUBSTITUTIVA

EMENDA E832880·8
tJ Constltuinte JOSÉ OUTRA

=- TUTO!JU$TI'ICAÇÃO ---,

PLl'HARIO/IlOWISSÃO/ilUICOIlIUÃO-------------.

tJ PLENÁRIO

chata de métodos ut aLazado s , r ot ane Lrament.e , na rru c i at ava

privada para obtenção de resultados rápidos, f'avor áve r s

econônu co s em p r ove i t c da or qan i zaç ão , çmotivo pelo qual a
adaptação do a ns t r urnent e I legal às novas conquistas deve ser

uma preocupação l eq Lt i.ma do gestor e do legislador que têm

o I INTERESSE PUBLICO' como bússola anue sv í éveI a or i entar

seu cammho de bem serv 1 r ao povo.

o que se recomenda é que se observe e se mantenha

a autonOffilB do munlcíplo I mas que se qar arita o 'lnteresse pú-

E.I1CO I com a pos s ibí.La dede de haver um controle que não se

Lr.mat e uru cemcnt c ao cn.térlD poIítlCO

subst i tua-se, no corpo do artigo 12 do Título das »üa spos ações Tra~

s i t õr í asv, a expressão lIA SEREM DEFINIDOS EM !.EI COMPLEMENTAR" pela

"CONFORME FOR ESTABELECIOO EM LEI CDMPLEMENTAR".

JUSTIFICATIVA

EMENOA MODIFICATIVA

=- ~T~J:TO/JJHltlÇ"AÇÃO-------------_,

ê1PLENARIO

A presente emenda visa eliminar, no futuro, i njus t i çe s

que podem ser comet i das contra os Estados menores, em de t r rment o

da prestação jur Lsríi c i cna I que a uru ão deve prestar, como dever

..,- PLEHARIO/ÇOllI5SÃO/'llIÇOIlISSÃO --,

EMENDA ES32881·6
CJconsti tuinte JDsE DUTRA

Dessa forma, a Câmara Munlclpal julgaria as cortas

prestadas anualmente pelo Prefeito, com pus s i b i Lidade melhor

que qualquer órgão estadual de pe r que r r r as razões jur íui cas

e poLí t i cas que deram cr i qem ao dto gerador de despesa, e

de sua decisão caber;a recurso ao r r rbune j de Contas, tanto

por parte do Pr e fe a t o prestador das contas, quanto por 1/ 3

(um terço) dos Vereadores. Esse número minímo de Vereadores

para Le qr t Lmar o recurso é es senc i aL, pois ev i t a que se

transforme o da r e i t o ao apelo ao Tr i buna I de Contas em SIm

ples Instrumento pc l Lt acu-ríemaqéq rcu

A nossa proposta se a Li ce rça em três p renn s s ae

bás i cas que julgamos da maior r el evânc i a , que i e se j am,

---~~-------,

JUSTIFICATIVA

Parte dos fundos atualmente em VIgor destina-se a proje

tos de maturação a médio e longo prazo. Conceder apenas d01S anos p!
ra suas respectivas ratificações seria pouco prudente, até mesmo PO!

que alguns desses projetos de mai s longa implantação já se encontram

aprovados e sendo Instalados Irreversíveis, portanto. Além dlSSO, lE
go depois da promulgação da nova Carta Magna, r ncont ãve i s normas t~

r ão de ser elaboradas pelo Congresso Nacional, o qual, por certo, só

disporá de tempo para as normais mai s urgentes e de mB1S r e Ievênc aa

para a completude do novo ordenamento jurídico. Um prazo mai or , para
as normas de menor importância, s ar i a , no minimo, de salutar cautela.

Por fim, se um ou outro desses fundos menores merecer ext rnção ,

lei ordinária poderá adotar a medida de forma isolada, bastando, p~

ra Isso, a Iru.c í at í va parlamentar ou governamental. Com ef'e i t o , a

emenda ora apresentada não proíbe que isso aconteça antes dos cmco
anos.

o item 11 do artigo 24 das Disposições r r ens í tõr i ae do Pr oje t n de

const i t uí ção passa a ter a seguinte redação:

"Art. 24 - ••••

11 - extinguir-se-ão, automat i vament e , se não forem rati
ficados pelo Congresso Nac r ona I no prazo de cinco anos."

tJ PLENÁRIO
rrr-------- PLEHARIO/COIl15SÃO/'IJICOWISSÃO---------,

...- TUTO/JllsTltICAÇio ....:. -,

EMENDA E832882·4
t:: cons t i tuant e JOSt' DUTRA

I - controle mai s e f'ac i ente da despesa pdb Li ca

r ea Li zada pelos muní c Ip i os , sem f er i r sua autono

mia para Julgar politicamente as contas;

11 - economi a para as partes que não se conf'orma

rem com a decisão pn j Lt i ca da Câmara, pOIS O re
curso ao r r ibune i de Contas é qr a tu i t n em todos os

seus atos ~ termos;
111 - redução das despesas púo l í c as com a desne

ces s i dade de recrutamento de mai s pessoal para

cumprimento da competência f r s ca Li zado r a munIci

pa l , pOIS o Tribunal de Contas somente t e r a a que

aprec i ar , totalmente, a rpestação de contas muni

c LpaI quando houvesse a mte rpcs i ção do recurso

contra a de c i s ão da Câmara Municipal

Plenário

cons t i tuant e De utado MARID BDUCHARDET

Acrescente-se o seguinte parágrafo ao Art.

106.
"Art.106 .......•......

Emenda Aditiva

Título V

Capitulo I - Seção IX

Da FIscalização Financeira, ürçament ãr i e , üpe r ac i ona I e

Patrimunial

EMENDA ES32879·4

rrr-------------TlllTOOIJST1'lCAÇÃO--------------,

rrr---
PullÁ

II.IO/ Co WIIlÃo / I Ulc Oll l u .io ,

A Emenda visa fazer jus t i ça aos auditores

que tendo a subst i turção encerrada, perderiam as garantlas

previstas no Pr oje t c de Constituição, quando retornassem ao

exercício de suas próprias funções.
Como exercem as mesmas funções dos MInis

tros, os auda t ores , devem gozar dos mesmos direi tos e garant,!

as.

Os Auditores do Tubunal de

da uru ão , têm as mesmas garantias,

dimentos e vencimentos dos Juízes

t r ibunaí s Regionals Federais.

JUS T I F I C A' t;' ~ O

Contas

Impe

dos

EMENDA MODIFICATIVA

Mod:lflque-se a redação do § 3º do Artigo 295, para a seauinte:

I1 A Floresta Amazônica, A Mata AtlântIca, o pantanal e a Zona coste!

ra são pa t r imôn í n nacional e sua utilização com fins econômicos será
feita em r i çcrosa obeo i ênc í a à Lei que assegure, consideradas as nor

mas t écrncas vlabillzadoras de seu desenvolVImento r ac i ona L, a sua'"
preservação e da eco i oní a v •

JUSTIFICATIVA

É indispensável preservar essas quatro áreas do t er r i t dr ro

hras i Le i r o , sem comprometer o seu desenvolvimento que, contudo, com

base na lei, deve respeitar as normas técnicas VIsando a sua raci~

nalidade e a preservação da ecologia.
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EMENDA ES32883·2
[=1conStituinte JOSô DUTRA

tJPlENARIO

=-------- TEXTONUSTIF'ICAÇio -,

EMENDA MODIFICATIVA

Modifique-se a redação do Parágrafo üní co do Artigo 177 do Projeto

de Cnns t í tu í ção , para a seguinte:

"Art. 177 - •..

Parágrafo üní.co - Lei complementer organizará a Defenso

ria Pública da União, do Distrl to Federal e a dos Terr~

t ôr i os e estabelecerá normas gerais para a organização

da Defensoria Pública dos Estados, observados os segui!!.

tes princípios:

I - autonomia administrativa e f'unc i ona.l i

11 - ingresso mediante concurso público de provas e ti

tulos;
111 - garantia de d í r e i.t.os igua~s aos membros do Minis

tério Público j

IV - dedicaçllo exclusiva.

JUSTIFICATIVA

A presente emenda visa estabelecer os principias que d.!:,

vem nortear o legislador na elaboração da lei complementar, de modo
que, através deles, sejam garantidos determinados pr í.nc íp.í.os que ~

sam garantir o sucesso de cada uma das Defensorias insti tuIdas e i~

50 só poderá ocorrer na medida em que se assegure aos seus membros

determinados d í r e i tos e se lhes i mponha determinadas obraqações , em

razão , especialmente, da importância púb Li ca e soc i aj que encarne

o desempenho de sua função

res de é.efl.c]ência~ de fala, va.sâo e eudaçêo tienharo aces-ec à in

formação. opa.naâo , ecruceçêo , arte e cv Leur-e .

JUSTH IC~_TJVA

neu-ee 'r eôeção ['11; is pr-eca ee ao texto do relator an:t"] Lendo-r ae

o ecps c tro abrenqado aos õe racaeneen de fala, vr.sêo e euda.çâc ,

:!'gualmente, eubss-t a.trud.u-iae a expressão ".QQê" meaoe de ccmunaceçeo

(que a todos cb'ra.qar-La I per' "de 11 mE"J.OS" de comunxceçâo augurando a POã

aaba.La.dade de dJ.rJ.gJ.rem-se alguns, especificamente a de f ac a.errt.ea

eensor-aeí.s •

Constituinte ARTUR DA TÁVOLA

~---_--_---_--TUTO/JlllTlrlç,lçio_------------___,

EMENDA lIDITIVA

Acrescente-se J.tem lI, do artJ..go 291, apÓs M "produção cul.

t.uze L" a expressão " e az-tLs t.a.ce" nos meaoe de comunicação, etc.

JUSTIFICATIVA

Ao ~stender-se à produção artística os bener.Icaos decorren

tes de m:lnimo, ou méxamcs de 'reqacner aeeçêo ze produção está-se

garantJ.ndo não apenas a r axeçâo de artc.st.e s em seus estados de

or1gern como o Lncerrta.vc a produções fora do ârnba.tic dos prJ.ncípilJ.!5

centros produtores, Ra o e são Paulo.

= TUTIlNOSTII'IC,lçl0 -,

Constituinte AR'l'UR DA TAVDLA

[=1 PlENARIO

'Ll!N...,IlO/ÇÇ~.,lo/.UlÇDIIlIII.i(,--------___,

EMENDA ES32887·5
l:J
f:J

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 1. DAS DISPOSrçDES TRANsITORIAS

Incluam-se como parágrafo, no Art. lQ:

"Esta anistia é concedida, 19ualmente, aos dirigentes e r~

presentantes de or qaru zações sindicais bem como aos servidores ci

VlS ou empregados que hajam SIdo demi tidos ou mspensados por moti
vação exclusivamente po l í t í ca , com base em outros diplomas legais ~I

JUSTIFICAÇ~D

Muitos dirigentes e representantes sindicais. servidores

CiVIS e empregados ainda não obtiveram qualquer hene f Ic i o nas ani~

tias de 1979 e 1985. porque suas punições. embora tenham ocorrido e."

c Lus avarnerrte em Virtude de mot i vação política. foram baseadas em D!!,

tros diplomas legais que não os famigerados atos de exceção

Ao Lnc l ua r esta sugestão, estaremos corrigindo uma inadi

missível omissão das anistias anteriores.

constituinte ARTUR DA TAVOLA

= TrnO/JuBTll'll::,lÇÃO-----------

E>lF.NDA SUBSTITUTIVA

Substitua-se o artl.go 294, pela seguinte redação:

"Art p 294 - O Estado implementará meda.daa qUE Levem à
eõe.pteçâc de mEJ.OS de cenu...naceçêo , a f1m de permítJ.r que poxtadQ.

=-- TUTOIJulTlrIC,lçla' -,

EMENDA SUBSTITUTIVA

Substitua-se a redação do parágrafo 9 2 , do ArtJ.go 62, poz e

Parágrafo 9 2 - É r.avre a manifestação de pensamento, V~

dado o enonamato e excluída a que J.ncitar à vJ.olên..::ia ou defender

da.sc r amãneçâo de qualquer natureza. É assegurado o eaxe i.ec de

r eepcsue , pxcpoxcnoria L ao agravo, além da anãeru.aaçâc por dano ID§.

teria!, moral, ou à amaqem,

JUSTIFICATIVA

o restante do p:ttágrafo proposto torna norma coneti a tiuca.cne L

que não é um pr-anc Êpao ou um da re í, to mas matérla de eva.o.açãe sub

jet.Lva cu je aplicação pode dar margem à negação do prLnc Ipao de:
f end r.do no próprlo texto do parágrafo.

Constituinte ARTUR DA ~AVDLA

=-------------TUTIlIJUITlfltr.çio--- -,

EMEliDA SUBSTITUTIVA AO ARTIGO 33. ITEM IV

IV - ampeô Lr a evasão, a dest ruaçâo e a deacaz-act.er-aaa-,

ção de obras de e r te e de outros bens de valor hJ.stórJ.co, artí.s
tia.co e cultura1.

JUSTIFICATIVA

A presente redação aumenta a a'orençênca.a da proteção de que

trata o a.t.ern III deste artigo 33.
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Const1tuinte ARTUR DA TÁVOLA
~LEwJ.1l10/~OllIU,i1l/.us~O.ln~o "l

Plenário

r;r TUTOIJtJ5T'FI~.çio-----_-------_,

Plenário

rrr TuTo/~unIFlc.ç.iD-------------1

EMENDA ES32889·1
l:J

EMENDA SUBSTITUTIVA EMENDA ADITIVA

Substitua-se a redação do parágrafo 109:, do Artigo 62., por:

Parágrafo 109: - t t avxe o exercIcao de qualquer traba-

lho, Of1C10 ou pror a.aeâo , observadas as quaj.arc.ceçêaa pz-cfd aa a.o-'

nais que ale:!. exaç í r ,

JUSTIFICATIVA

Acrescente-se, onde couber, no Capítulo V --Da cceunacecãc 

do Ti. tulo l IX - Da Ordem sccanr r

A qualquer meac de ccmrm.caçêc legalmente conet.a-cuãõo , seus

da.raçant.e s e pxofa s s i.one í e dev a.demerrt.e haba.Lat.adcs , é assegurado

o exerc ícao da La.bez-dade ce expressão, an tormaçâo , opa.na.âo e cris.

çêo , cada qual xeapcr-dendo por abusos na fOr!pa det.e rrru.neda por

Lea ,

No texto proposto pelo relator, a parte acama aupz-arru.de ccn

trr-eza.ave a Larrrpa.dez do dJ.reJ.to ao livre exercfcac de qualquer tr-ª.

balho ofício ou profissão desde que e a't.e j a , a pessoa, devz.damejj

te que La f a.cade para tal. O texto do relator drecramaneve , espe-

c a.fa.cemerrt e - e sem qualquer razão - a pror a s sêo do jorneLa s ca ,

o pr1ncJ.pJ.O da La.bexde âe de ampr-enaa , indisçensável a qual

quer r-eqame ô en ccz-á't a.co deve ser pr er-roçe t ava de todos os que paX

't a.ca.pan- do bo je compf exc processo de co Lhez-, processar e erru.ta-r

anrormaçâc , opanaâc CU criação. A ele, aç ue j u-ent,e , deve corres

ponder escala de z-eaponaaba.La.dadea cominadas em Lea ,

Constituinte ARTUR nA TWm.!

Plenário

r;r-------------TEXTO/~UST"I~.Ç.i.o--- _,

EMENDA ES32893-0
tJ

PLtNJ.NIO/CCIlI••,iO/.ueCOllIU,ill ,

Plenário

EMENDA ES32890-5 "",. ----, rr"""O~
f:J constituinte ARTUR DA TAVOLA J ~PMDB_J

f: ) f:?7i@
r.r-------------TUTO/~U.TllI~.çb-------------_,

EMENDA SUBSTITUTIVA
EMENDA ADITIVA

Suba t.z.tiua-ese no ArtJ.go 277, a palavra.!i!!! por ,ê..

JUSTIFICATIVA

?/:l-"
Acrescente-se ao pa't'ágrafo;;ti, do ArtJ.go 62, a expressão "e

de dados" após a expressão "ue í.eeônaoaa», O texto, então, f zcaz-La
aesnm z-edaç.í.do ,

Trata-se de garantir aos ín?~os o da reaec de enaane r com "o

emprego de suas línguas e pr-ccesaos de e prenda.zeçemv , Para os ín

da.oa os processos de aprendizagem não são catalogados e congela

dos em ansr a t.ua cêas eapec a.aLaaada s , as escolas: deza.vam da vida,

suas vexaações e ena r.nementio s , razão pela qual não se lhes devem

ampc r peôeçcçaes aJ-beias, e s que usamos na chamada vo.ee cJ.vJ.lJ.

z ada ,

Parágrafo 39 - É J.nvJ.olável o 5J..9J.lo da correspondênc i a

e das comunz.caçôea telegráfJ.cas, telefônJ.cas e de dados, salvo por

ordem judacna t , nos casos e na forma que a Lea estabelecer, para
fJ.ns de J.nstrução processual.

JUSTIFICATIVA

No mundo contemporâneo o mesmo aa'eeaec ao sJ.gilo, _clássJ.co

nas comuru.caçôas poat.aa.s , telefônicas e telegráf~cas, pela.s mes

mas razões deve abranger a comum.cação de dados.

constituinte ARTUR DA TÁVOLA EMENDA ES32894·8
l:J

r.r-------------TlJlTO/~USTlFI~.çiO 1

EMENDA SUPRESSIVA/ADITIVA
.".------------- TrxTO/JUU('I~.Ç.i.O'_..,...-~ ___,

Ao aupramí r o parágrafo 2 2, do artJ.go 291, acrescente-se

como novo artJ.go:

EMENDA SUBSTITDTIVA

SubstJ.tuam-se o a'r-t a.qo 293 e parágrafos pelo s equarrte t

ArtJ.go: É vedada toda e qualquer censura de natureza

polítJ.ca, adeoaéqace e ec-tIacace ,

JUSTIFICATIVA

A supressão do parágrafo se JU5tJ.fJ.ca porque legJ.sla sa1:re

meaoe impressos em ez-t.a.qc CUJO Q5U2!t!. menc aoria excauaa.vemenee e

ma.asoz'as de: zádJ.O etelevisão e a sua transformação em artigo se

JustifJ.ca, ademe a.a , por garantJ.r a anexí.ecêncae de censura pr-év ae

na a't r.va.dade regt...lar da comu'nicação t-ras í.i.e í.re ,

Art. :?93 - Compete ao Poder Executivo outorgar e reno
var concessão, permr.asâo e autorJ.zação 'para aez-vaçoa de rádJ.o e

't e Leva.aâc , após aprovação pelo Congresso NacJ.on~l, no prazo e na
forma fixados em Lea ,

parágrafo 12' - Para os ef~itos do da.spoeco neste capít1!
lo, o Congresso xecacnaa anet.atuaré , na forma da ã ea , seu

orgão aUXJ.lJ.a~, O Conselho NacaonaI de ccmum.ceçâc ,

Parágrafo 22 - O prazo da concessã.o e da perma.s sâo será

de 10 (dez) anos para. as emJ.ssora~s de rádJ.o# e de 15 {qua.nze Lanoa

para as enu.aeoz-aa de televisão.
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Parágrafo 32 - O cancelamento da concessão pazma a-'

são, antes de venca dc o prazo.. depende de decaaâo juõacaer ,

Parágrafo 42 - Nenhum membro do Congresso xacaoeat e

seus côn juqe , f r.Lho s , irmãos ou sócios poderão r-ecebe-r concessão

para a exploração de canea.a de rádio ou eeaevaeêo na vigência de

mandato ou suplência.

JUSTIFICATIVA

(', prc ee nt;» t e x t o s r n t e t i ae P amp'l Lf ace o prnpo""'t0 r,,"1"" .. .".1p

tor, a ele acrescentando narina é tace qual seJa,a de nmpedd.r- que

que lquer conçreesa e te , agora transformado em anat.ânca.e Julgadora,

passa se 'bene f a c a.er- com o poder que lhe está sendo a t r-a.bu fdc ,

EMENDA ES32895·6 "".----:------,J r:=:='B'------'l: constituinte ARTUR DA TÁVOLA . L....-n..... _J

"LII:III."IO/COlIlS.ÃO/IIlICGKIUio ---,

Plenário

= T(XTo/Jl.!sTlrlc.çio ~

EMENDA SUBSTITUTIVA

Substl.tlu-se o parágrafo 3 2,. de Art~gD 291, pelo aeçuante s

parágrafo 32 - A Le a regulará a propa.ganda comez-ca.a L de

Bens e eexvaços nocivos à saúde.

JUSTIFICATIVA

o texto do r-eLe t.c r ao mvés de consagrar norma ccnse reue í.o

na L, envereda pela j eq as j açâo eapec-i Ea.ce a.n't.ez-va.ndo de modo arbJ.

trárl.o na e t a.vi.dade pub'Lt.ca.t.é r â e que á sempre ccnsequênc a.a da l.!.

berdade da a t a.va.dade econônuca e não sua causa. Parece sem sen

tido que um texto conemcuc rone t que não proabe fumo ou bebade im
peça o La vr-e exexc Ic ao da propaganda, etapa anevatéve; de eue co

mercae t aeecêc ,

EMENDA ES32896·4
f:

Plenárjo

r;-r------------- TEXTIl/JUsTl,.ICAÇiD-------------~

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se na abertura do Capítulo V - Da comuna.caçâc 

Título IX - Da Ordem Social:

"Art. - :é e aeequraõo a cada pessoa o dn.r-e i t o de re-

ceber, cor!' La.bez-dede , an ãormaçêee , a.déa a s , arte e opr.naâo ,

JUSTIFICATIVA

A comuru.ceçâo é um d a.r-ea,to do usuéxac , A La.bez-dade , sua pri

-conô açêo , No texto do relator, o Capítulo V carece de uma dJi

fJ.nlção geral, um pranc fpac r e acoe da e t.Lva dade ,

JUSTIFICATIVA

MUJ.tas vezes o eux í i ao de recursos púbLacos pr'op i.c a.e a d.1.fla

são da cultura através de a t a.va.dede s que remuneram a r't a s t a s , A pzo aba>

ção, portanto, a rnda que ccmpz-e end a.de em sua arrtençâo acaut.e t e t dr r a ,

não se jue t Lâace em qualquer texto dea t anedc a proteger a cultura.

constituinte ARTUR DA TÁVOLA

l?l.enário

= TuTo/~unl~leAçio-------------___,

EMENDA ADITIVA AO ARTIGO 285

Inclua-se o seçua.nt.e parágrafo:

§ 1 s - A omissão do Estado em relação à proteção do pa

-tr-amên a.c cultural é c r-ame punível na forma da Lea ,

JUSTIFICATIVA

AI to número de cr-arnes contra bens e valores cult.ureae - demQ

lJ,.ção, descaracterização, evasão - dá-se por cma.esâc das autoridª

des compet.ent.ee ,

Constituinte ARTUR DA ~ÁVOLA

r:r-------------TEXTO/JIIITlfICAÇio----- ---,

EMENDA SUBSTITUTIVA AO ARTIGO 274, ITEM I:

I - 11berdade de aprender, ene aner , conhecer e divulgar

o pensamento, a cultura e o saber.

JUSTIFICATIVA

A presente redação auba't a.trua. os termos "pesquisar" é 1I~"

por, xe apec'tavemerrte , "conhecer" e ll~", ma a s abrangentes.

Constituinte ARTUR DA TÁVOLA

r;-r------------- TExTO/JUSTIFICaçAO' _

EMENDA SUBSTITUTIVA AO ARTIGO 34, ITEM VIII

EMENDA ES32897·2 ""''" ~
P CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA

PLENÁRIO

tr"}'AIIT1D0:J
" PMDB

VIII - xeapcnse'ba â a.daôe por dano ao meio embaerrte ,

consumidor, a bens de va1.or h a atióz-rco', cultural, artístiéo,

tJ.CO e peí.saqfstiaco ,

ao

turí..â

= TEXTO/~lISTlFiçAÇio, _

EMENDA SUPRESSIVA

suprama-ee o parágrafo 52 do J\rtl.go 284.

JUSTIPICATIVA

A redpção suqexaõe corrige pequena imperfeição do texto pro

posto que introduz, as palavras "dâ.reato" - íncorretamente apli

cada - e " e et é t i c a 11 onde devez-a.a ser "cur turaj o.
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EMENDA E532901-4 "".-----,--------,_j r:=p"'M"D"Bo~l: Conet.a.tiuLnt;o ARTUR DA TÁVOLA .. C- _J

PL[N"'I(IO/eOMI~<;,1""suaCOIl,~SAO---------

r;r TUTO/Jt.rH.'lcAÇ.io _

EMENDA SUBSTITUTIVA ao Parágrafo 1 2, de art. 300, Capítulo

VII.

Su'bs t.a t.ua-e ae o texto proposto poz--

§12 - A adoção e o aco Lhamen t o de menor serão regula-

mentados e a s s a s t i.doa pelo Poder PúblJ.co, na forma da Le a s que tam

bém estabelecerá os casos e ccnd a.çóes de adoção 'por e s t r-anqe a ro ,

JUSTIFICATIVA

A adoção, que c r aa vinculo de fJ..IJ.açào, tem como mot a.vo ge

nuano a pzrtez-na.dade e a me t.et-n a.dade ,

A adoção não se con s t.a tiu a, em po t f t ace aoca.a I mas na busca de

solução paz-e s a t.ueçõe s J.ndJ.vJ.duBJ.S. Para cxaence s r scém-neac i.das ,

eeô i as , em cone i.cõee de serem adotadas, existe demanda eu f a.cLen t e

de femf Lae e mo t i.veôe s , não havendo nece ae r.dade de estímulo, e sim

de s amp i a r i.ceçãc do processo de adoção. Aqui, a xa.qo r , substJ.

'tu i.u-e e o conce i.tio de e s t mruj.açêo da adoção (não se e s t.amu Lam SJ.

tuações anômalas, âea.t.e s para cor r a.qa r- gravar distorções' 50cJ..aJ.s)

pelo de regulamentação de uma pr-é c a.ca de ae j éve L apenas enqua nt-c o

paí.s nãao encontra, no ee a,c da farr,ilJ.a da qual a criança é orig1.

né r a.e , cond r.çôe s norma a a e ne t.ur-e a s para que Junto a seus pe as

vexdede a rcs ela cresça e se desenvolva.

EMENDA E532902-2 '"'"' --,
(!1 Constituinte ARTUR DA TÁVOLA

Plenário
r-r TEUOIJunlflcAçÃO-----------------,

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o Art~go 45, item VIII.

JUs'rIFICATIVA

JustJ.fJ.ca-se a supressão deste a.tiem por se tratar de maté-

r-ae Já contemplada no Art.l.go 33.

Conetif.tiuarrt.e ARTUR DA TÁVOLA

,.,,- I'LUIAltIOleol.ll's.toISUIlCOMluio ,

Plenário

= TEXTO/JllSTI,.1!~AÇio--------------

EMENDA SDBSTITUTIVA AD ARTIGO 33, ITEM lI!:

III - proteger. os documentos, as obras, e outros bens da va-
lor b i.et.ór-aco , az-tLs t a.co e cultural, os monumentos e as paisa-

gens ne t.u're r.a not.évea.s , bem como os s Lt aos e rquecüóçacos ,

JUS.TIFICATIVA

A presente redação torna claro o conteúdo do texto proposto.

Por outro lado, r écnacement;e , a palavra JazJ.da só se aplica
a sí.tios geológJ.cos econêma.camerrt.e z-entiévec.e ,
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Plenário

r-r l~l1'O'JUnlfICAçAO---------------,

EMENDA SUBSTITUTIVA

Substitua-se o e r-ta.qo 273. pela aequa.n t e redação'

A educação, o ens a.no , a anatrução e a apz-end i.aaqem são d.l.rei..

to de cddaum e dever-do Estado e da eoc a.edede ,

JUSTIFrCATIVA

Acrescentar à educação, ° ene a.no , a anet.xuçêo c a a pr-enô i.aa-.

gem e spec i c ace melhor o dever do Estado, ao qual f o a acrescenta

do, igualmente, o da aocaedade como errt.a.dadc co-per t Ic ape do de

ver comum da educação, ens a.no , a.ns t ruçâo e apz-enda.aaqem,

EMENDA E532905-7
l!J

Plenário

r;r-------------TEI(TONUnlflcA~io------- _

EMENDA SUBSTITUTIVA

Substitua-se o parágrafo 48, do ez-ta.qo 6º, pelo seguinte:

UÉ assegurada a La.bexdede de expressão da e t t.va.dade literá

r-aa , ar-t í stu.ca , c a.errt Lf a ca e de comum.ceçâo , sem censura ou lLcen

ça. Aos autores, pertence o d i.r-e a t o exc Lua i.vo de ut.a t i.aaçêo de

obras, t.censma.ss Ive f aos hez-dea.r-oa pelo tempo que a leJ. fJ.-

xar.

JUSTIFICATIVA

Foi acrescentada a expressão " e de comun i ceçâo" para e s t ejj

der a La.bez-dade de expressão a toda a a t.a.va.dade j oxna Li.a't a.ca , coj;

dição básica de democr-ecae , Foram suprmu.de s as expressões "pu

bã acaçêo ou reprodução" pOJ.S em d i t-ea.tio autoral a expressão "ut.J:.

lização" abrange o espectro de b a.pótreaes poasIvea e de uso de obra

autoral. Supz-ama.do t oa , também, o período fJ.nal do parágrafo

proposto no aubat.a.tiu t.a.vo do relator por propor a e s ce t a.aeçâo da

arrecadação do d a.z-ea.t.c autoral o que prcvccaraa o descontrole' total

do 're f e r a.do ·mecanJ.smo de proteção dos d ar-e r tos de autor~ além de

constJ.tuir dn just a f acéve I ~nterferêncJ.a do Estado na ó'rba t.a do d,!.

reito pz-a vedo ,

DA E53290G-5
Constituinte ARTUR DA TÁVOLA

Plenário

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se às na.spo s i.çôe s Transitóriasj'í.L~'X,O""V'& e.o~1J.:

"Art. - Serão oonsader-edas sem e reaeo todas as ccn

cessões para a exploração de cane a s de rádJ.o e eeaevaeêc outorgs.

das durante o período de f unc aonemerrt.c da AssembléJ.a Naciona.l.

Constitw.ntê de 19: de fevereJ.ro de 1987 até a data da entrada em

vigor desta Constieua.çãc ,
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JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA

Corx::essões outorgadas no período de elaboração da Nova eoo§.

tituição burlam por dez ou qu anz e anos a sua vaçênca.ao.mpedanco ,

portanto, a plenitude de seus e rs reos e a Leqa.t.dmi.dade de seus

fundamentos Jurídl.c09,

o R:r.o de Jane:r.ro ndo pode corrt a.nue'r vd t amadc por anõec a.sêe s

qeopoâ Lt.acee a provocar constantes alterações em seu terrl.tório e

real:r.dade admd.na atr atia.va , A supressão da fusão, agora, traria

maa.e problemas que a subitaneidade com que roa ampo s t.a a cariocas

e flumJ.nenses há rnBJ.S de dez anos.

Plenário

I'Ll:N.. "lO/eOl.lln~o/&lIQeO"'lss,;:O .,
Constituinte ARTUR DA TÁVOLA

EMENDA ES32910·3
l!J ConstJ.tuin~~O"ARTUR DA TÁVOLA

t:
r;-r-------------TtlI:TO/Junlrle...çb ~

= TEXTO/JU5TlrlcAç;;.p---------------,

EMENDA ADITIVA
EMENDA SUBSTITUTIVA

Acrescente-se ao artl.go 85, a aequz.rrte redação:
Subst:r.tuam-se 05 ArtJ.gos 286 e 287, pela seguinte redação:

VI - nenhum membro do Congresso Nacional e seus cônJu

qe , filhos, irmãos SÓC10S poderão receber concessão para a ex

ploração de canaa.e de rádJ.O ou r e revasêc na va.qêncâ e de mandauo

ou suplência.

Art. 286 - Compete à unaêc criar normas qe r aa.e sobre o

desporto, da.epeneanõo tratamento da.fez-encn.edc para o desporto prQ

f:r.S5J.onal e não profiss:r.onal.

Art. 287 - são prancIpaos da legislação deapoz-tiave t

JUSTIFICATIVA

I - respeito à autonomia de e en'ta.dadea deapor tiaves dir.!.

gentes e associações quanto à sua organização e êunc ronemerrto in
ternos;

A ~artir do momento em que o Congresso Nacr.onaL passa a ser

co-tpaz-t.â.c ape da outorga de concessões, para exploração de canaa,e

de rád1.D e t.e Levaaâo , não há fundamento ético de que o faça em

beneffcao de qualquer de seus membros, parentes ou suplentes.

II - deem.naçâo de recursos púb'La.coe para amparar e I=rQ

pr:r.oritaxJ.amente o desporto e.ducac Lona â , não prof:r.ssional e,

em casos especLr acos , o desporto de alto z-endamen t o r

III - ancentiâvo e proteção às n-arri.Eeataçôea deapor tiavas de

cra.eçâo nac:r.onal;

Constituinte ARTUR DA TÁVOLA

IV - a.ns t a tu i.çâo de benefLca os fiscais e outros e~pecíf.!.

coe para âoa-entiar- práticas desportivas Eozma a s e não ror-me as i comc

da.r-eLto de cada um.

r;-r-------------TUroIJtlSTI~leAÇio~---- _ JUSTIFICATIVA

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao artigo 291, a eeçua.nt,e redação:

o texto de relator alterou substancialmente o en t endamentio
das pr-ancí.pea,s autor:r.dades sobre êesporto no país e por eeeconng

cimento de características da r eêer-aôe matéria deixou de conside

rar pormenores a.nda apenaéve aa ao eeeenvcavamencê ceepor-tavo bra

sJ.leiro,aquJ. recuperados .

• • •na concessão e exploração dos serviços de rad1od1fJ,!

são e televisão.

Constituinte ARTUR DA TÁVOLA
JUSTI.FICATIVA

Plenário

Parágrafo 3S!. - Serão responsabJ..lizados, na forma da
lei, todas as formas de oma.e sjio e todas as transgressões de pes

soas ou de anat.a tua.çôea que redundem em violêncJ.B pessoal ou so

cial contra crianças e jovens.
JUSTIFICATIVA

são variadas e de a Lta ancxôênca.e as violências contra a in

fância e a Juventude, tais como:

Acrescente-se:

EMENDA ADITIVA ao artJ.go 300, do Capítulo VII

Maus tratos na família e na comuna.dade r praveçâo das neceg

sidades básicas, u t a.t a.aaçêo de menores pelo exame organizado (tri

eaco de drqgas,. p'ros'r r tud.çâc , roubos, etc.), vaoaêncã a poã a.cae í.,

para citar as me a.a freqUentes.

r;T- HlCTD/~usTlrlcAç;;,o _.,

Plenário

A ccmpj.ement.ar-aedade dos sistemas privado, público e esta

tal só se tornará clara como princí.pio reitor da concessão dos

serviços e não da programação das emissoras, como poderá pare

cer sem a especa rdcecâc sugerida. Sem o ecréscnoc proposto, po

der-se-á supor, por exemplo, que uma em:r.ssora privada t ace obri:.

gada a transm1tir prQ.duções púb11cas e e atie t.az.s , o que não é obJg
tia.vo do leg1slador, nem cab'Ive l, como norma democrática.

EMENDA SUPRESSIVA

..".- 'J[JlTo/~UITlr1e..ç;;.o _,

EMENDA ES32909·0 ~.""oo~f? constituinte ARTUR DA TÁVOLA J L...- PMDB_J

f: "Ltll ..fllo/eowl~n;;.o/Sl,l.cOJollllSio--------__,J t\f7rflV

Suprimam-se o art. 58 e parágrafos das naspoaa.çôea 'J.'Íransl.tó

rias)~:>-
É direitQ fundamental da criança ser protegida contra todas

as formas de violência das qua~5 não Se ~dedefender Por si só.
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I'L~NUIO/COIl.1=do/1UICOr,lIUÃO---------'

EMENDA SUPRESSIVA

= TrxTo/~(JSTlfIC...ÇÃO-------------____,

JUSTrrICATIVA

A alteração no a t.em 11 do"caput"õo ar-t aqo , com a anc Luvâo da ex

pr-es sjio l1e artística" exp't ac i. ta e torna J nque s t ronéve I a r-eq í.one I l.ZH

ÇRO desse tri.po de produção cn1tura1, aper-ãe t çoando , pcr t errto , o t e-c t o

consti tiuc a.ona 1.

Di'I mesma forma, a J.ncltl"ião elo termo "ar-t í s t i ca " no enumer-ac-Iio

conert.ant.e do § 22 vd ae tornar claro que a vcôecêo na censure em t.oôns

aoo; eue s "forma!'> e br-ancte de mono enpocf r í co , t.embém a ár'f'i:l ~-n·l_í"'tl.Cfl A

e Larru.naçjio no z-es t.errte do parágrafo decor r e elo p r r nc f m.o da

Li.ber'dade de expre sssão con t a.do na p'r a rnea r c per t e no t.e vt.o , o que não

se he rmon i.z e com i'lf> pr-o a.b açóes , que cons t.a tiuem c e r t a formi'! dp c-eu cu r-o
co c:;trlOt ec; do tô'xto cu fi el J.m1.na ão ~(> ro õe com ô<-.tn omondrs ,

6!!, as expz-e s aôe

Art. 6~

TíTULO II - CAPíTULO I - Art. 6g

suprima-se no final do texto do § 42, do art.

segu:r.ntes:

p.lenárl.o· -

EMENDA ES32912·0
t: CONRTITUINTF ARTUR nA TÁVOLA

§ 42 _ o ••••••• que não contraríE'm a ordem púbLa.ce e 05 bons co

tiumes v "

JUSTIFICATIVA

P'leneiz-a.o
p~t."I"IO/eOMIU~lI'luaeo"'!!ÃO "l

EMENDA ES32915·4r CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA

tr=_
A La.be r-dad e de culto religJ.oso, a f a rmada no Parágrafo, não de

ve ter qualquer forma de restriçÃo de eve t i.ecâc eub j e t a.ve , A e Larnâ.ne

ção daE> expr-e s sjie a ac::;s:t.naladas ape'r f e a.çoe a norma cone t i tiuc a.one ã con

tia.da no c a.t.ado parágr<'lfo.
r,r-------------TUTO/JtJHlfle.lçio- _,

P'l.enér-a o

EMENDA ES32913·8
tJ CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA

[!J

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o p;uágrafo 34 do e r t i.qo 6Q.

= ;txnl/~l!311fIC.ÇÃO--------------_,

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUBSTITUTIVA

Subat.a.tiue-cae o ~rt. 10 e seu Parágrafo únaco , pe Lo aequ a.nt;e

artigo:

ll1).rt. 10 - É qaz-arrt.a.do o d are a t.o de greve. A Le a, que

regular o exez'cIc a.o deste da r e ato estabelecerá as çererrtae s neci?.§.

eéri.es ao func a.onemerrto e manutenção dos se'rvxçoa eSSl?nCJ.61.S da

comuna.dade , "

A nropo s i ção reduz a compLexr dade da carac t e r i zação de fu!!,
ção social ao s rmp La smo de um narecer de lIautorld8.de" rnespec í f2:,

ca , pcs s ívejmente ancompet.ent e ou t neb i Lí t ede para julgar a m8t!§.

ria, mas, segundo o l:larágr8fo, com poderes ilimItados para fazê-lo.

JUST.IFICATIVA

Busca-se aqua a forma qenéz-ace de reconhecer este da.z-ea to e

garantJ.r o seu exexcIcao , prevendo, e a.nde , o Euric â.orramerrt.o doa seI,

vaçc s e aaenc a.a La à comun a.dede ,

EMENDA ES32916·2r CDNSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA

tJ C' ..

= TEl:TO/Jt.STlF'C.lÇ~'J

A presente emenda vJ.sa aa.rrt.e t a ae r- e tornar mais claro, dJ.rg

to e aplJ.cável o disposto no artJ.go 10 do Su'bs t a.t.u'tavo ,

E~IENDA MODIFICATIVA

TfTULO IX

CAPíTULO III -_ART. 284

Sugere-se a aequantie r-edeôeo ao xe âe r-i do Art. 284

"LEdll\O/eOJ.lIS5~Il/l:U~eOMIlU:ÃO----------,

PlenárJ.o
= n:'Uo/Jl,I$T.f1e.lç~lI _,

RMENDA MODIFICATIVA

Tf'1'ULO IX - CAPíTULO V - Art. 291

"Art. 284 - O Estado garanti~rá a cada um o pleno exerc Icao dos

da.r-e a-t.os cuã.tarrea s , a par-t a.ca paçêo J.gualJ.tárJ.a no processo culturul e

dará proteção, apc a.o e a.ncerrt a.vo à c r i.eçâc , produção, c i rcu t eção , dJ.f.!:!

são e ao La'vre acesso aos bens cutture rs ;.«

nê-ose ao a.tiern r t , do art. 291, e 50 seu § 2 2, a secuant.e r~

dação:
JUSTIFICATIVA

"Art. , 291 •••

II - promoção da cultura nacional e da z-eç a one L, e pre ãez-ênc.ia tt
r-eqaone t a.zeçãc da produção cultural e ee-c Ieeace nos mea ce de c ornu.ni.oa>

ção e na pubjacaõade:

§ 22 - É vedada toda e qualquer censura de natureza polí. tia.ca ,

ideológJ.ca ou art:í.stJ.ca ~I

Importante se faz nominar no caput do e r t açc em pauta, e s

atividades cu ã t.uz-a aa as qua a s nece aaaz-a.emerrt;e deverão merecer a protQ.

ção, o epoz.c e o a.ncerrt Lvo do Estado.

JustifJ.ca-se e a.nde a presente emenda uma vez que expresso o

pr-mcIpao em quqatiâo , qerentnr e ee-ei a La.vxe man a f e s t.açjio u r-t Ls t aca

expressão da cultura - fator esse ampr-eac a nd Lve L ao de s envo Lv iment.o

cultural da comunidade e a consolidação das La.be r'dede s demccré t i.ce a ,
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JUSTIFICAÇÃO

Red~g~r assim o art. 276:

r;r-------------T[~'rO/Jl.on'~'e..çi;o-- ___,

até trl~

pro te~

Art. 6º. A c r aação dos Estados do 'r ocant i ns , Santa

Cruz, 'r r ã ânqu l o , Maranhão do Sul, Tapajós, JuruQ Ror a arna e Amapá será

e re t avace após os estudos e ap r ec i ação pela Comlssã'ó de RedLvLsãn

Territorial de que trata o ar t i qo 7 Q , obedec i das as aequmtes D1SpO-

ções desta Constituição'
I - CT~ação do Estado do r ocant rns :
Dentro de 120 d i as , o Tribunal Reglonal Eleitoral de

Goiás realizará pl eb i sc i.to na área descrita no parágrafo 1º, resuí t ag
do o pronunciamento favorável na criação aut.omé t rca do Estado do T.2,
cantins e sua Instalação até quarenta e c Lnco da as depo i s

§ 12. 11 Estado do Tocantins llmlta-se com o Estado

de Goiás pelas da visas norte dos Nun i c Ip Lcs de São l-1lguel do Aragu2,

la, Porangatu, Formoso, Minaçú, Cavalcante, Monte Alegre de Goiás
Campos Belos, conservando, a Leste, Norte e Oeste) as divisas atuais

do Estado de GOlás com a aarua , p i auf , Maranhão, Pará e Mato Grosso.
§ 2Q. O Poder Executlvo de s i qnar ã uma das cidades

do Estado para sua Capital p r-ovr aúr f a até anrovação da sede definlt!

do Governo pela Assembléia üons t r tufnt e •
§ 32. O Presidente da Repúb Laca nomeará,

ta dias após resultado favorável do p Leb i s c í t o , o Governador

pore, resultando sua posse, perante o Minlstro da Justiça na instala
ção do novo Estado.

§ 42. A pa r t i r da posse até a instalação da Asse~

b í é i a Cnns t i t u í nt e , o Governador pro tempore poderá leglslar, por

decretos-leis.

OS ARTIGOS 60 e 70. 00 SUBSTITUTIVO 00 RELATOR AO

PROJETO ú: CONSTITUIÇÃO PASSAM A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:

§ 52. O Governador e o Vice-Governador, a As sembLé i a

cons t atui.nt e , os oi t o Deputados Feder:.ais e os três Senadores do Est2.1
do do Tocantins serão eLei tns a 15 de novembro de 1988

§ 6º A As sembLé i a Cons t i t.u i nt e , composta de v i nt e
e quatro Deputados z s t edue as , instalar-se -á as nove horas de 112 de

jane i r o de 1989, sobre a Presidência do Presldente do Tr i buna I ReglE,

nal Eleitoral do Estado de GOlás e elaborará, no prazo de se i s meses

a const i tUIÇ~O do Estado do Tocantins, transformando-se em Assem
bléia Legislativa •

f:P~~~"~

rQ9=;~~?J

Joe qu rm Suce ne

o Estado não deve J.ntervJ.r nas escolas mantl.das pela

inJ.ciatl.va prlvada cu responsabl.ll.zar-se por seu funcl.onamento,

sucesso ou fracasso. m.as prec i sam zelar para que seu funcio

namento obedeça ao pr-eva.sto na lagislação de ensino.

"0 a.rt~ 276 - O enaa.no é La.vr-e à inicio!

tiva pravada , ressalvada a ~rttervenÇ"ão

do Poder Públ~co para autor2zação, re

conhsacamentio e czedencaamentio de CUr

sos e para fazer cumpru.r a legislação

de da.cet.r-a.aes e bases da educação na
cional" •

EMENDA SUBSTITUTIVA

Trl'lJlL.O IX

DA ORDEM SOCIAL

ClIPITOLO III

DA J::DUc:r.çÃO E CULTURA

Iõ"l-'----::-----:.;---- I'LENAIII1l/C01.MSio/S",lellloUSlio

l P'Lenê.r ro

EMENDA ES32917-1t: .roequam Suceria

EMENDA ES32918-9
t?

...--------------TUTONUSTIFIC,loçio-----------__-,

EI!ENIlA ADITIVA

TíTUW IX

Da Ordem Socia1

Capitulo III

Da Educação e Cul.tura

Acrescer ao parágrafo único do art. 281 a expressão

lia bolsas de estudo", para que se j a redigido ass mn

"Paragrafo ânaco - Os recursos púbJ acos

de que trata este artigo poderão, ainda ,

ser deata.nadoa a bolsas de estudo ou a e.!l

tidades de ens fno cuja criação tenha sido
auticz-a a ade por lei, desde que atendam os

requJ.sJ.tos dos itens I e II deste art~

9'0."

7º. D Governador e O Vice-Governado, eleitos se r ão
empossados as dezessete horas de 12 de Janeiro de 1989 pela Asse!!!
bléia Constituinte r eunj.da para esse fim.

§ 80. Aos três Senadores do· Estado do Tocantins s.".

rão at r abuí dos mandatos:

a) de seis anos aos dois IDalS votados ,
b ) de d01S anos ao menos votado.
§ 9Q. A Unr ão an t ec r pa r ã r-ece r t a , até o valor aqul.

valente a seiscentos e quarenta nu I Obrigações do Tesouro Naclonal

para as despesas or emí I rmínar-es , e o Estado do t ocant ms re s sarc i rá

em dez anos, com quatro de carência.
§ 10. Apllcam-se à criação do Estado do rocant rns çno

que couber as normas legais o i sc ip Lí nador as da d i v l s ãn do Estado de

Mato Grosso.
11 - cr ração dos Estados de Santa Cruz, r r r ânqu.lo ,

Maranhão do Sul, t ape jds , Juruá, Roraima e Amapá:
na e LeLção de 15 de novembro de 1988, será r ea Li zada

consulta popular nos Municípios aserem desmembrados para a criação,

r e speut.avament e dos Estados de Santa Cruz, Triângulo, Maranhão do ~ul,

TapaJÓS, aur-ué , Roraima e Amapá, de acordo com os estudos e ant eo rg

jetos da Comissão t er r i torial de que trata o artigo 70.

Parágrafo único: Estará aut omat acament e criado

Estado onde for favorável a referida consulta popular nos Nuru c Ip ro s

que o arrt eqrar ão , ocorrendo sua instalação na data de posse do GoveI

nador eleito no p Lei t o de 1990

Art. 7º. Para e re i t o de estudo da RedlVlsão do pais,

a atual Comissão da Redivisão 'r e r r í t c r r e L, do Minis_érlo do f nt e r i c r ,
aprovada em 18 de dezembro de 1985 pelo Presidente da Repúb Li c a , será
acrescida de igual número de membros, indicados pelo Congresso Nacif!.

nal.

que

atender
o scoLa

JUSTIFICAÇ1l.0

A bolsa de estudo consc í.cua o instrumento de

dispõem os Poderes Pfib Lacoa para, sem aumento de desrieaas ,

àqueles que, por qualquer razão, não podem matrJ.cular-se na
públl.ca.

EMENDA ES32919·7
tJconsti tuinte JOS~ MARIA EYMAEL

r;r-------- ~LEN..."10/eolllssI.o/.URCOllISIÃO~-- ~-_,

r;r--;-------------TUTO/JUSTlfleAçÃO-----------__-,
O Presidente da Repúb Li ca deverá, no

EIoIENOA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART 6' e 70 DAS OISPOSIÇllES TRANSITÓRIAS

prazo máximo de quinze dias, ap6s a promulgação desta Constituição t

nomear os Int aqrantes da Comissão, a qual,,, sob a Presidência do Mlni~
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JUSTIFICAÇM

Nodar i cação do artigo 69: ür i.açãn do Estado do r ccant ms :

§ 39. A coní s s ão de Redivisão Te r r r t or La I extingue-se

pós a Instalação das Estados criados.

Assim, não há como Justi ficar a ex4gêncla de reall
zação de plebiscl to na área d~ todo o Estado de GOlá::., para se criar
um Estado dp Tocantins Que sequer saberíamos onde situá-lo.

Não pode, po as , o Estado do "rccant i ns , ser governado
pelo Governador b í õru co à base de decretos Le i s , nem pode também pres

cmdi r de "sua r epresentaçâo na Cãmar a dos Deputados e no Senado F~
deral, para car-rea r recursos e ·defender-lhe os interesses.

Já que- é mui t o provável que a promulgação da nova
Carta Magna seja feita entre 15 de novembr-o e 08 de dezembro des
te ano, aer i e bom que estabelecêssemos a seguinte programação para o

Estado do Tocarrt ans , 9 de março de 1988, instalação da Estado com a

posse do Governador pro tempore; 15 de novemb ru de 1988, eleição do
Gov~rnador, Vice-Governador, 24 Deputados gs t.adua r s , 08 Deputados

Federais e 03 Senadores; e 12 de janeiro de 1989, poss.e dos eleltos

• Pelo que me resta, sobretudo e tão somente rei teri3r

o apelo de todos os goianos que tem feito: 11 Deputado Bernardo Cabral,
nllo nos desampare, não deixe fora ao Projeto de Constl tuiçilo o Esta
do do Tocantins. 11 • .-

Na emenda que ora apresento à cons rder ação do nobre
Relator pr ocure i d í sc rp l í nar a anves t i dure do Governador pxo tempore,

a eleição e posse do Governador, Vice-Governador, Assembléla Consti

tuinte , Deputados Federais e Senadores, Já que o Estado do Tocantlns~
que emerge da na s embLé i e Nacaoria L C~nstItuinte, ampuLsaortada pelos
ventos da liberdades, terá que nascer sob o signo da üemocr ac i a e da

Justiça

Ao levantar esses argumentos Lr re f'ut éve i s , faço-o na
defesa de um pr Lncfp ao , de uma norma de cnre i t o que universalmente é

observada, já Que não temo a realização de pLeb i ac i t o ç ern todo o Est~

do de Goiás, sobre a cr reçãc do Estado do Tocantins, porque ~ por

dama i s sab i do ser todo o povo qo i ano favorável a mai s Justa e ant 19a
asp i ração do povo ncr t ense .

As r e i t e r adas mana res tações da ACisembléla LegIslatl

va - ela, autora da Sugestão de norma cons t i tuc i onat n9 510151 ,propo~

do a criação do Estado do Tocantins, aprovada pela subcomi s sao dos E.§.

tados - dos çcnst i tuintes, do governador do Estado, do arru s t ro da
Agricul tura, AutorIdades, Insti t ui.çõe s e povo goiano, Já são do conh..!:,

cimento do nobre Relator, da Conu s s ão de Sa s t emat i zação , do PreSldenle

e demai s Integrantes da Assembléia Nacional cons t i tu inte .
Daant e do quadro que temos, quem poder 1a I senao a

Assemblé18 Nacional Constituinte, fazer r espe i t ar a vontade do povo,

da Assembléia Legislativa, do Governo e dos cons t t tumte s do Estado

de Goiás no sentido de criar o Estado do rocant ms t

Diante das incertezas que nos traz o jogo político,
quem poderia, senão a Assemb í é i a Nac rona I Cons t a tumt e , desagravar o

Congresso Nacional, defender as suas atua i s e tão d Lnunutas prerrog,!

tivas e restaurar-lhe a aridependênc i a grandemente afetada pelos dois
vetos nr es Ldenc j a i s ao Estado do Tocant i nsv

De fato, a luta pela criação do Estado do Tocantins

at ínç iu o máximo de maturação e, com ela, o aptn o maciço dos Const,!
tuintes e da op m i ão púb.l rca nacr onaj .

Os vetos p r es Ldenc i a i s , por terem provocado pr of'un

das lesões no corpo social nortense de Goiás, fizeram brotar um 9..!:,
neroso sentimento de so Li dar t edede dos cons t í tu mtes e do povo bras,!

leiro à luta Lí.be r t ár aa da altiva gente nortense de GOIás

O povo nortense de Goiás, após 178 anos de lutas,

de v i tõr i as e revezes teve Governo autônomo I instalado com a posse do

Presidente JoaqUlm Teotônio Segurado, a 15 de setembro de 1821 e
contou com defensores dQs mais eminentes, cujos fe.l tos glorIOSOS e~

tão registrados nas mais belas páginas da história Pátria.

José Boru Féca o de Andrada e Silva,Visconde de Taunay,

Cardoso de Menezes, Couto de Magalhães, t e í xe i r a de Frei tas I Sud Me

nucci, Segadas Vianna t Juarez Távora, dentre outros Igualmente fam2.
50S, muito fizeram pela cr i ação do Estado do Tocantins.

Na longa Jornada, t i vemos , os nortenses de üo.i é s ,

'a honra e a glórIa de vermos ao nosso lado, pela c r i aç ão do Estado
do Tocantins, toda a oo m i ão púb l aca do Goiás e do País, mobr Li zada
pela Assembléia Legislativa do Estado de GOIás, pelo Governador Henrl
que sant i í ro e pelos mei os de comunicação goianos e nac Iuna i s ; honra
e g16ria ampl i adas pela s LqnLf i ca t Lvas v i tõrIas obt iuas com a aprova
ção de projetos de lei de criação do Estado do Tocantins, por dua-;

vezes, pelo Congresso Nac i ona L, estando a terceira aprovação em an

damento na Cêmara dos Deputados, após o apoio unânime do Senado Fede -=
ralo

dos re~tra do Interior, se Instalará até 48 horas após a nomeação
pectivos membros.

Seria melhor, então, evitarmos todos esse trabalho

e esse esforço, porque se o assunto fosse para ser resolvido por lei
complementar, seria o caso de pergutarmos: por que não aprovarmos o
P'rc j e t o de Lei ccmoLement ar no 377, de 1986, que, depois de aprovado
pelo Senado Federal, se encontra na Câmara dos Deputados engavetado?

Não fixar a área do Estado do Tocantins e não d~~

ciplinar os demais prccedamentos de sua c r i ação e instalação, invall
da todas as ccnqu r s t as e o tremendo esforço despendido, porque a sua
criação, da forma em que é precoru zada pelo artigo 6Ç', é apenas

s ímbéLi ca e a sua instalação impossível, se as normas a serem estatu!

das por lei complementar, dependente de sanção do Pr es aden t e da RepQ

bl i ca.

§ 22. Após sua ínstalação,a r e f e r i da ComlSS~O apr~

c i ar ã a proposta de cr i ação dos Estados a que se refere o InCISO 11

do er t i ço 6Q e apresentará ao Congresso NaCIonal os r espec t rvos est,!!
dos e ant epr o je tns a í.é 15 de junho de 1988.

pelos d í r e atos das povos das co l õru.as , reconhéc i do s
por várias re ec j.uçõe s da ONU e pela tradição do ut re i t o conat r tuc i cnaã

br as i l e i ro e mundial, o pIeb i sc í t o realiza-se na área emancipanda,ista

é, consulta-se à popu l ação diretamente .Lnt e r e s sada . Tanto é assim
que o § 32 do art. 28, do Substitutivo, tem a seguinte redação: lI § 32

os Estados podem mcorporarvse entre S1, subdí v i õ i r-cse ou desmembrar

se para se anexarem a outros ou formarem novos Estados, meda an t e apr.Q.

vaçâo das r espec t avas Assembléias Leq l s Lat rva s , das populações direta
mente interessadas, mediantee te ferendo, e do Congresso Nac.l;onal. 1I E
o Parágrafo úruco do seu art. 37 ratifica esta regra do ní re i t o Cons
t i t.uc í ona l r 11 Parágrafo único A craação , incorporação, fusão e o dc~

membramento de Munlcípios, obedecidas os r equí s i t os pr-ev i s tcs em lei

complementar estad~al, dependerão de consulta pr év i a , mediante plebl§.
ci to, às populações diretamente fnteressadas , da aprovação das Câm~

ras de Vereadores dos Munlcípios afetados, e se dari!io por leI esta

dual. 1I

Plenamente so Lr dár i o com a Emenda E52D793-8 , de 28/0B

87, do nobre Ccns t i t u rn t e SIqueira Campos, coerente e mdônu t o defe!:!.

sor dos anseios b í vcentenér aos do povo nortense de "Goiás I apresento

a Emenda Hndr f rca t ava dos ar t rqos 69 e 72 do subst í tut ivo do Relator
ao Projeto de üons t í tuação I mantendo, contudo, para o a r t rqc 6º pr2.

t i cament e a redação do Deputado s i que i r a Campos e respect i va justi fl:.
caç ão :

U. O ar t i ço 62, antigo 438 do subs t í tut ivo , a mesma
morada que vem abrigando o Estado do Tocantins desde a subcosu s são dos

Estados, passando pela comi s sao da ür qaru zação do Estado, após nascer

naquela vertente de elaboração cons t i tuc rcna l •

Só que, na forma de sua atual redação, é Inócuo, não
cria nada e fere de forma dolorosa os d í r e a t os conquistadas pela

povo nortense de GOlás e seus representantes, nas duras e prolong.,ê.
das lutas em que nos envolvemos por esta conquista.

Claro que, d i arit e do esquema de pressão montado p.!'!.
las oLaqa r qu i.a s e s t adua as sobre o nobre Relator, a redação do ar t i ço

69, representa uma grande v í t õ r i a

ASSIm é estamos, todos, felizes com a presença do
Estado do Tocantins em todos os antepr oj e t os , proje t os de const rtuíção
e subs t í tut i vo compostos pela aprovação nas diversas fases dos nossos

trabalhos até aqui, o que nos possibilita a manutenção do Luqa r z i.nho

que o Estado do Tocant1.ns conquistou no texto consta tuc í onar .
Tenho, no entanto, que fazer algumas observações e

apelar ao reconhecido espírito de justiça do nobre Relator, Deputado

Bernardo Cabral.
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Não falte, emi nent e br a s a LeLr o jurista consagrada

Bernardo Cabral, com a sua indispensável so l i car i edace ao povo nor

tense, ao povo goiano, a Assembléia Legislativa de Goiás, ao Govern,ê.

dor, ao t>hnlstro da Agricultura 1 aos seus colegas ço i eno s de tanst,!

tuinte e ao Congresso NacIonal JJ

Cabe-nos a índa , ressaltar que a criação do Estado do

Tocantins, foi e f í c i ente e cuadadcsament e estudada em 1986, pelos

membros da comi s são de Redivisão Territorial, do xfru s t ér Lo do Inll=!
flor, aprovada pelo Presidente da Repúb I Lca em 18 de dezembro de 1985

e que em sua úl time reunião se mani festou favoravelmente ao desmem

bramento da área do Norte de Galás I definida no § 1Q, do art. 6Q1

qual, com Justa razão deve ser transformada no Estado do Tocantins.

Fundamentou a Comissão sua dec i s ão , nas r e i t e r-ade s manifestações de

seus membros, em r euru õe s ant er i ores a ans t a Lação da Assembléia Naci.Q.

nal Constituinte, baseadas nos profundos estudos r-ee j i aeoos pela C.Q.

missão e magníficos trabalhos apresentados pelos membros, cccoom s t a

José r re i re Júnior e ür- Júlio Valente, cujos textos foram encamlnh,!!

dos à re re r roa Assembléia.

1. As concessões de licenças previstas na Portaria nQ 869

A-HM5, de 29 de agosto de 1963, a todos os militares tran~

feridos para a reserva por força do Ato Institucional de

9 de Abril de 1964.

2. As revaliações de certificadas de habilitação, também

previstas na portaria acima citada, a todos os aeronautas

e aeroviários penalizados pelo referido ato. a) Major Br!.
gadeiro-do;Ar lJelson Freire Lavanere Wanderley, Ministro

da Aeronáutica.

3.2 Em 12 de setembro de 1966, ampliando ainda mais, a abr-anqêq

cia da disc-riminação, estabelecia o Ministro da neronáutIca ,

através da Portaria Reservada nl:! S-285-GM5:

_ O Ministro de Estado dos Negócios da Aeronáutica, consid!:,

rando as razões apresentadas pela Diretoria de neronéut í

c a Civil, resolve suspender, até ulterior de Lãbe r açàc ;

JUSTIFICATIVA

r:r TUTO/JuSTI'leI.ÇÃlI --,

Modificação do art. 70.

1. A emenda proposta objetiva oferecer a reparação possível,

ou seja, econômica, aos cidadãos que afastadas de suas atividades pr,Q.

fissionais por Atos Institucionais ou Complementares a partir de 1964,

foram impedidos. também, subsequentemente, das mesmas atividades na vida

civil, pelas Portarias Reservadas, mencionadas. acima.

3.3 Em 14.08.68, o Supremo Tribunal Federal, por decisão unânime,
reconheceu o direito dos at Irtqfdos pelas portarias supra

assinaladas, de exercerem, na cida civil suas profissões.

3.4 A decisão da ..Suprema Corte, todavia, não foi acatada, como

demonstra o ofício Que abaixo transcrevemos, encaminhado pe

10 DAC - Departamento de Aeronáutica Civil ao CISA - Centro
de Informações da Aeronáutica. (c6pia anexa)

a) Ten Brig do Ar Oeoclécio Lima de.•Siqueira
Diretor-Geral

Da: Diretor-Geral do Departamento de Aviaçdo Civil

AO": Excelentíssimo Senhor Chefe do Centro de Informações da

Aeronáutica - CrSA

Assunto. Exercício da profissão de Piloto por Oficial da FI\B
cassado

1. As ccnceasões de licenças previstas na Portaria n1] 869

GM5, de 29 de agosto de 1963, a todos os militares ating!

dos por Atos Institucionais ou Complementares.

3. Considerando a existência de decisão do Supremo Tribunal Fed!!.

ral (exarada em 15 Ago 1968 pelo informe nº 033/ZDNAER-3 e em 14 Se t
1966 pelo requerimento do Sr. Mal ta) acredita esta ü.í r eçãn-üer-aL que

deva caber à Consultoria Jurídica do Ministério da Aeronáutica soj.ucIp
nar a incompatibilidade entre a decisão da Justiça e o Aviso Minist~

rial citado.

A presente portaria substituiu a de n2 S-50-GM5, de 19 de

junho de 1964, e entra em vigor na datã de sua pUblic~

Çã04 a) Eduardo Gomes, f.tinistro da Aeronáutica.

2. As r evaLí dações de certificadoos de habilitação, também

previstas na portar í a acima citada, a todos os aeronautas

e aeroviários penalizados pelos referidos atos.

1. Esta Direção-Geral tem a informar a V.Exa. que todas as preten
sões relativas à obtenção de licenças de Piloto por parte de ex-of!

ciafs da FAB, atingidos por Ato Institucional, tem sido negadas com a!!!,

paro no disposto na Portaria Reservada nQ S-285/GM-5 de 12 de Set 1966.

2. Ainda em 05 Jun 197ft-, o Exmog Sr Ministro, negou a concassão das
referidas licenças aos S'r s , Ruy Barbosa Moreira Lima e Ary Say:io Calde!
ra Bastos Filho com fundamento na mesma portaria.

rry~'~'''0-:J

tJ%J~:wJ

EMENDA ADITIVA

Adite-se no Capítulo: DISPOSIÇOES TRANSnORIAS- y;,.r~ +J
e-ucf'..<. wuf>t4.-

Art. - Aos cidadãos que foram impedidos de exercer, na vida

civil, atividade profission~l especifica, em decorrência das PortE!.

rias Reservadas do Ministério da Aeronáutica nO S-5D-GM5 de 19.06.64
e nQ S-285-GM5 será concedida reparação de natureza econômica, na fo!.
ma que dispuser lei de iniciativa do Congresso Nacional e a vigorar

dentro do prazo de doze meses, a contar da prcmulqação desta const!

tuí.ção ,

Pelas razões expostas além de propormos a modi fI c,!!.
ção do art. 62 , propomos também a do a r t 72, a fim de que a douta

Comissão de Redivlsão Territorial, aprovada pelo Pr'esldente da RepQ

bã í.ca , em 18 de dezembro de 1985, seja mant i da , pelos r e Levant e s ser.

viç.os já prestados e ac re sc i da de igual número de membros indicados

pelo Congresso Nacional, para que 1:1 semelhança do que f 01 cumprido

pela referida üonu s s ão , em relação a proposta de c r r eção do Estado

do Tocantins, sejam igualmente estudadas, com a mesma eficiência e
cons rde r ação até 15 de junho de 1988, as propostas para criação dos

Estados de Santa Cruz, Tr r ãnqul o , Maranhão do Sul, TapaJÓS, Juruá

Ror aama e Amapá I e submetidos no ple'lto de 15 de novembro de 1988 ~
consul ta popular, nos Municípios a serem desmembrados, para a cons t a
t.uj çãc dos novos Estados que forem aprovados nessa consulta popular.

PLENARIO
PUN"IilIO/C.c,.ussÃo/su.eO"I,do--~_-----,

EMENDA E832920-1
l: JOS~ MARIA EYMAEL

2. E. desnecessário, por evidente, re~lçar a Ln LquLdade das med!

das e as consequências dramáticas, que as mesmas acarretaram aos atlng!

dos e suas famílias.
3. O hist6rico dos f~tos, é o seguinte:

3.1 Em 19 de junho de 1964 o Ministério da Aeronáutica através

da Portaria Reservadd n2 S-50-GM5, estabelecia:

_ O Ministro de Estado dos Negócios da Aeronáutica, conside
rando as r azões ' apresentadas pela Diretoria de Aeronáut,!.

ca Civil, resolve: suspender, até ulterior de Iãber-açãor

3.5 Aliás, esta violência contra o Estado de Direito, represe!!

tada pelo não acatamento, das decisões do Supremo Tribunal

Federal, inspirou categorico pronunciamento do Senador Paulo

Brossard sobre a matéria, e do qual extraimos o seguinte tr!!.

cho:·

_ "Desgraçado do País em que as decãsões de seu mais alto

Tribunal da República sejam simplesmente ignoradas -e
descumpridas, e sejam pronunciadas' como se fossem prod!:! I
tos de pura especulação e não se tratasse de julgados que
têm, por f"arça de lei, o caráter da obrigatoriedade e !:.
xecutoriedade. ti
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3.6 Finalmente em 3 de Maio de 1979, o Ministério da Aeronáutica,

através da por-t.ar-La na 77-A-GM5, revogou as Portarias na

S-50-GM5 e S-285-GM5.

sua organização socc.aj., seus usos, costumes, La.nquas , crenças c tr~

da çôes , competindo à unaãc a proteção desses bens.

- O Ministro de Estado de Negócios da neccnéutiãca , tendo em
vista o disposto da Emenda Constitucionr-l de nc 11 t de 13

de outubro de 1978, resolve:

Art. 12 - Revogar as Portarias sigilosas nã S-SD-GM5, de

19 de junho de 1964, que dispõe sobre "concessão de lice!!,

ças e revalidação de certificados de habilitação", e de

ns S/285-GM5, de 01 de setembro de 1965, que "suspende

concessão de licenças e a revalidação de certificados de

habilitaçãô" .

Art. 22 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua p!:!.
blicação. a) Tenente-Brigadeiro-do-I\r Délio Jardim de

Mattos, Ministro da Aeronáutica.

JUSTIFICATIVA

Impõe-se a supressão do termo posse J.memon..al pOJ.S

ele serva.rr.a de pretexto para pxcceasos judaci.e i s a.nt.ernu.néveas ,

questões de posse e seu tempo, além de outros artJ.fícJ.OS que ae.ra.am

levantados para pr-e juda.ce.r as populações a.nd Lqenaa , Se e fe tn.varnen-.

te queremos proteger os indios, devemos garantir-lhes os dar'ea, tos

sobre as terras onde se achem haba.trua Imentie Loca La aadoa , Isto será

o bastante.

'LEHAIlIr;/COl<llssÂr;I;UDcollISS.io

4. A revogação, em 1979, das portarias Reservadas S-50-GM5 e
S-285-GM5, todavia, nenhum resultado prático acarretou, pois trata!!,.

do-se de profissão eminentemente técnica e em permanente e intensa ev.Q.
Lução , o período de quinze anos de afastamento da função, inviabilizou
o seu posterior exercício.
5. Trata-se, assim, a emenda proposta, de medida de inarredável
justiça, e que objetiva reparar agressão praticada pelo Estado, à di
reito indiv.l.dual fundamental, consagrado pela ConstituiçJo atual, em
seu art. 153 - parágrafo 23:

- E livre o exercício de qualquer trabalho, ofício' ou profi~

são, observadas' as condições de capacidade que a lei estE.
belece.

",- TtXTO/J(lSTI'leAç;;,o _

Suprima-se, no caput do art. 303, a expressão" de

posse amemor-ae L'",

JUSTIFICATIVA

Jãofereci outras emendas afastando o termo posse

imernarial por entender que ele se pzee tia r a.a , apenas e t.âo-eaomen t-e ,

a inúmeras pendências juôací.a La , Basta d Lae.r-ceeç poas , terras dos

índios. Como eles Jamais a.nvadem terras de brancos, f a.ca fácJ.1 sa-

-bar o que se vai proteger.

ft'
Aliás, outra não foi a lição do Supremo Tribunal Federal em

sua histórica decisão de 14 de agosto de 1968.

Do Diretor-Gerar do Departamento de
Aviação CJ.vil

Ao Exce1entíssimo Senhor Chefe do
Centro de Informações da Aeronáu
tica -CrSA-

",--------------TtltTOIJUSTI'leAç.io' _

Supr-ama -se o § 19 do art. 303 e dê-se ao § 29 do

mesmo artigo esta redação:

Art. 303•.•••••
§ 19 SUPRIMIDO

§ 29 As terras haba, tualmente ocupadas pelos Lnda.oa

são bens ~nal~enáve1s e ampre scz-a.at.Lvea s da União, cabendo a esta

demarcá-las.

L'~~~~

t?õ57o'9~Y7JtJ PLENARIO

EMENDA ES32923·5
[::J CHAGAS DUARTE

'Exeroício da profissão de P!
loto por Oficial da FAB cas
sado
Oficio N9 09B/crSA
Oficio N9 09B/crSA e Cópi~
de documentação.

Ref
Anexo

Assunto

..,- TEJtTOIJUSTlreAç~o---- ~

Dê-se ao caput do art. 302 esta redação:

Art. 302. são z-econhec a.dos aos Lnda.oa seus dJ.reitos

Qriginários sobre as terras onde se acham hab a.tiua Iment.e LoceLaa ados

1 - Esta Direção-Geral tem a inforlna~

a VExa que todas as pretensões relativas ã ob tunçâo de l.icenças
de piloto por parte de ex-oficiais da PAU, ~ting~dos por Ato Ins~!

tuoional, tem 'sido negadas c~m amparo no disposto na Portnr~a Re
servada N9 S-2B5/GM-5 de 19 Set 1966.

JUSTIFICATIVA

Em outra emenda, Já refuteJ. a utn.La aaçâo da expres

são posse imemorial por entender que ela somente serv i r ie para pro
cessos judJ.ciais prolongados e desgastantes. Basta, para a c f etia.va

proteção aos Lndn.os , da ae'r-c ae que a cons t.a.tu a.cão protege as terras

habatualmente ocupadas por eles.

Acrescente-se o seguinte artJ.go ao Capítulo VIII do

Titulo IX- DA ORDEM ?OCIAL/ e-«-d!.t teu-"vt-:

A~t. - São nulos e extia.ntioa e não pxoduz a.z-âo e set-,
~QS Jurldicos os atos de qualquer natureza, a a.nda que Já praticados,
que tenham por obj et.o O domfnao , a posse, o uso,a ocupação ou a con
cessão de terras ocupadas pelos 'índaoa ou das z i.queeas natiuzaas do
solo c do subsolo nelas exa.seerrtes .

§ 19 A nulidade e a extinção de que trata esta este
artigo não dão direJ.to de ação ou Lndena aacéio con-era a ün i âo ou os
indios, salvo quanto aos pretendentes cu adqua r cncea de boa fé, em
relação aos atos que tenham versado sobre terras eo.nda não demarca
das, caso em que o órgão do Poder PúblJ.co que tenha aucora aado a
pretensão, ou emacãdo o titulo, responderá c rva Imanf.e , ~

§ 29 O excrcâcao do da.re.í to de ação, na h apôt-asn do
parágrafo anterior, não autoriza a manutenção do autor ou do seu li
tisconsorte na posse da terra indígena, não ampede o d a xe.í, to de re=
gresso do órgão ào poder público, nem e Lade a responsabi La aacâc
pena.L do ageI\te ..

=--------------TEXTo/JusTlrleAç~o--- __,

I 2 - Ainda em 05 Jun 197~. o Exm9 Sr M.i

!nistro, negou a concessão das referidas licenças aos Srs Ruy Barb~
:sa Moreira Lima e Ary Sayão Caldeira Bastos Filho com fundamento

\na mesma portaria.

3 - Considerando a existcncia de deci
• são d~ Supremo Tribunal Federal (exarada em 15 ~go 1960 pelo info~

\me n9 033/Z0NAER-3 e em 14 Set 1968 pelo requerimento do Sr Malta)

(~~a Di9reião-27Ef;iJlli4;' ..~iWt§;:i~~~1;a =ic;
do M1n1ster10 da Aeronaut1ca soluc1onar a 1ncamD~t1b1~1~C entre
~~cffi~rs:w:*gnm,"ftga'{ffhl~~C:::3&!jjr;et:dlliilOtC!íLOiW>
M.' aRO M· Fla'i 1!**i**$lildAjl\# ..
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JUSTIFICATIVA «Ar t . 218 - ...

Consti tuinte ARNALDO MORAES

Municípios I bem como das empresas por eles controladas, serão depos.!.

serão depositadas no Banco Central do Brasil. As dos órgãos ou enti

dades do Poder Público Federal, dos Estados, do Distri to Federal e dos

de

de

As dr spon Lbl Lí.dade s de caixa da União§ 30 -

natureza operacional pr ev i s tns em lei.

tadas em instituições bancér i as ofac í.a i s federais ou estaduais

suas respectivas áreas geográficas, ressalvados os impedimentos

Este texto, que figurava como sendo o art:. 426 do
primeiro Substitutivo, foi eatixanhamerrta omitido deste novo Subsfa_

tutivo. Creio que a simples leitura de seus termos Já é sufJ.cJ.cnte

para esclarecer os cons tn.cua.ncea sobre a e remve proteção que ele
oferece aos indigenas.

PLENARIO

EMENDA ES32925-1
(1

r.r------------- u::nO/~I,ISTlflC.i.çio-------------__, - JUSTIFICATIVA -

EMENDA MODIFICATIVA A emenda proposta dá novo ordenamento ao texto I tor-

O inciso IIr do art. 255 do Substl tutivo do Relator

passa a ter a seguinte redação.

"Art. 255

I - ...

nando-o mais Lnt eLi pIve l , pr Iric rpa Iment e quanto aos depós i tos das

disponibilidades de ca a xa dos órgãos e entidades ligadas ao Poder PQ

blico Federal, mantendo o critério de exc l us Iv i dade dos depés i t os

de recursos püb l í co s em í.ns t í tua.cões bancárias oficiais.

Ir - •••

const i tuinte ARNALDO MORAES

lI! - a organização, o funcionamento e as atribui

cões do Banco Central do Brasil e dema i s insti tuicões t â.nance ar as

públicas e privadas. li

EMENDA ES32927·8
l!J

PLENARIO

FY~~;~

Ui~~"MJ
r.T-------------l'EXlO/~unl'ltAçÃO--- __,

- JUSTIFICATIVA - EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA MODIFICATIVA

- JUSTIFICATIVA

r.r-------------TEUO/JUSTlflCAo;io -,

p:r;;""""~PMPSConsti tuinte ARNALDO MORAES

taria ou Governo. Cumpre retirar a proibição.

PLENARID

suprima-se o inciso 11 do art. 85 do Título V, Capí-

tulo I, Seção V, do Substitutivo do Relator.

A emenda visa retirar do texto da nova Constituição

a contradição que vem se repetindo e~ muitas Cartas brasile.iras , /

que impedem os parlamentares de exercer cargo de direção, demissível

sd nutum, nas empresas púbLaca s em geral, como autarquias, socieda 

des de economla mista ou empresas concessionárias de serviços públi

cos, mas permitem o exercício de funções como Prime1ro-l-tinistro, Mi

na s t r-n de Est.pdo e outras.

O "impedimento procura evitar que na direção de uma
j

empresa pública, o parlamentar possa sofrer lnfluênclas do Executi-

vo, que lhe tirem sua independência. Ocorre que essa influência, o

membro do Legislativo pode sofrer se for para um Ministério, aecr-e-

EMENDA ES32928·6
[!J

A falta de de f.í m cão , em lei, da organização, fun

cionamento e atribuicõe~ das insti tui cões f i.nance Lr as , deu como r~

sultado que até ,0 momento o Manual de Normas e Instruções do Banco

Central mantenha em branco o espaço reservado à de flnição sobre

BASA e o BNB, o que tem acarretado transtornos à atuação dos mes 

mos, po i s quando junto às autoridades monetárias buscam autoriza 

cão para operar com os diversos instrumentos do mercado f'Lnance a 

Ia, a pretensão é invariavelmente negada sob a simples alegação de

que como Bancos de desenvolvimento regional, não lhes cabe atuar
em concorrência com as instituições bancárias privadas, mesmo não de~

conhecendo essas autoridades o efeito danoso que essa indispon~bllid!!.

de operacional lhes acarreta e às suas regiões de jurLsdãcão , como

transferência imediata para a rede privada, de recursos do FINAM e FI
NQR liberados a projetos aprovados pela SUDAM/SUOENE, e de qualquer I

linha de crédito, em busca de remuneração. De outro modo, quando so

licitadas, as autoridades, a alocarem recurscs estáveis e compatíveis

com a responsabilidade desenvoâv íment i s ta que lhes cabe , não é possí

vel atender, justamente pela indefinição de suas competências.

Asslm, se a lei do Sistema Financeiro Nacional vai di~

por sobre organização, funcionamento e atribuições do Banco central /

do Brasil, que tal normatização se estenda a todas as instituições f,!

nancei ras púbLa ca s e privadas, eedereas e estaduais, de modo a não

permi tir a perpetuidade da omissão que de modo' prejudicial hoje ocor

re para com as regiões nai s pobres do País e suas ms t i turcões finan-

ceiras. O inciso V do art. 135 do Título V, Capítulo IV, S~

cão I, do Substituti võ do Relator. passa a ter a seguinte redação:

"Art. 135

..t.[H""'IO/tOlll~:tio/:tlJ.lltOIlI:tS.iO ,

PLENARIO

=-------------TEXTO/JUnlflcI.ÇÃO' ~ __,

EMENDA MDDr'rICATIVA

O parágrafo 30 do art. 218 do Substitutivo do Relator

passa a ter a seguinte redação:

Ir - •..

IrI - •• ,

IV - •.•

v - é compursôr í e a a;posentadoria com venci

mentos integrais por invalidez, oó aos seten~B e cinco anos de idade
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e eacur-t at ave aos trinta anos de serviço, após cinco anos de exerc í ;

c i.o efetivo na judicatura. 11

- JUSTIFICATIVA -

EMENDA ES32931·6
tJ CONSTlTUl~TE [G1DIO FERRElRi\ LUlA

I'Lt~Mll)/eI)Y'~~ÃO/=ulleQlll~,il) -,

PLENÁRIO

ConsUtuinte ARNALDO MORAES

o autor está apresentando outra emenda ao art 65 I

anc í so I I, do Título 1I 1, Capi tulo VII I r Seção 11, elevando para s~

tenta e cinco anos a idade para a aposentadoria compuls6ria dos /

funcionários civis em geral. Como a aposentadoria dós maqas t r ado s

está regulada no inc. V do art 135, é neces sár i a esta emenda para

homogeneizar a compuls6r ia.

EMENDA ES32929·4
tJ

PLENARID

r.r-------------TExtO/JUSTIFICAÇio---- --,

EMENDA MOOIFICATIVA

r.r TnT(l/~L::;T'fleA.;.io---------------,

E~IENDA MODIFICATIVA

Dê-se nova redação ao Lncr s o V, do art. 115

Art. lIS - , ..

V - d r s s oLve r , nos casos p rev i s t os na cena-
t r t uã câo e ouv xdo o Conselho de Estado, a Câmara

dos Deputados e convocar e l e i çde s '•.

JUSTIFICAGÃO

Aprimoramento de redação. Além do que, a expressão Cons e

lho de Estado é ma i s p rec i s a e 't r ad ac acna L, no Dar-eat;o Con~

t~tucional b r a s a Le aro .

o o inciso I do art. 87 do Título V do Capítulo I oa

Seção V do Substi tuti vo do Relator passa- a ter a seguinte redaçãc:

IIArt. 87 -

- investido na função de Pr ameLr c-Mi ru.s t ru ,

de MinIstro de Estado, de Governador nomeado de Estado recem-criado,

Governador de Territ6rio', Secretár~o de Estado, do ..üf str.i t o Federal,

e de Território. 1I

- JUSTIFICATIVA -

A emenda inclúi entre as funções que o parlamentar

pode ocupar sem perder o mandato, as de Governador nomeado de Est.§.

do recem-criado, o que poderia ser admitido por analogia com o G.Q.

vernador de rerr i tõr í o , mas a inclusão expressa é melhor.

PLEIIJ.Pllo/eOYlsll.iO/cIlICO"ISllÃO----------,

PLENÁRIO
o-=r TUTQ/~lInlFIC~~io --,

EMENDA ADITIVA

Acrescente-sé ao a r-t , 115, o § 19, com a seguinte r-edacfio ,

renumerando-se o parágrafo único, para § 29:

'EMENDA ES32932·4
f:J ConstitUlnte EGIOID FERREIRA LIMA

o-=r TEnOfJt.'TIFlrAçio --,

EMENOA MODIFICATIVA

Dê-se nova redação ao parágrafo uru.co do

art. 115;

Art 115 .

Parágrafo üru co - O Pr es rdent e da República

poderá delegar a t r Ibu i çõe s ao r-r ime i r o-jtrrustz-o.

JUSTIFICAÇAO

Como árb i t ro do Governo e em geral, das
jnstrtuições , ao Chefe de Estado deve ser deixado a faculdade de

delegar algumas atribuições ao PrImeIro-~linlstro.

EMENDA MODIFICATIVA

r.r---~ T[~TO'~t.STI"C4ÇAO -,

Art. 11S - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

19 - O Presidente da República poderá, excepcaona l
mente, em caso de relevante a.rrt er e s s e nac aona L, e- ouvido o Cons~

lho de Estado, dematir o Governo, comum cando , de araeda a t o , as r~

zões de sua decisão, em mensagem ã Câmara dos Deputados, nela f~

zendo a and Lcacâo de candada t o ao cargo de Pr Lmearo-Nan as t r o, obse!.

vedo o disposto no art. 122.

EMENDA ES32933·2
l:=J CONSTITUINTE EGIDIO fERREIRA LIMA

PLt",\PIIJ/eOIl,sslo/suutIlYISS.o:, ---,

PLENÁRIO

P=-;;I~;O~

5/'9/f:?-

trad2;.

JUSTI FI CAÇÃO

o mecanismo é forte, porém preciso.

Em momento de turbulência e de ameaça às instituições

e ã governaba Ladade do País, o Chefe de Estado, como árbitro do ~

verrio , deverá estar mum do de instrumento Lns t atuc i cna I democrát!,
co e capaz de conjurar a desagregação.

Não se diga que a medrda está sendo suge r i da em ate!!

ção ao conjuntural.

Não é criação c í rcuns tunc i a l . As cons t i tu í.ções de Por

tuga1 e da Grécia Já a adotaram, o mesmo podendo ser d i t o com r~

lação à_ c.qns t i tuacão frartccsn, cuj o mecanismo é ainda m31S drástico ..

Dê-se nova redação ao mc i so IX, do art .. 115·

Art. 115 - " .
IX - convocar e p rcs Ldr r o Con s e Lho de Bs t ado j,

JUSTIFICAÇAD

O Conselho de Estado é de nom i naçâo mais prec i sa

c aona L no Dare r t o Cons t í t uc i ona ! br-as aIearo ,

Ofereci emenda moda I acando a ccmpos i cão do Conselho de E~

tado e excluindo as andacaçôes das Gasas do Congresso e do Pres!
dente da Repíib Lí.ca ..
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EMENDA ES32934·1
[iJ CONSTITUINTE EGrDIO FERREIRA UMA

_______ I'LtNAII,l)fC""'ssio',sURCO""U;.O ,cr== PLENÁRIO

l~ F~lnB J

-'5í~q/n-'
r.r~-------..LI:~A"'O/co"'I~5ÃO/51.l1l~o ...,nio _

PLENÁRIO

LUlA

r;,- TrXTO/~U~TIFlt4ÇÃO---_---------_,

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se nova redação ao inciso VIII, do art. 115:

Art. 115 -

VIII - vetar, par c aaj ou totalmente, pr-oj e t o de

Lea , ou s o l a c i t a r a sua r-econs ade r açâo ao Congresso

Nac acnaL;

JUSTIFICAÇÃO

Aprimoramento da redação.

EMENDA ES32935·9 "". ---,
tJ CONSTITUINTE EGrDIO FERREIRA

I'LEHAIIIO/COo.UUÃO!suleOlllu;.O ---,

PLENÁRIO
r.T TI'X'to/~l.o$nFle"çio- _,

EMENDA SUPRESSIVA

Supr i.ma-cse do inCISO 111, do art. 115, o Procur ador-Be

Tal da Unaâo •

JUST! FI CAÇÃO

Por emenda proposta ant~riormente, a f i gura do Procura

dor-Geral da Dru.âo fo a mcIufda no anc í.so 11, do r e Fe r i do art. 115.

r.r TUlO/JUSTlfICAÇÃO _

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se a subseção I I, da Seção IV, do Capítulo I I,

do Título V, - Do Conselho de Defesa Nac rona t .

JUSTI FI CAÇÃO

o Conselho de Defesa Nac Lona I é uma reiteração de snc-,

ce s sji r r a do Conselho de Estado, Já prevas to no art. 118 do ProJ!:.

to.

Constituinte EG!DID FERREIRA LIMA

r.T------- lr~TO/JUSTlnCAç;;O--- __,

EMENDA SUBSTITUTIVA

A Seção 111, do Capítulo 111, do Título V,

passa a ter a seguinte redação:

SEÇ~O r r r

DAS RELAÇOES COM O CONGRESSO

Art. - O Governo, pelo Pr ime í ro-Htrust r o e

ouvido O Presidente da República, poderá pedir voto de confiança

à Câmara dos Deputados.

§ 1'~ - A confiança será aprovada se obtiver
maIo r aa simples,

§ 22 - Negada a confiança, o Governo aprese!!
taxá a sua demissão

EMENDA ES32936-7
tJ CONSTITUINTE EGrDIO FERREIRA LUlA

l'I.lN.l.'"0IcOI,lIS'io/sUIlCOlllIUlo---------,

PLENÁRIO

Art. - A Câmara dos Deputados, decorridos
seis meses da cons t i t ui ção do Governo, poderá, por Iruc í at í va de

um terço dos seus membros e pelo voto da ma í or i a absoluta, neqar

-lhe confiança mem ant e moção de censura,

§ lº - A moção IncIui r ã o nome de um candidE,
to a Pmme ã r o-Hi n í s t r o que, se aprovada a censurai será nomeado
pelo Presidente da república.

§ 2º - Não aprovada a moção de censura I os
seus s Lqnat é r ro s não poderão repeti-la na mesma sessão legisla
tiva.

r;,- rnTO/~uUI'JCAÇ;.D------ _,

EMENDA ADITIVA

Inclua-se, no art , 115, o Inciso IV, ·renumerando-se os
demais, com a seguinte redação:

Art. 115 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I - .

I! - .

I!I - ~ ..

IV - Prover os cargos piib l.acos do Estado,

nos termos da Constituição;

JUSTI FI CAÇÃO

Os cargos públicos, e spec Lf'acamente do Estado, distintos
dos do Governo, devem ser pr-cva do s pelo chefe de Estado'.

Ar t . - O Governo, em exposição motivada, PE,
dará propor ao Presidente da República que, ouvido o Conselho de
Estado, dissolva a Câmara dos Deputados e convoque eleições.

Art. - Os membros do Governo têm acesso às
reuniões do Congresso Nacional, de ambas a... Casas que o compõem
e de suas Comissões, e a elas comparecerão sempre que convocados.

Parágra fo único - Os regimentos do Congresso

Nacional e os de suas duas Casas fixarão um horário semanal para
o comparecimento dos membros do Governo.

JUstIFICAÇ~O

Na elaboração das constituições e no dese
nho do Sistema Parlamentar de Governo, vem se verificando,' no c"'bE.
50 do presente século, uma meritória preocupação no sentido de ar



..,.--------------TUTC/4USTIFICAÇ.io--- -,

ralar, didaticamente, as relações do Governo com o Parlamento, em

regra) colocando-se todas as dr spos Lçõe s que lhe da zem respe i t o

em um únICO Capítulo ou Seção.

Com a emenda, e, dentro dessa linha, entendo

que toda a mat ér i a está contemplada em termos precisos e com me
ceru smos bastante e f rc í ent es .

EMENDA ES32939-1
tJ Constituinte EG!DID FERREIRA LIMA

I'L[n"AII)/~OIlIS5ÃrJ/~U~CO"'IS~.iI" --,

PbG-!iJ0/~lD

r;~;"'~

t?~;'cG?J
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§ 5º - Reun rndo o e Lea t c os votos da ma1.0r1.8

absoluta dos membros da Câmara dos Deputados, o Presidente da Re
püo i i ca o nomeará em quarenta e oito horas.

§ 6º - Não -conseguindo o eLe i t o a maioria
absoluta, a Pres i dente da república poderá, cuv rdo o Conselho de
Estado, d r s so Lver a Câmara dos Deputados.

§ 7Q - Optando pela não d i s sc Iução , o Presi
dente da epública i no ícar é novo cano i de t o a Pr í.ee i r-c-Htní at r o •

JUSTIFICATIVA

Pôr, em uma única seção, o mecan i51110 de fo,E

mação do Governo é uma preocupação que está na mente de todos os
cons t i t.uc Lona La s t as ,

Na presente emenda avance i para admitir a

nomeação do Primeiro-Ministro, quando, subrne t i do à segunda vota
ção , venha a obter maí or r a simples.

Em outras cons t atu í çõe s , mesmo quando se tr~

ta, em comum, do macaru smo de Governo e de outras matérias, perc,!:.
be-se o cuidado de separá-lo em ar t i qos ou da spcs rçõe s bem preci

sas.
O mecanismo de formação do Governo é de fUi!

damental importância para o bom runc ronanento do e i.s tema e, par

1550 mesmo, ele deve ser transparente. Qualquer do povo deverá
percebê-lo, à p r Lme r r a Le i tur-a .

EMENDA Sup r es s I va s Adi tI v a

Suprima-se do Inciso XIV, do Pr o je t o , a par

te final - . . . 11e, nas mesmas ccndições I decretar I total ou paE.

cialmente, a mobilização nacional", dando-se nova redação ao 1ncl.
50 XIX, do ar t , 115;

Art. 115 - '/" .

XIX - decretar, por so Li c i t ação do Pri
meLr-o-Hanã s t r o e ouvido o Conselho de Estado,

a ant ervenção federal, o estado de defesa, o
estado de sítio e a mnbí Lazação nacional, par

cial ou total, submetendo os respectivos decr,!:.
tos ao Congresso Nacional i

JUSTIFICAÇAD

Aprimoramento de redação.

da na Espanha,

ses.

convencí-me que esta s c Iuç ão , já sedimenta
maas flexível e tem o mér i t o de conjurar impas-

EMENDA ES32940-Sr: Consb tUlnte EGIDIO FERREIRA LIMA

f: PLEpi'rM~rÃ~Ro7b
..,.- Tn(To/~u'TlrlcAçÃO----- -,

EMENDA SUBSTITUTIVA

A Seção n, do Capítulo In, do Título V,

passa a ter a seguinte redação

SEÇAD n

DA FORMAÇAO

Art. - Na rnauquraçãn de cada legislature e

nos demais casos prev i s tos na Constituição, o Presidente da Repú
bLi ca , após ouvir o partida ou co l i qaçãc major i tária de par t i dos

na Câmara dos Deputados, fará a mdacaçãc de candidato a Primel

-ro-Ministro, o qual, no prazo de dez oras , comparecerá à Casa e

apresentará o programa do Governo a ser cona t i t uf do .

§ 12 - Nos cinco dias seguintes, após d Lacus

são, em no máximo três r euru.ões , com a par t í c i pação do cand i da t o ,

será realizada votação, sem pr-év ru debate.
§ 2º _ O candidato será nomeado se obtiver a

maioria abso Iuta dos membros da Cãmara dos Deputados.

§ 32 _ Não alcançada a met or i e ab s oLut a ç pr-o-.

ceder-se-á, com intervalo de cinco d i as , a nova votação, entende~

do-se aprnvada a í ndrcação se o cand i da t o obtiver a maí or i a SIm

ples.

§ 42 _ Não sendo aprovado a Iridí cação do

Presidente da República, a Câmara dos Deputados, no prazo de dez
dias, fará, sem debate pr évao , uma votação para a escolha do Pri

meiro-MinIstro, da qual resultará eleito o que reunir a maioria

dos votos.

I'Lf:NAAIO/co"'I~~io/J;UDCC""SSÃO

PLENÁRIO

..,.---------- TuTO/~unlrleAç~o -,

EMENDA SUBSTITUTIVA

A Subseção I, da Seção IV, do Capítulo 11, do Ti tulo V,

Ar-t es 118 e 119, f~ca as s rm r-eda.g í do ;

SEÇÃO IV
DD CONSELHO DE ESTADD

Art. O Conselho de Estado é o órgão supe r-i.or de con-.

sul ta do Presidente da Repúb l a ca, e se reúne sob a sua. pr-es t dên-

c i a,

1S! - Compõem o Conselho de Estado.

l. - O Pr-e aa dentie da Repúb La ca ;

11 - O Pr-eaadenbe da Câmara dos Deput adcs, :

111 - O Pz-es adenbe do Senado;

IV - O r'r-ame i r-o-xaruet r-o i

V - O líder da maloria e da rnlnorla na Câmara d03 D~

putados,

VI - O líder da mal..o r-a a e da manor-a a no Senado Fede
rali

VII - Os ex-Pr-ee i den t es da Republ i.c a , excluídos os l:,U

bstibut.o s , everrtuar s ;

VIII - O chefe da Estado-Maior das Forças Ar-madao ,

Art.. - Compete ao Conselho ode Estado pr-onunc i ar--ue 50-

bre:
I - a dissolução da Câmara dos Deputados i

11 - a nomeação e a demissão do Prlmelro-Mini~

tro, nos casos previstos nos arts.

da Constituição;.
111 - a r ea l i zação de referendo;

IV - a declaração de guerra e a celebração da

paz;

V - a Intervenção federal nos Estados;
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VI - a decretação do Estado ~e defesa, do esta

do de s í t i o , e da mobilização naclonalJpa!.
eial ou total j

VII todas as emergências graves para a estabi

lidade do r eqime e a segurança do Estado;

Parágrafo único - O Presidente da República po
derá convocar membro do Governo a pat-t i c í.par da r euru ão do Conselho
do Estada

JUSTIFICAÇAO

A emenda propõe aI t e r açõe s na compo s i ç ão do Con

seIha de [stado, dénominação que cons i dero precisa, e lhe aprimora ;
redação.

EMENDA ES32942-1 '"". ----,
f: DEPUTADO EXPEDITO MACHADO J [J .PMDB

r.r------------- TEHO/~l1STlrlc~çb ___,

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Dê-se ao capitulo "Da política Agrícola, Fund~árl.a e

da Reforma AgrárJ.a ll a seguinte redação, alterando-se-lhe para
III a numeração:

CApiTULO III

DA POLÍTICA AGRíCOLA E DA PROPRIEDADE RURAL

Art. Le . Esta Constituição assegura ampla proteção à

aqr-acuj,tura e aos lavradores. Aos poderes Píib'l a.co s cumpre prover

política adequada de estImulo, as sas cênc.í.a técnioa, deaenvoLvamen

to e fJ.nancJ.amento para as a t Lva.dades agr!colas, e-j.r-oandu s tiz-La.L :

pecuâra a e pesquear a ,

Art. 29 • Todo e qualquer propr-a.etiâcão cuj a proprl.ed~

de exceder 700 hectares, sem outra formalidade salvo a promul

gação da Consti 'tu i.çâo , terá suas terras desapropriadas em vinte

por cento do total, com indenização apenas das benfeitorias nece.§.
aâraes •

l?arágrafo Onico. As benfeitorias necessárias constan
t.e das glebas previstas no nCaput ll

, serão indenizadas com tItulas

da divida agrárJ.a, resgatáveis em dea anos, assegurada a Justa

correção. A avaliação será judacn.et ,

Art. 39 . Não podem ser deaeproprxadas e

a) ProprJ.edades até 500 hectares.

b) Áreas em produção.
Art. 49 • A Lei estabelecerá o processo e as condições

de desapropriação, pela unaâo , por interesse social, da proprieda

de rural inexplorada, observando as normas .deste capitulo.

I - a desapropriação da área inexplorada não ultrapas

sará dOJ..5 terços da pr-opxn.edade com maa.a de quanhent.os hectares e

até dez mil hectares;

II - respeitado o disposto nos ítens anteriores r poderá

ser integral a desaproprJ.ação da área que ultrapassar dez mil hect5.

res;
III - o d í.r'ea to do propr-a.et.âr-í.c de escolher a área que

remanescerá sob seu dornlnio e que se tornarâ insuscetlvel de nova

desapropriação federal pelo mesmo mocavo s

IV - andena zaçâo Justa e em titulos da d Ivada aq r âr-a a ,

com cláusula real de a'tue.Laaaçáo monet.áraa , assegurada a t aa s títu

los aceitação para pagamento de tributos Eedez-aaa deva.dos pelo des,ª

propri.ado ,

V - indenização Justa e emg dd.nhed ro para as benfe.i.tiozLr

as· necessárias, por avaliação judacaeL.

VI - processe admfnns tiratiavo e juda.ca.e I com r i to sumâr ao .

§ 19. A propr-aedade rural desapropria.da terá dest aneçâc

dmeda.atia às familJ.as dê' lavradores que nela slfrâo assentadas e as

ad atiadas para que adqu a.xam condições d i.çnaa de vida e efa.cí.ent.es de

trabalho.

§ 29. Aos deata.nat.âr-ãos da pxopzu.edade rural do s apr-o

priada poderão ser outorgados' titulos de dcmfna.o com cláusula de

LnaLaenab.í.Ladade por dez anos, ou titulas de cessão de direito real

de uso, condacaonado o contrato à exploração efetiave da terra doada

ou cednd a ,

§ 39. Em ambas as hapô t.oses será dada preferência a eco
perativas da lavradores r o.rçen as eda s , com ti as s ae eênc a e dos podere;

Públicos.

§ 49. Nas r-eç aôe.s em que se realizarem planos necaonaa s

de assentamento de lavradores, será obrJ.gatórJ.a a construção, pelo

Poder Público, de um centro urbano, em forma de aqr-ova.La , dotado de

comodidades comunn.tiâ'ra.as deatiaandas à educação, saúde, ccmêrcao e

lazer.
§ 59. Na ha.pôtieae de não ser dado ao amôveâ rural desa 

pz-opzLado o de s t.a.no que fundamentou a desepr-opr-a açâo , o ex-epr-opr-a e-:

tárJ.o Ou seus sucessores terão da reato de prelação contra a União

Federal ou contra o propra.etiâr ao ou cass í.onâruo que pretender VE!:n

dê-lo.
Art. 59 : Na concessão de incentivos f as caí.a a pz-o j etios

agropecuários de abertura de novas regJ.ões, a unaâo eXl.gJ.rá que lhe

seja trranaf e ru.do o dcmfnao de dez por cento da área berref a.ca ada e

que será util~zada no assentamento de pequenoa agricultores.

Paráfrafo üru.co, A cessão de que trata este ar-tn.qo poderá

ser parte adeaL, promovendo-se a demarcação após a z-eaja aeçâc do

pxo j ebo e na opor t.una.dade do assentamento.

JUS T I F I C A T I V A

A reforma aqr âr-a a é exdqênc i a da Nação.

NJ.nguém pode Ea.car- alheia ã ela.

E, a quem tem, cumpre dar o exemplo.

EMENDA ES32943-0
cr==c;;stltuwte EGrDID FERREIRA LIMA

r.r-------------TUTO/J'-'STlrlc..l;ÃO- ___,

EMENDA SUBSTITUnVA

A Seção 111, da Título V, Arts. 116 e 117,
r i.c a aSSJ.m r etía ç.í da ; [

SEÇAO r r r

DA RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE DA REPnBLICA

Art. - São crimes de responsabilidade os atos
do Pr es aderrt e da Repúb l aca , definidos em lei complementar, que a

tentem contra a Cons t atuição

§ lQ - Declarada procedente a acusação, pelo

voto de dois terços dos membros da C~mara dos Deputados, o Presi

dente da República será subme t ado a julgamento, perante o Supremo

Tribunal Federal, nos crimes comuns, ou perante o Senado Federal,
nos de responsabilldade, ficando suspenso de suas funções.

§ 22 - Cessará a suspensão de funções, sem

prejuízo do curso do processo, se o julgamento não estiver con
cluído no prazo de cento e oitenta dias.

§ 312 - O Presidente da República, nos crimes

comuns, não estará SUjeito a prisão enquanto não sobrevier senten

ça condenatória.

§ 4Q - A condenação, por c r rme de r esponsa
billdade, acarreta a perda do cargo.

5º - lei complementar flxará as normas do
processo de Julgamento do Pr es i den t e da República.

JUSTIFICAÇAO

A emenda remete à Le-r complementar a tipi flC.§.
ção dos crimes de r espons ab í Li dade do Pres i dent e da República. Faz,

também, algumas correções de conceito e técnlca~.
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EMENDA ES32944-8
l? Constl tuinte EGIDIO FERREIRA LII~A J l?-;~'~~"-~

rr= P,2"(fN'i>?R'l6--- --] ~;'9~m
r.r--------- TEXtO/JlJ!iTlFlCA~k----- _

EMENDA SUBSTITUTIVA

A Seção I, do Capítulo 111, do Título V, pos

sa a ter a seguinte redação:

CAPITULD r r r

IV - iniciar o processo legislatIvo, nos casos
previstos na Constltuição;

V - prover os cargos púb l rcos do Governo i

VI - elaborar planos e programas nac i ona í s c
r eq i una Ls de de s envo Lvamen t o , e submetê-los ao Congresso Naclonal;

VII - env i ar mensagem ao Congresso Nacional ou
a qualquer de suas Casas i

VIII - delIberar sobre as questões encaminhada~

pelo Pre s i dent e da RepúblIca, ou susc i t adas pelo Pr Ime i r c-Ní rt i s t r o ;

IX - so Li c í t ar ao Presidente da República a de
cre t ação da i nt e rvenção federal, do estado de defesa, do estado de
s f t i o e da mcb i La z aç ão nac i ona.l ;

DO GOVERNO

SEÇAO I

x _ de Labe r ar sobre as questões r e spe i t aní.e s

à comoet ênca a de mai s de um 11lrllstérío;
XI - exercer outras a t r Ibu i çüe s previstas na

Cons t a t u i ção e na Le i ,

COMPDSIÇAO e ATRIBUIÇOES Art. - O Governo goza da confaanç a do

Presidente da Repúb l t c a e da Cãmara das Deputados.

Art. O Governo é cons t i tu í oo pelo Conselho de

Ministros, que se compõe do Pr Ime i r o-Mi ru s t r o e dos Ministros.

§ 12 - O Conselho de MinIstros de Li be r a r á por

maioria absoluta e é pres í di co pelo er ime í rc-u iru s t r o que, além do

voto pessoal, detém o de desempate

§ 2Q - Os membros do Conselho de ~~HHstros são

responsáveis coletivamente pelos atos do consr-j.tio e i nd Iv Idu.s Imcnt e

pelos atos dos respectivos Ní ru s t é r r os

§ 3Q _ O p r ime i r o-Ní n i s t r-o promove e coor deno

as at.av Ldade s do Conselho de Ní n i s t r os e mantém a uru caoe de orien

tação po Lf t aca e administrativa do Governo.

§ 42 - O Cargo de Prlmeiro-Minlstro é privati
vo de membro do Congresso Nac rona L, b r as r Le í r o nato e maior de t r m

ta e c rnco anos.

§ 52 - O Pr Ime i r o-Ni ru.s t r c não poderá se ausen
tar do País, sem prévia aut or i z açãn da Câmara dos Deputados

§ 6Q - O Prlmeiro-I'ünlstro será subs t i t u Idnç em
seus amped.iment os , pelo t-ilnlstro da Justlça ou, na falta deste, por
qualquer dos MinIstros que .i nd í ca r

Art. - O Governo cessa .com a realização
A

de e l e i ç õe s para a Cãmar a dos Deputados, no caso de perda de con-

r i ança ou aprovação de moção de censura e pela demi s s ão , morte ou
r mped i ment o , por qualquer motivo, do P'r arnear c -Hi n t s t r o .

Parágrafo ürn co - O Governo ce s sante cont i nua

em função até a posse do novo Governo.

JUSTIFICAÇAO

A compcs rçêo do Governo e as suas a t r i bu i çõe s

devem ser esboçadas em uma única seção.

Nela, se de f anem a constituição do Governo,os

seus membros, aqueles que o integram - o Pr rmeLr o-Ni n i s t r o e os t~i

ru s t r os .

Com a s t o , também, se corrige uma deformação

que vem desde a com-issão temática, quando, improprlamente, se tran
formou o r-r ime í.r-c-taa ru st r o em um órgão à parte, dando-lhe competê,!!
cia e a t r Ibu i çãe s espec I r i cas •

72 - Os t-ilnlstros são nomeados e exonerados

por ato do Presidente da Repúbllca, por so l í c i t ação do Pr íme i ro-tar ,
nistro.

o SIstema parlamentar, por sua natureza, é um

co Leq.iado A c ompet ênca a é do Governo. Isto ocorre, sem exceção,em

todos os sistemas e f'e t rvamerit e parlamentaristas.··

§ 89 -Os MInistros serão e scoltudos dentre bra

511e1r05, maiores de vmte e c mco anos, e no exercício dos d í r e a tos
po l.Lt acos ,

E: certo que o Prume i r-o-Hí n í s t z-c tem papel e

a t r Ibu i çõe s bem definidas, que é a de promover e coordenar as at,!

v i dade s do Conselho de t-1inIstros, e de manter a unidade de orien
tação política e admrru.s t r at ava do Governo.

§ 92 - O Primeiro-Ministro e os M.1nlstros pre~

terão compr onu s so e tomarão posse perante o Presidente da nepúb Lrca •

§ 102 - A Ler disporá sobre a criação, estrutu
ra e atribuições dos Minlstérlos, bem como sobre o secretariado per
manente, orqaru aado em carreira, com recrutamento mediante concurso

públ í co de título e provas.

Cada MInistro também tem seu papel específico,

referente às tarefas do MInlstérlo. Mas a competência do Governo,
que é colegiada, é bem d í s t a.nt a de cada atribuição específica dos
seus membros, ancj us rve do Pr amer r o-Hfn Ls t r n ,

Conferir esta competência ao Primeiro-Ministro

é transformá-lo em um pequeno Chefe de Estado.

Art. - O covernc é o árgão superior da

adnun í st r ação federal e conduz a política geral do País.

crP~R~;O~

r-r--/--DAT4-----.,

(Jf)/!'l/I!/:.PLENÁRIO
'LUA~lo/CDI1l5do/~UBeollluÃl)----__- __..,

Ao ar,t. lU e seus §§ seja dada a redação seguinte:

rr---------"'''''"''''''''·,---------''--,-

EMENDA ES32945·6
l:J Constituinte EGIDIO FERREIRA LIMA

Parágrado úru co - Compete ao Governo:

I - dispor sobre a organização e o runc Ionemeg

to da admírustr ação púb Li ca 'federal;

11 - envaar o projeto de lei de Diretrizes Or

çamentárias e a proposta de Orçamento ao Congresso NacaorraL j

UI _ expedir decretos e regulamentos para a flel

execução da lei i



2966

Art. Ll.I - A eleiçilo para Presidente da República

far-se-á por sufrágio universal, direto e secreto, noventa dias an
tes do t é rmi nc do mandato presidencial, proclamando-se e Le i t o o caI!
da dato que obtiver a maí or i a absoluta dos vatos, não computados os
em branco e os nulos.

§lº - Se nenhum dos cand;.datos ob t i ver mai or La absoluta,
far-se-á nova eleição trinta d i as após a proclamação do resultado
da pmme ar a , cons rder ando-ee eleito o que reuru r o maior número de

votos.
§2 2 - Ocorrendo desistência, ou impedimento por qualquer

outro motivo, de candada t os mais favorecidos, concorrerão os dois

que remanescerem com O mai or número de sufrágios.

JUSTIFICAÇAO

No propé s i t o de aprimorar elaboração enter ac r , procura-se,
com a emenda, prec i sar a função do Presidente da República.

EMENDA ES32948-1
l!J Constltuinte EGIOIO FERREIRA LIMA

JUSTIFICAÇAO
= TExtP/JtlUlfll:"ÇÃO-----------------,

o prazo de quarenta e cinco dias para a realIzação do p I e i

to, notadamente com a poss Ib aLl dade de do i s turnos, é Impr-at i céve l ,
va sou-we ç t.amtiém , o aperfeiçoamento redacional e t écruco .

No art.· 115, suprima-se, na sua parte final, a expre~

são:

... na forma e nos limites desta Constituição,

JUSTIF ICAÇAO

r,;--- t[~tOfJU$tlf'C"ÇÃO------ _, A expressão, além de vaga, é dispensável.

r,;- TEXtofJustlfIC"ÇÃO-------------_,

EMENDA ES32949·9
l!J DEPUTADO PAULO PAIM E OUTROS

"Íl.LJ,.;
Inclua-se nas "Dd spns i çãe s transitórias1-ãr-

tigo com a seçumte- redação:

Art. - As disposições referentes ao Sistema
de Governo entrarão em vigor na data da promulgação desta consti
tuição e não serão pass íve i s de emenda, no prazo de dez anos.

tJ PTENlIBIO

,.l.tH..:klo/ÇO,.I'~'O:o/~UltOllt$~lo ___,

§ 12 _ Em dez dias, contados- da promulgação,

nomeado pelo Pres i dent e da Repúbllca, o Primeiro-Ministro, com os
demais integrantes do Conselho de MinIstros, comparecerá à Câmara
dos Deputados e dará notícia do programa de governo.

Acrescente-se ao art. 7 2, do Substitutivo do Relator
do Projeto de Constituição, o seguinte tncaso r

" - piso aaLar-a a.I proporcional à extensão e à complexi
dade do trabalho realizado; 11 •

§ 29.. O Governo, nos primeiros doze meses de
sua instalação, não ficará sujeito a moção de censura.

JUSTIFICATIVA

a. texto proposto c or-r-eaponde a inciso constante ao Pro
jeto de Constituição da Comissão da Ordem Social.

JUSTIFICAÇAO

r. importante, para a implantação e conso Li da
ção do sistema, que ele fique isento de censura no pr ameI ro ano de
sua instalaç~o. será o período de t rens rção e de adequação da admI
nã s t r açãn e do próprio quadro partidário às novas regras do joga
demcc r é t a co ,

Também, é de toda conveniência que, por um
prazo não inferior a dez anos, o s i s t ema parlamentar não venha
a sofrer alteraçiles de subs t ânc i a . O período é indispensável p!!.
ra a sua mat.ur açãc .

A supressão é lamentável. A supressão éorresponde a afiE.
mação de que os trr-abaLhado r-es , de todas as categorias t devem ter' co
mo garantia minima a do sar àr i c m.irrímo ,

Todas as caregor-r.ee profissionais I permanentemente, bus
caro a fixação de plSOS ae.Lar-Laas , pr-opor-c í onaa s à. quantidade e a qu~
lidade do trabalho executado I encontrando, sempre, grandes entraves
pela ~nexistênola da previsão constitucional.

o Excelso Supremo Tribunal Federal inúmeras vezes tor
nou sem ef'e1.to pisos salariais estabelecidos pela Justiça do Traba
lho sob o fundamento da anexiatêncae de previsão constitucional.

f\~o não reconhecimento desse inciso f'ere a~s interesses
l.e cedo J Aalhadores, de todas as categorias. IJ9 11 \ AI"-. ,..,0<;1.

,1.11( ...~lo/co,.ISSÃo'StlleO,.IAsÂO--------_____,

Substitua-se o inciso XIII I do art. 7 2 do Projeto de Cons
tituição, Substitutivo do Relator, pelo seguinte texto:

EMENDA ES32950·2
fl OEP. FRANCISCO KlJSTER E OUTROS

rer ~---_tEXT,.D/~USTlfIUÇÃO_------------__,

r;:r-'"
~

151":l:O"ls.~~.eOllr.';;o

Ao art. 109. seja dada a redação seguinte:

De utado cons t r tuinte EGíDIO FERREIRA LIMA

= TlXToIJUltl'll:"Ç;,O-----------

~ "LllllI

Art. 109 - O Pre.sidente .. República é o Chefe de Estado

e o Comandante Supremo das Forças Armadas t cabendo-lhe garantir,
por sua arbã t raqem , a unidade, a mdependênc í a , a defesa nacional
e o livre exercício das instituições democráticas.

11 XIIi _ repouso semanal remunerado n05 sábados, domingos
e feriados, civis e religiosos de acordo com a

tradição jcceã , ressalvados os casos de serviços indispen.
eáveã a, quando o trabalhado.r' deverá r-eceber- pagamento em
dobro e repouso em outros dias <Ia semana, garantido a re
pouso de pelo menos dois fins de' eemena, ao .lJlês;"
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JUSTIFICATIVA

o repouso semanal deve ser aos' sábados e domingos. Apenas
nos casos deserviços Lndâ aperieàve aa deve o trabalhador prestar ser
viços aos sàoecoe e domingos, mas nessa hipótese deve receber o pa-
gamento em dobro, como uma compensação pelo esforço d í spencn do e
deve ser garantido o repouso em pelo menos dois :fins de semana ao
mês.

Destaque-se, ainda, que o Substitutivo do Relator excluiu
injustificadamente o repouso nos .rer-t adoa e não garantiu sequer pre
:ferência para repouso aos "domingos. -

Art. 298 - .

parágrafo único ~ obrigação do Poder público assegur'an o acesso a

educação, ã informação e aos meios te me'rôdos e de>

~
qUad~S ~o p:a~ejarnento ~~l.liar, res~eitadas as

, ~onv~cçoese-tacaa e r-eâ.IgLoses dos pa as ,

oS IF A ÃO '
\ , ,

amos propondo a alteração na redação do parágra.::o ú:1ico

o Ar • 298,. substituindo controle. da natálidade ~O'I:' p Lanej.anerrtrc

f~iar, poa.e entendenos qfCabe eo s paas p Lene j ar' sua farn5:lla, e

o termo "controle." seria mad s Y1i'.i\ def~nição para uma função do Esta-
do. .-----.. r]

'Lf:..'OIlIO/ccw'uio/sllICOlltUÃO---------, conSTITUINTE IRV-Ct. PA:SSONT E OUTROS

r;,----- TUTOIJ~ST1'~l:,I,Ç,iO-- --,
Inclua-se onde COUbe~, ,v...o ~-hJt..o.:Ir; T..,J-h...e.D zc .

r;,- TEXTOOUSTIFlC.... io __,

11 Art. A redução da jornada de trabalho não importa na
redução proporcional da remuneração e vencimen-

EMENDA AOITIVA

Capitulo Emendado: Da Saúde

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Acrescente-se ao Capítulo da Saúde do Pzro j etio de conet a.eu í.cêo

-SubstJ.tutJ.vo do Relator o segul.nte ArtJ.9c:!; ~áa- ~~'l-'

Art. - Os da.zea tioa que têm orlgem na gestação, parto e aleJ.tame!!,

to serão assegurados pelo Estado, com ações de saúde e educação.

S lo - são pr-on.ba.daa as ações de saúde e educação com fJ..ns de
controle demográfl..co;

Serão assegurados acesso, educação e an ror-macâc sobre m§.

dos e meaoa cont.racept.avos que não atentMontra asa§.
de, z'e ape i,tando o da r-ea,to de opção INDIVID A • -,

.IATIVA~
A matiez-na.dade , que exa.qe do Estado seeva c s de pré-natal,

pós-parto e educação, é, no nr-eaa.j., uma s acuacâo de cala

pfib Laca , acarretando morbidades e mortes de mulheres e

EMENDA E532~55-3

t: CONSTITUINTE LíOICE OA MATA E OUTROS

:~)\ G:to,
fna.dade

bebês.

Os sexvacos de anticoncepção a.nexa.atiem na rede púbLaca e

sua ampj.errcecão não pode correr r1.sCOS de .~ P-/7~~stra~las
demográfJ..cas de c:ontro}-e da natalidade ........n~-lfL\ {~fTJP

fDYD;-"O~

t'§/;~fllJ
PI.I:N .. RIO/r=OWJ"ÃO/IIlICOWIUÃO ,

Entendimento em sentido contrário nos levaria a ãnexaat ên-,
cia de real redução da jornada.

Inclua-se no art. 162 do Substitutivo do Relator, ao
Projeto de ccnscã tuí.çâo , após a expressão "e outras controvérsias
or-âuncae de relação de trabalho:

" '-inclusive entre e Lndã c abo empresa",

Em qualquer oportunidade em que ocorra a redução da Jorna
da de trabalho, essa redução não deve importar em redução pr-cpcr-ca c-.
nal da. remuneração e de vencimentos.

r;r TlXToNUSTI'IC.Ç,io __,

EMENDA E532952-9
lO? DEPUTlUlO FLORICENO PAIXÃO E OUTROS

Quando o texto proposto fixa como competência da Justl
ça do Trabalho controvérsias que "decor-r-am do cumprimento de suas
próprias sentençaa", parece indicar, a primeira vista, que a contro
vertida questão da competência para as ações de cumprimento oe nor
mas coletivas ficou solucionada.

r;,--------------Tl:lCTO/Jt.STl'I~..Ç,iO __,

Dê-se ao Item XXI, do Art. 72 do Substitutivo do Relator, a seguinte
redação:

Ocorre que respeitável parte das normas coletivas não
tem origem nas sentenças normativas, mas sim em acordos ou convenções
coletivas, once , entre outras coisas, se destaca a questão do de scon
to assistencial.

o Supremo Tribunal Federal, face a Constituição vigente
estabeleceu que a Justiça do Trabalho é incompetente para nec Lc.ãr- as
questões relacionadas com o desconto assistencial. Assim, com a r'Lxa-.
ção da competência para o cumprimento de suas próprias sentenças, pa!.
cela da questão :ficará solucionada, mas não f'icará a ques.tâo doa des
contos assistenciais fixados em acordos ou convenções coletivas.

Diante do texto proposto pelo Relator da Comissão ae b1~

.tematização, f'atalmente as entidaões e Lnda ca.La deixarão ae fazer 8.00]:

dos ou convenções e abarrotarão os Tribunais do Tr.~oalho. para buscar
norma coletiva que possa ser cumprida na Justiça. ti'..- Tra.balho.

Art. 70 -

XXI - assistência g:ratui tá aos seus filhos e dependentes em cr!:,

ches e pré-escolas de zero até seis anos de idade completos.

JUSTIFICAÇAQ

nclusão da palavra "gratulta" visa a manter a coer-ência com
r . tos sociais do trabalhador, pois cabe ao Estado a qarant i a de

dimento, em c es e ré-escolas, às c r i ança s de zero até seis a-

nos de idade arme· s~osto no t:\rt. 275, Item IV.. , ~

= TI:l<TO/JLlSTl'IC~iO-------------_,
r;r TI:WTO/JIJ'T'F'CAÇ,io ~ __,

E OUTROS

O~-SE AO ART. 297 00 SUBSTITUTIVO 00 REL'ATOR. A SEGUINTE REOAÇilo

EMENDA E532956-1
tfONST:: ABIGAIL FEITOSA

aDê-se ao parágrafo único do Art. 298 do Substitutivo do Relator

seguinte redação:

PLENÁRIO

~ ----_'I.t:N""IO/COWI'tio/SUIC(lllJ1Slio

EMENDA E532953-7 ,
~ CONSTITUI;ii"MARIA LUCIA E OUTROS
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- ~ proibido o trabalho noturno ou insalubre aos menores

de dezai to anos e qualquer trabalho a menores de qua
torze anos, salvo na condição de menor aprendiz, a paI.
tir dos dez anos, por período nunca superior a três ho

diárias. -
e-

§ 2.

JUSTIFICAÇÃO ~ ()

A propos i ção objetiva dar condições ar:rno~ de ~atorze'
meçar como ap rendaz , adqu i r rndo ensinamentos pr cos;7 obje-

em sua formação funcional e profi5~on, . - --,..-- /l,(.- j

JUSTIFICAÇM

Estamos propondo a alteração da redação oferecida ao Art.

sobs t i tutí.vo do Relator, incluindo a expressão "baseada na

gualdade entre o homem e a mulher ll
, que não f Dl acolhida pelo rela-

tor, e constava do Projeto de Constituição. A ace i t ação de nossa eme.!!

da I rmpLãca em de f de t ernunar , no seio familiar, a garantia de

direl tos i ,mulher e ao homem na edu~a:o/~ criação dos filhos.

ART. 297 - A família, cons t í tufoa pelo casamento ou por uru.ão estável

baseada na igualdade entre o homem e a mulher I tem a pro
teção do Estado, que se estenderá à entidade familiar for

mada por qualquer um dos pais ou responsável legal e seus

dependentes J consaçuíneos Ou não.

= TtXTCl/JU5TlFICAÇiCl--------------,

Inclua-se no Título VIII, Capítulo I, da Ordem Econômica e Financei

ra, o seguinte ar t aqo 245, r enume r ando-cs e os demaa s r

r;-r-------------TfXTD/~LI:H1FÍC...Çi.O-- __,

INCLUA-SE O SEGUINTE PARÁGRAFO AO ART. 152 DO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR:

Art. 245 - Será cons i de r ada atividade econômica aquela raalizada na m,5.

nutenção e conservação da uru dace residencial, nos termos que a lei d~

fioir.

JUSTIFICAÇÃO

"UTO~ _

COIISTI~UII;TE HOE'[A SAO THIAGO E Cu"TROS

para igualar oportunidades entre os que., historicamea

aro tratados de forma discriminada deve estar consagrada na Con~

ti tuição como principio &!1rantidor da plena. igualdade. Para constru1"'r

uma sociedade baseada na igualdade serão necessárias medidas de ordem

sC?cial ,pol! t1ca e econômica destina.das à defesa dr-s grupos discrimina

doe , Se a Constituição não contempla a compensação, tais medidas e pr~

gramas poderão se~rados atentatórios aOlrrinc:lpi?íJcor~t~tuc1o-

nal de lsonO.!Jli}>/e~)ldadãos. ,.,ll/lliA-- Irnl1dt(i

CONSTITUINTE RA~UEL CAIIDIDO E OUTROS

JUSTIFiCAÇÃO ~ Ir;

reivindicação d~SOS segmentos '
ov mento de mulheres, repete o previsto no parágrafo õru co do Artl

do anteprojeto da Comissão de Estudos Constitucionais e tem, cf!.

consequênci~ prática a vinculação da dona-de-casa ao SIstema SOCIaL

6'

Acrescente-se parágrafo ao artigo 6 2 do Projeto de Constituição (Sub

t1tutivo do Relator) com a seguinte redação:

. " ressalvada a compensaçã.o para igualar- as oportunidades de acesso

os valores da vida e para reparar inJustiças produzidas por discrimi

nações não evitadas, ninguém será privilegiado ou prejudicado em razã.o

de nascimento, etnia, raça, cor, idade, sexo, orientação sexual t esta

do civil latureza do trabalho, religião, conv~ões pcã.l cãcas ou fil,2.
.. ,--.... .... ..

-5~f'~cas l f'iciencia fisica ou mental, ou qualquer outra condição ao -

l' 1\ o ;l. dividual."

EMENDA ES32961-8

liJ ~UII:UIOICO\IItSÃo/sLlICOlllnio _

L~~~~ioxD~ZS~T~MXTIzxçÃa PLENÁRIO

"'------------_TUTOIJUn,'le.....io --,

EMENDA ES32962·6

AUTO"----------------,
CONSTITUIIITE liARIA LUCIA E OUTROS

JUSTIFIC

Dê~se ao parágrafo primeiro do Art. 300, do Substitutivo do Relator,

a aeguLrrte redação:

Art. 300 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 19 - A adoção e o acolhimento de menor serão es-tcmuãeõos e

assistidos pelo Poder Público, na forma da lei, que também estebej.e
con . ões de adoção por esrtrr-arige a.r-os , e o período da

~"'. par-a n"" 00 adap-taçâc

rapando a alteração na rédação do parágrafo prÍ1".e~

1'0 do Ar ao Subs'tâ-tut.avo , de forma a garantir ao adotante um

período de licença de trabalho, a ser definido em l~i, para a devida

adaptação aoa~~'(Cv;!~("!fi>. 1"\

§ - Homens e mulheres são iguais em dLee a t os e obrigações,

nenhuma exceção será tolerada, além das oriundas de dlfere!l

ças de funções naturais.

de exp Lí c i t.ar no texto ccns t í tuc i cne I a l.guald!!.

de e omens e mulheres t a fim de garantir a eliminação de qual

quer tipo de p~iscriminat6ria, lnclu&ive na elaboração da le-
gislação o~/. )k'ece • ~~~( c S ...S-.....----____

ART. ó. -

PLENÁRIO

= PLlE:NMIIQ/COlUnioflulcOIU.IÃCI-------------,

EMENDA ES32959·6
tJ CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES F OUTROS

EMENDA ES32958-8
(J

= ~r.IJf...lllo/cClNln,;;ol.u-cOIilItd:o---------_,

r;-r TIXTOOUSTlflC&Çio,---------------,

= Tl;ltTO/~U\lTlrleAÇ;;O'__-----------__,

D~-SE AO PAR~GRAFolJ 2. 00 ART. 72 DO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR A SEGUI!!.

TE REDAÇAO : =-----------__ TJ:XTO/JU'TI"Ç.....i.C1 ~,.

ART. 72 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Inclua-se no Preâmbulo do Substitutivo do Relator a palavra "se xo" ,en
tre os termos licor" e "pruceuênc í au .
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CoNSTITUIIlTE HIRIAlJ PORTELA E OUTROS

1,\(1
parágrafO~ do Art. 250, P"

seja conferido ao homem ou à mu-

~~~
EMENDA ES32966·9

fr~: ~J';''··0····. :::::::::::'"0/que a emissão do título de don íru o
. 16.e/lndependen~ c iva i .

~.:::::~::'::O"h"", "~. 0<e âmb0" de
v, ) l t ta da igualdade sem c.tsc r im.í-.S ~uti\lO do Relator, na par e que r a • _.

nação A manutenção do texto oferecido pelo Relator nao da uma de r m t-,

ção clara da igual~a as mulheres I uma v1:7\~e a mesma nao está

explici ta.

EMENDA ES32963-4
CONSTITUINTE MARCIA KUBITSCHE,: E OUTROS

tJPLENÁRID

,.,,--------------TUTO/JUSTII'ICAo;AO> -,

r,r- TUTCl/JUSTlflC.lQlo -,

EMENDA MODIFICATIVA

ARTI.GO EMENDADO: 250. parágrafO único

Al tere-se o parágrafo único do artigo 250 do Projeto de Consti

tuição (Substitutivo do Relator)que deve passar a ter a eeguarrte redg,

ção:

~--_----------TlxTD/JUSTI'lêAÇio_------------____,

rr;;;'~

rrw o;;;:;J

EMENDA ES32967·7
t:J CoNSTITUIIITE "'IL:t~ MAIA E OUTROS

=---------- Tl!ll10/JUSTI~ICAQiCl> ___,

" O ti. tulo de dom1n10 será conferido ao" homem ou à mulher inde

pendemente~ente de estado civil e, nominalmentem~am;:>os quando confe

rido aos conjuges ou companheiros. li

JUSTIfICAÇÃO

Há que se :fazer a devida distinção entre hem m Lhe r- no que CO!!

cerne à titularJ.dade de dominio da terra. Multiplicam-se os casos de

drscr-tratneçêe e cometidas contra as trabalhadoras rurais em razão de

seu estado civil. O Estatuto da Te-fora refere-se à unidade familiar p~

ra fins de assentamento e dia lbuição de lotes agrários. Como o Cód!

go Civil atribui exclusiv ente ao homem a chefia da eoc-í e dade conju

gal, milhares de camp~s~vem sendo lesadas em seu direi to de pro -

p r-Ledade , /'l\~ /1., "n1r,•• ;' d« ,k<-"c4, ,&-a.e-t';"'"

DIREITOS SOCIAIS"

Inclua-se no capitulo II do Projeto de Constituição (Substitutivo do

Relator) artigo com a seguinte redação: CA1"'tigo 70, onde couber)

uÉ assegurada a igualdade de salário para igual trabalho, sendo ve

d da a d1:f'erençade critério de admissão, promoção e dispensa por meti-

a de raça, cor. sexo, religião, opinião por.Ltr.ce , orientação sexual,

, n~onalidade'idade,estadO civil,origem, deficiência f1sica ou condi _

. - ·>e,c:",l. ". v:
,.V~ JUSTIFICAÇÃO

A despeito da considerável participação feminina na força de tra-

eeo por demais conhecidas as estat1sticas e os estudos nos quai

se demonstra sua marginalização no que se refere aos rríves.e eai.er-taí.e

e ao acesso a cargos de mando. Ainda é patente a c rr tante prática pa

tronal de dispensas em razão do casamento ou da gr via ~ da trabalha _

der-a,

A mulher, com os ônus adicionais da maternidade e e r-vâco domé~

ti.co, está sujeita a maã or-ea d1f'iculdades de insérç de

trabalho. Em decorrência, sua vulnerabilidade acentua-se na amí.or- ace!

tação nto e seus direi tos trabalhistas. A ela. em eape-,

_~c~ção destá g~antia no texto constitucional.

Art. 23~, 0

emi s são do t í 

ho-

JUSTIFLCAÇAo ~i (\,

mudança da alteração ofer~~ par~~~afo 52
redução dos prazos para a efetiva oa sso-

~~ç

ART. 236 - •..•••••..•.•••••...•••••.••••••. : .••••

42 - O título de propriedade será conferido ao

homem ou à mulher, independente do estado CiVl1.

INCLUA-SE NO ART. 236 DO SUBSTITUTIVO DO RELATOR, O SEGUINTE PARÁGRA

FO 40 :

o~-SE AO PARÁGRAFO SEGUNDO DO ART. 297 DO SUBSTITUTIVO DO RELATOR, A

SEGUINTE REoAÇM :

ART. 297 - •••••.••••••••..•••••.••••••...•••••.•....•

§ 22 - O casamento pode ser dissolvido nos casos expressos

em lei, desde que haja prévia separação Judicial por

mais de um ano, ou comprovada separação de fato por
mais de dais anos.

EMENDA ES32964-2
f:' CONSTI7UINTE !U':'A CAYtATA E OUTROS

EMENDA ES32965-1

_-------------Tl!llTO/JUSTII'ICAl;ÃCl----------------,

D~-SE AO PARÁGRAFO úNICO co ART. 25D, DO SUBSTITUTIVO DO RELAToll,

SEGUINTE REoAÇAo :

A
CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS E OUTROS

~-------------TUTO(JU'T1~IC,\Çio -,

- .. ~ .Art. 70

Dê-se ao Item XV! do Art. 7~ do Substitutivo do Relator a seguinte1:~

dação:ao ho

anos,
o título de domfru.o será conferido

mem Ou à mulher, mai ores de deaoa t;o

inqependente do estado civil

ART. 250 - ~ ~ ••• " •••••••••••••••••••••••••••••••

PARÁGRAFO ÚNICO -
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r;r-------------TUTO/~uST"le.~Ãtl ___,

Dê-se ao parágrafo 19 do A:r>t. 69 do Substitutivo do Relator a segui!!.
1:e redação:

Nac a.ona I J.nst1..

Códl.go de Deflit

cos , cabendo ao Congresso

tiua.r-, por Le r. complementar,

ee do Coneuma.dcz-v "

JUS T I F I C A C Ã O

11 § 36 - O Estado prçmoverá, na forma da

LeJ. a defesa dos ccnsnmí.õceea e ueuéxaos

de serviços, protegendo-l.hes a segurança,

a saúde e os l.eg:ltl.mos a.nt.er-ea ses econêmj,

o texto com que o SubstJ.tutivo Bernardo Ca

busca atender aos interesses dos ccnauma.dcxe s , no âmbJ.to da

Nova const~tuJ.ção, é verdadeiramente abrangente~ostra t~do o
poder de s irrceee de que fO:L capaz o nobre Relat r conneeec de

Sistematização.

De fato, o atual. § 36 do rt· 62 do subat~

tutivo parece haver hauz-a.dc todas as qua La.dede s e r-eaae obJeti,.

vos das pr-opoaaçêea or-aç anaí.s tratando da maeé'r i.a , anctueave ,

especialmente, as veiculadas através de sugestões de me a e de 50

constl.tu~ntes~a r-edvanõ í.oaçâo dos PROCONS e s t.adue as

.... e demai~r~o,l--1" Of~cP.~ e entiz.dades c íva s 1/1
I além da emenda popular n 9 45 com 56.000 a as a.na tiu're.e ,

Entretanto. o Código de Defesa do Coneuma.do'r ,
cu j e l.nstituição deveria caber ao congresso Nacional., med a.arrce l.ei

complementar, conforme fl.cara consaçnedo no art. 17 do ProJeto de

corrat.Ltuação , da Comissão de s a suemata.xeçâo , não se encontra contem

pIado no Suba t a t.utu.vo do Rel.ator. Isto parece ser uma falha, vas t.o

que taJ. códJ.go xepxe eerrt.az-a.a uma grande conquas t.e em termos de d~

fesa do consumidor, capaz de levar o País a ombrear-se com as nl!,

ções mais de s envoLva.de e ,

Lembr-ado deve ser, por outro l.ado, que a J.dé.:La

de um códJ.go de ccnauma.do'r não se mostra ancompatifve t. ou conflitan

te com a da determinação const1tiuca.cnaL de o Estado promover êl d~

fesa do consumidor, protegendo-lhe a segurança, a saúde e os legí.t.l.

mos arrt.ez-eaeee , i: o que ocorre, por exemplo, com a determinação

cone'tLtruc a.cneL de o Estado proteger a fl.ora ou a fauna, sem prejul:,

zo da poeaa.ca.t Ldeôe ela existência de um código florestal..

cr~'~';"~

t§5'ó'q

CONSTI~UINTE "OE!lA SAO THIA!J0 E OUTROS

PLEI1ÁRIO

EMENDA ES32969·3

rrr----:::===- 'l..[0l."IO/el'iW'~lIÃl'i/SIJBCI)W1UÃO .,

Art. 69 - ..

§ 19- Os presos -cêm direito ao respeito de sua dignidade e de

sua integridade física e moral; às pres:'d~á:r'~as serão as

seguradas condições para que possam permanecer- con seus f~

S~IFIrj}\vyduran1eo per;:Od~ de amar-errt-açjio ,

,~

" abernos que a criança recém-nascida carece do aJettamerto ra-

n ' nosso~ visa a garantir este direit'o àquelas mães

que estejam~i,nente privr~as de sua liberdade.

XVI _ licença remunerada à gestante, pelo prazo de cento e vm

te dias, bem como es t.ab í Ladade no emprego, desde o início
da gravidez até t r rrrte d18S após o térmlno da Li cenç a re

munerada.

~\f(~::":,:"::::,.a j~B. M ... r eqo

~~estante, como por exemplo, a França, que proíbe sua denu s s ão !.
t é quatro semanas após a Li cença , e a União sov í ét.aca , que garante o

emprego até que o filho complete um ano de idade.
Sabemos que, Quando uma mulher-trabalhadora fica gráv ida, g.!.

) ralmente é demitida, e para evitar abusos dessa natureza, e que o Bra
sil avance no sentido de verdadeiramente cnns i de r a r a maternidade como

função social, é necessário q'J? seja Inser í oo na Carta magna, a establ.

lidade no emprego com um prazo mais dilatado que a !lce~ça g~sjaJlte t r I

cun rorme emenda que est.,amos apresentando~f1(/)i{ U

f OUTROS

= TUTO/JUSTI'IC.\ÇÃO-------------__,

EMENDA ES32972-3
!!J OEP. FRANCISCO KOSTER E OUTROS

r;r-------- I'Lllll.II'O/co.. lsr.o/SlJ'COWlllSAO -,

Plenário

r.T-------------1CX10IJII'11',e.~o _,

Dê-se ao artigo 237 do Título VIII do capítulo I do Substitutivo do

redator da Comissão de Sistematlzação a sequrnt e redação:
t: PLENARIO

'l.lNi.1I10/CtlW,"ic/SU'C<>"'IUio ---,

FP~~B"~

(JãSi';Jã7J

= TllltTO/~un"leAçÃO-------------__,

Dê-se ao § 36 do art. 6 2 , do ãubet.a.uu t avo

do Relator ao ProJeto de conata t.uação, da conuseão de Sistemati

aação , a seguinte redação:

Substitua-se o inciso XX, db art. 7 R , do suceta tareívc do
Projeto ae Constituição, pe1r seguinte redação:

11 XX - aposentadoria, com r-emuner-eçào igual à da at1v1da
de, garantido o reajustamento para preservação de

seu valor real:

a) com 30 (trinta) anos de trabal.ho, para o homem;

b} com 25 (vinte e ç Lnco ) qara a muLhe r-t

c) com tempo inferior ao das ali;)eas acima, pelo exer
cício de trabalho noturno, de revezamento, penoso,
insalubre ou perigoso."

d) por invalJ.dez.

JUSTIFICATIVA

Relator do

o trabalhador 'aposentado, sem dúvida, é o que merece o
maior respeito e amparo da sociedade" Já deu a sua cota de sact'ir:1.
cio pelo bem geral, devendo ser ampã emente amparado nessa quadr-a da
vida. Não se justit'ica a aposentadoria aos 35 (trinta e cinco) anos
para o homem, nem aos 30 (trinta) para a mulher, devenao ser reduz!,
do esse per-Iodo para 30 e 25 anos, respectivan'lente. Por outro lado,
áeve ficar prevista a redução de prazos no trabalho noturno, no de
revezamento, no penoso e no iI}salubre ou perigoso. Finalmente, im
põe-se que sej.<:: preserva~rv\a}pr real da apose~tadoria.

e OU'!'T{OS

,Artigo 237 - Aquele que possuir como seu im6vel urbano, por trªs a

nos, initerruptamente e sem oposição, u t i Li z andc-.o pa

ra sua mDradia DU de sua família, aquirir-Ihe-á o dO'rlí

nio desde que não seja proprietário de outcc Imóvel 1.1;1
!?<}no ou rural. -

§ l!i! - O direi to de usccap ã ão urbano não se r é reconhe
cido ao mesmo pc sao í do r por mais de uma vez.

~i~~ - Os bens públicos não ser-ão auqo a r Looa por usuc.?

§ 312 - O título de domfru.o será conf'e r s.do 80 honem ~.,'
mul~independente de estado civil.

EMENDA ES32971-5
CONSTITUINTE A}ft!A~MA.~IA RATTES

PLENÁRIO
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'r..~HA~lo/to"'IS!ir:JlsuatlllollllSÃO_--_- .,

EMENDA E832973-1
tJ DEPUTADO PAULO PAIM E OUTROS

r pr,ENARTO

r;-r-------------n:XToNunl'lcJcill---------- -,

JUSTIFICATIVA

O te:to proposto t com adaptações I cor-r-esponde ao pro
posto pela ccmí seéc da Ordem Social.

A supressão do inciso do substitutivo do Relator
inexplicável.

Acrescente-se ao ar-ti, 7 2 • do subat r tart avo ao Relator
do Projeto ae Coneta, tuição:

reajuste de salárJ.os, remunerações, vencimentos, '
proventos e pensões, de modo a lhes preservar perma
mentemente o puder aquã s i t í.vo , sem pr-e ju'l ao de sua
elevação real mediante acordo ou sentença no rma t a.va;"

"LIl:I.IA~I()leOlllssill/.u.eOMluÃO_-------___,

r;-r TUTONusTIPle"cill -,

JUSTIFICATIVA Inclua-se no art. 79, do subse í eueavo do Relator, do
ProJeto de conat.Lcur çãc , o seçua.nt.e ancr.so i

o texto proposto co r-r-eeponde a inciso constante no Pro
jeto de Coria t a tUJ.r;ão da Comissão da Ordem Soc a a'l, e que foi aupr-amãdo ,

não a.nc Ldêncaa da pr-eacm.câo no curso do contrato
de trabalho, até doa s anos de sua cessação i"

r.r TtxTOIJuITIPleAçio -,

Dê-se ao Lnc aao X, do art. 7 g , do Projeto de Cona t a t.u rçjio ,
Substitivo do Relator, a eeguante redação:

tJ -->~~.---]

rri!u~/iiJ

Constituinte VIVALDO BARBOSA e Outros

Plenário

TUTO/JullTIPle'cill _

JUSTIFICATIVA

Habi tualmente o empregador deaones t.c não cumpre o con
trato de trabalho, nem as leis sco í.aa s e diante do temor r-eve r-enc aa L
do empregado e medo de ser pe r-ae guado , quando não demitido, pr-asc r-e-,
vem os mais legi timos da.r-e Ltos.

Quem tem uma d Ívuda social, ceve pegá-la e pão se esconder
atrás de uma :falsa idéia de que o trabalhador não qu as reclamar o
seu direito. O fundamento jur-Ldaco da pr-eecr-i çáo não tem ap Li caçjio
no Direi to do Trabalho. Nas relações comuns, quando uma pe asoa oe a-.
xa de reclamar um direito, atua dessa mane a r-a por convenaânc í a pró
pria. Já o trabalhador é Lamf tiadc em seu dã r-ea tro de reclamar, pois
se sujei ta a desagradar o seu empregador e criar um clima de insati~

fação.

r;;r---,----- PLEHAlllll/eOlllUio!llUleo.ll'uÃo----------,

EMENDA ES32977·4
[:J" X - salário famílJ.a aos dependentes dos trabalhadores que

percebam até quatro salários mf.namos , na base ae per-
centual variável de vinte por cento a c i.nco por cento do
salário m.írumo , a partir do menor ao maior eaLar-a o aqu i. com_
preendido, r-especta.vamerrte ; 11

'---'===--C.- ~-' tCP;mB"-~
PLr:H.~lo/eolllsl;;o/sulellM'nÃo ___, J:II--=::IlAU::-::-J

I éoSio.:m-J

A supr-easjio ve lamentável. O fundamento de que a Corie t a-.
tuição não tem rela.ção com condições transitórias é insustentável.
l'Jão se trata ca elevação ao nivel constitucional de uma aa tuaçjio
transitória, mas sim de elevar a nível constitucional um principio,
que no caso é o princípio da preservação permanente do poder aqui e í-,

tivo de salários, r-emunereçêea , -venc tn ento s , proventos e pensões.

EMENDA ES32974·0
fi DEPUTADO GERALDO CAMPOS E OUTROS

tJ PLENARIO

JUSTIFICATIVA

Substitua-se O Art. 9 2, do Sub s t Ltru t a.vo do Relator, do Pr2.
jeto de ConstituiÇão, pelo seguinte teor:

JUSTIFICATIVA

= ~ nXTO/Jusrl1ll::~C.i;o--------_-----,

" I - proteção ao contrato de trabalho pela proibJ.ção da
demissão tmotavede , assim considerada a que não

É livre a associação profissional ou sindical.

É vedado ao Poder PúblJ.co qualquer interferên
c te na organização a í.nda.ca.L e a lei não pOde:-

autorização do Estado para a 'rundaçâo de sJ.ndic~

11 Art. 92.

1'.
rá exigir
to.

Substitua-se o inciso I,do art. 7 2 , do Subatitutlvo do Ri
lator, do Pr-o jet;o. de ConstituiÇão, para o seguinte:

§ 22. Não será constitulda mais de uma org;::;.nizn.ção I

sindical, em qualquer grau, r-ep r-eaent atn.va de
uma categoria prof'issional ou econômica, em cada base ter
ri torial, a qual será def'a.ndda pelos trabalhadores, não
podendo ser inferior a de um município.

§ 312. A eesembré i a geral do sindicato fJ.xará a con-
tribuição da .cabegcr-ta , que será descontada I

em .rcahe , para custeio das ~tivJ.dades da entidade, inaepen
dentemente de outras estabelecidas em lei". -

Deve ser assegurada ampla liberdade e autonomia e ino ícej . 1

No texto proposto a liberdade se caracteriza :fundamentalmente pela
vedação ao Poder Público de qualquer arrter-rer-êncc.a na organização sin
õ í.ce.r , especialmente no que concer-ne a t'undação de si.ndicato, det'ini=

ão de área de representação, vida easocaatave , A autonomia se ex-
pressa pelo reconhecimento da soberania da aasemcj é i.a na, fixação oe
contribuições para o custeio das atividades sindicais, sem se fechar
as portas para outras contribuições estab~idas em Le a ,

EMENDA ES32978-2
f!J DEPUTADO AUGUSTO CARVAI.HO E OUTROSAcrescente-se ao art. 72, do Substi trutn.vo do Projeto

de Constituição, do Relator, o seguinte anca ao r

proibição de diferença de s at.àr-ã c ou vencimento e
de critérios de edrm asào ou promoção, em razão de
nasca.ment.o , etnia, raça, cor, idade, sexo, orien
tação sexual, éstado OJ.v i.L, natureza do trabalho,
religião, convicções poli ticas ou f'J.losóficas.. d~
1'iciência 1'isica ou mental, atuação sindical, ou
qualquer outra condição social ou individual;"

o texto proposto cor-r-e sponde ao "ado tiado pela comi eeâc da OI"
dem Social, mais Justo e humano que o proposto pelo Sub s tia t.u t Lvo ,

O Br-aaaL é lamentavelmente, mercê da arieensabt t i cece de uns,
irresponsabilidade de outros, psd s que ostenta, sem orgulho, eleva
dos indices de mortalidade Lnf'arrta L, Morrem de fome, de miséria.
A idéia de se lançar para a Lea ordinária a gar-anta.a m1nima que se
pretende (é humilde a proposta), cor-r-e aponde , na verdade, a mi
lhões de morte de f'ome, até que seja devidamente regulamentada a
lei ordinária. Veja-se a 5J.t.uaçéo a1:ual. Os milhões de trabalha
dores rurais, apesar do pr-í.ncLpi.c estar na Constituição desde 1946,
até hoje não recebem um centavo a titulo de salá.rio farrJ1lJ.a. Os in
dices de mortalidade nas regiões rurais, eapec aa.Lment e do Nordeste,
são por demais conhecidos. Técnicos informam, inclusive, que no
Nordeste o povo está ficando menor em razão da sube.tamentacào , O
texto da Comissão da Ordem Social é primoroso, não dá dd r-ea to ao
salário f'amilia aos ma~ abastados, m~s garante aos mais pobres o
se~ecebl.mento.

EMENDA ES32975·8
tJ DEPUTADO PAULO PAIM E OUTROS

~ PLENl\RIO
= ~---'TtJ.Tt>/~usT"ltAÇiQ-------------__,
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JUSTIFICATIVA

r;-r---------------nXTO/.luUlnc.o,cio---- --,

o texto proposto co r-z-eaponde ao aprovado pela Comissão da
Ordem soca.aã , com alguns abrandamentos. Pe rrru tre a dr spenea em razão
de r l e I falta pr-etn.cada pelo empregado, onde se a.nc Lu i. o mau compor
tamento, ato de fmpr-ob adade , a lndisciplina. a des Io za , a msuocr-cn
ação e todas as formas conhecidas legalmente como Justa causa parã

la rescisão do contrato de trabalho; 2!l) permite a de apecn da por ra
zões eccnênuces r as ) também prevê as da speneas por razões de força'
maior. Ressalvados, também, estão 05 contratos por prazo de t e rr-n na-.
do, onde ee a nc Lua o contrato por obra, como, e.anda , r-es sevecos os

crrt r-ato s de exper-t ênc i a , O que não se POde! per-ma "til' É' a d aapenssa I

1~tl1Jl:Lti-l'1"da,--"a da epenssa ar-b i. t r-àr-aa, ~_-.Jt.

fundar em falta grave, mot a.vo econdrm co intransponível
força meaor-, sob pena de reintegração I ressalvados:

a) contratos a termo não aup e r-aor'es a dois anos. nos ca
sos de t.r-anea tio r-t.e dade dos ae r-v i ço s ou da a't avã dace da
empr-e aa ;

b ) contratos de exper-a ênc i a , com prazos náo super-ror-es a
90 (noventa) dias, at.enda daa as pecuLâ aru.dade a do tra
balho a ser executado I

c) empresas com menos de 10 (dez) empregados,

d) exer-cLca c de cargo de conraançe imediata;"

fE.
pre.!
lei

§ 42 _ Caberá ~ Uni lo prover os recursos financelros
necessários à aplicação da anistia de que trata o presente artigo.

§ 52 _ Sob pena de responsabilidade civil e criminal
do executor da anist~a perante o anistiado, os benefícios a que
se referem este artigo, deverão ser concedidos dentre do prazo de
90 (noventa) dias a contar da data do protocolo de entrada de re
quérimento do anistiado ou de qualquer um dos herdeiros ou depe!!.
dentes do anistiádo falecida ou desaparecido.

mento das atividades remuneradas que exerciam, bem como aos que
ram impedidos de .eyercer at Ivrceces profissionais em vi r tuce de
s5es ostensivas ou exped1entes oficiais sigilosos, na forma da
complementar.

§ 20 - Os dependentes dos servidores civis e militares
e trabalhadores abrangidos por este artigo, já falecidos, ou de~apa

recidos, farão jus às vantagens pecuniárias da pensão especial CD~

r esponden t e ao cargo, função, emprego, posto ou graduação que terIam
sido asseguradas a cada beneficiário desta anistia, inc1us1ve as dl
ferenças atrasadas, até a data do raleclm~nto.

§ 32 _ Todos os que tiveram direitos políticos suspe.!!.
sos pelos Atos ~nstitucionais, no exercício de mandatos eletivos,
contarão para efeito de pensão, junto aos Institutos de Pensões das
Casas Legislativas a que pertenciam ou Juntos aos Institutos de
Pensões dos Estados onde exerciam mandatos executivos, o período
compreendldo entre a data da suspensão de direitos políticos e ca~

sação do mandato e a data de 28 de agosto de 1979. dia em que a Lei
n9 6.683 eytinguiu os efeitos da ineleglbilidade provocada pelos
Atas Instituclonais.

cç;~""J

I:o)';;~ 151-1

DEPUTADO VILSON SOUZA E OUTROS

PLENARIO

EMENDA ES32979-1

l!J
..,-------__ 'l.lN.o,lllo/co"ISsio/sljaco"'lu.o,o

EMENDA MOC.IF!CATIVA
JUSTIFICAÇM

Inclua-se, nas Disposições Transitórias, o texto a s~

guir enunciedo:

Art. 1º ~ concedida anistia ampla, çeral e irrestri
ta a todQS os que, no período de 2 de setembro de 1961 a 12 de fe
vereiro de 1987, foram atingidos, e~ decorrêncla de motivação p~

lítica, por qualquer d~ploma legal, atos institucionais e ccmpl~

mentares, ou atos admin1strativos, e aos abrangidos pe~o Oecr~to

Legislativo n2 18, de 1S de dezeQbro de 1961, que não revel Leram
ao serviço ativo, bem como aos atingidos pelo Decre';o-Lei nQ 8Gi,.,

de 12 de sete~oro de 1969, considerando-se preenchidas todas as

exigências das leis e estatutos que regem a Gsrr2ira de servidor
p~blico civil e militar, da Aoministração Direta e I~direta, na
piesunção de que foram amplamente satisfeitas, não prevalece~do

quaisquer alegaç3es de prescrição, decadência Ou renúnci~ de di

reitos, sendo-lhes assegurado:

A emenda se propõe a restabelecer dire1tos, arbitra
riamente suspensos pelo regime de exceção, instaurado no País.

As disposições pertinentes, ora apresentadas, visam
a explicitar as prerrogativas peculiares à figura jurídica da anis
tia e, ademais, consideram supridos os requisitos que se afeiçoam
a cargos e carreiras, no âmbito do servrço público civil e militar,
tanto quanto no setor privado.

t bem de ver, a Lnqa , que o texto busca impedir i!!.
t er-pr e t açõe s restritivas e até mesmo excludentes de direitos, s!:,

gundo ocorrera em exames de processos administrativos.

Em razão disso, adotamos o entendimen'=o, sugerido em
málises e debates, e referendado pelo consenso dos segmentos co!!.
sultados.

- reintegração ao serviço ative e promoçôes da
carreira, com simultânea transferência, ex-ofício, à :nativida~e,

salvo os militares que desejarem permanecer em at í v í cauc , Que fI
cam obrigados a realizar os cursos prev1stos para as prowoç5es
alcançadas;

II - prr:àç~s a cargos, postos, çraduaçõe s e níve rs ,

qU71 ob.eprceráo aos crI téYib~ de ant1guidéhd}\ ,_ merecimento, es co l ha
e em ressarcimento de preterição, bem como os definidos por leis e~

peciais relativas a zonas de guerra e tempo de serviço, respeitadas
as perspectivas de carreira de cada um ao maior grau hIerárquico;

111 - o recebimento dos atrasados relativos ã salários,
vencimentos, vantagens, gratificações, indenizações, pensões d~

mais remunerações a qualquer título, calculados e tributados mês

mês, em cada ano, a partir da data do afastamento do anistiado, c~

mo se não tivesse sido afastado do serviço ativo, com seus valores
corrigidos monetariamente até a data do pagamento efetivo;

IV - contagem do pe!íodo de afastamento como tempo de
efetivo serviço prestado, para todos os efeitos legais.

§ 12 - Ficam igualmente assegurados os benefícios est,!
be1ecidos neste artigo aos traba1~dores do setor privada, d~r1ge~

tes e representantes sindicais, quando, por motivos exclusivamente
políticos, tenham sido punidos, demitidos ou compelidos ao afast~

EMENDA ES32980-4
f =srrruINI'E!lAIDL1Xl LIMA E corres

f'1 PLEU;;RIO

r;-r TUTO/JlISTlfIC'O'Ç;.O --,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Título X

Inclua-se no Título X do substa.euta.vo do Relator, das
ní.spoeações 'r'r-ens i t.ôr-a.as , o aeçuant.e Art].go3~& 1-~1

"Art. - :g concedida anistia a todas os ex-praças da

Marinha e da ne.ronâut.ace , expulsos ou lice!!,

ciados ex-oejcao compulsoriamente do serviço ativo, em decorrên 

ca.a dos acontiecamentioe de março de 1964, apã i.cando-dbes as dJ.sp,9.

sições da Emenda Constituc].on~l nç 26, de 27 de novembro de 1985,

assegurando todos os da.re i.t.os como se na acava estivessem·até a
data da promulgação desta Consrta.tiuLçâc ,"

Parágrafo ünaco s - Os MJ.nJ.stros da MarJ.nha e da Aero
náutica farão publicar no Diár10 Q.

ficial, dentro de 30 da.as , a relaçã? das pra~as bene f í.oa.adaa pelo

disposto neste artigo.
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g imperiosa Just~ça que se ana.srt.a.e as mer anhea.rca , f~

zileiros navaas e cabos da xeronâueace puna.doa poã a t.Lcernent;e por

terem paxüdca.pado de acontecimentos ocor-r.i.dos nos da.aa 25,26 e 27

de março de 1964 no s ãnda.ceto dos Metalúrgicos do anti.ço Estado da

Guanabara, que l.ntegram ho j e o repertft"~o~da histórl.a do pais 02,

II!Çl movimento de carfi'irer po Lfüa co , recqnh1c.±tio por decl.s~fJ~ J)191
e!al transJ.tada em Julgado pelo Juízo da la .Auda.bo'ri.a de Marl.nha

no Processo 8167/64, aaeum corno pelo TrJ.bunal Federal de Recursos

em anümeros Julgados - MS: 91.184; MS:113.452; MS: 113.902;MS 116

1547 MS: 115.698; Ap.CJ.V. 72.235; Ap. CJ.v. 624.2359.- perante o

qual fJ.rmou-se o entienda.mentio de que o ato expulsório pelos acon

tecimentos polítJ.COS levados a efeito em março de 1964, por terem

tido motia.vaçjio poâ Lta.ca , enquadra-se na h i.pô teae do Art. 49 da !
menda Con$t~tuc~onal nç 26 de 27 de novembro de 1985.

Pelo que se tem depz-eerida.do das declarações feitas p!!.

los Ministros Mil~tares, vâz-a.oa Conatra.t.ua.nt.es e,dentre estes, o

próprio Relator da ccrrusaâc de a.i.stiemata.aação , ae .re aa.atiênodaa

maiores à concessão da cni.sea.e se prende a três pontos: Reintegr~

ção ao ServJ.ço AtJ.vo; Pagamento de Atrasados e rcnuees de

çâo , Há entre os consti 't.ua.nt.ea aqueles que" se ccaocem à t ou

contra estes itens, o que é mui.co compreensível.

Acontece que o obJetJ.vo ma.i ex deste art.rço de ano.scae

não é DAR MAIS ANISTIA, mas DAR ANISTIA. Dar andatia.a a quem?ObvJ.~

mente àqueles que ainda não tia.vexam nenhuma forma de an.i.atia.a e

conseqüentemente, vitimas de indecorosa e desumana Lrrj ust a.ç a , não

só por se tratar do segmento maa s hurru.Lde dentre os punidos ,mas ,

e pr-ãnca.paj.ment.e , por terem sido os Lz.dez-ados e por Já terem s a.do

os líderes, sem exceção, ana.atiaadoa pela Leqn.sLaçâc c at ada ,

Quanto à afirmação de que a extensão dos berie f Lca.oa da

anistia a estes a.nj us t.açedos acarretaria ônus para os cofres púbLa,

ooe , não pes s a de mero aofa sma e não r~J.T\e ã menor contestação 

pois, em se tratando do segmento mais pum~l1~dentre os punidos

são, por vae de conseqüêncaa , os que recebem menores remuneração.

Mesmo que tal afa.rraaçâo fosse vez'dadea r-a , não nos cabe r-a.a corraa.de

rar este aspecto da questão, pOJ.S se trata de reparar l.nJustiças
e in] ua caçaa não têm pxêço , Tem reparação.

Por fim, a alegação de que a extensão da ana.aua a a ea

se grupo de rru.Lí.tiares poderia a.ndd s cr-ama nadamanne atJ.ngJ.l:" outra;

situações r cal. por terra r ante o d Leposco no parágrafo üru.co , a

vista de que a .êdmí.naatir-açâo terá que pubLa.caz- a relação dos puna,

dos em decorrência dos acontecJ..mentos relatados nos ~nstrumentos

citados.

r,r- Tl:lTIlIJUSTI'ICAÇio ----,

EMENDA SUBSTITUTIVA ;1.'1'1

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. p8

•.H'l
- Dê-l~:tO Art. ~ a seguinte reda:ão: ,
Art • ..P'8 - A tjna.ao , os Estados, o D~str~to Federal e os Mun1.cJ.pJ.os

ox:-ganizarâo. em regime de coaeboxeçâo, os seus sistemas de ensino.

12 - A União organizará e financiará o ·Sistema de En

sino Federal e os dos Territór~os e prestará aaaã s eêncae eécnace e

financeira aos Estados, DJ.strito l:'edral. e aundcIpaos para o desen

volvimento de seus aa.e't.emae de eneanc e atendimento pr~oritár~o à
eecerar-taeee chn.gatór1.a.

§ 2~ - Os Municípios atuarãó prioritamentc: no ensino

fundamental. e pré-escolar, sem pce judao da oferta que garanta o

pecaaequamerrt;o .dos estudos.

JUSTIFICA'rIVA

A emenda hora apresentada visa expressar melhor a l.uta

desenvolvida através dos tempos pelos véxaos segmentos da socdeog

de. É a expressão melhor dos interesses da popula~o.

'I.[NAI\IO/Clllll~l.io/SU.COMlssiO "I

r;-r-------------TExTIlNt.osn'lcAçio----- -,

EMENDA MOor!'ICATIVA E ADITIVA:

Acrescente-se ao Art. 65, tnc lao UI, da S~óstltuhv.:l :I1J Relator, a seguinte ex

pressão:

" .•. ressalvado o disposto no artaço 265, § 3º

Acrescente-se ao Art. 265, um § 32, com a seqcante redação:

11 Art. 265, § 3º _ ~ assegurada aposentadoria aos otoressoies após
25 anos de exercício em funções do maqi.stérro , com proventos inteçrars, eqtnva
lentes aos vencimentos que, em q.rajquer época, venha a perceber os ororrsstooais

de Educação, da mesma cateçorra, padrões, postos ou qraduação'",

r.r TlUO!Jusrl'ICAÇio ----,

EMENDA ES32981·2
P Consituinte GUMERCINDO MILHOMEM

entre~
JU5TIFICAÇAD

A proposação visa manter, agora em ccndrcões de Igualdade

'{lo e mulher, uma conquista tu.stdr.ica do manistérao bresiterrc

"\. r~ E sabado que a atividade exercida pelo pessoal de maqaatér-m é
p ofundamente desgastante e exaqe o esforço máximo permanente, pela conscfêncf a

ue têm esses pmrã.ss.íonais , a f rm de garantirem o melhor preparo para as futu

ras gerações.Y Pelo desgaste prof'Issronal , pela exigência de atualização e quali-
f'ícaçãc permanente e pelo limite ilüiIiãiio; no -tempo, de se extqar ISSO a quem exe!.

ce esta profissão, a aposentadona especaej não pode ser VIsta só como Ul'l bene
fiCIO para a cateçorra, mas como uma exig ncia para o melhor desempenho do trab!!

lho. /I r~ _~ ..(./) , "ulvJUú<> f/,"fr~ ,

PLENAIIlo/cOlllSdo/SUPCOMlllSio .,

t: PLENÁRIO

r,r-------------TI:XTO/JUSTI'LCAÇio----'-- ---.,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 283

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 280

- nê-ee ao Art. 280 a seguinte redação:
Art. 280 - O poder público assegurará os recursos ãa.nence a.r-oe necejs

sários para a manutenção e õesenvorvrmencc d·o seu sistema de ensino,

tendo como base padrões mínJ.mos de qualidade e custos, defipidos

nos termos de Led ,

EMENDA ES32984-7
tJ Consitu.l.nte JosÉ CARLOS ~~ÓIA

PI.EN.."lo/.:o.nsl~O/$URCOMISSio .,

~~~;;"---:]

~:;gjflJ

JUSTIFICATIV,A

A emenda hora apresentada visa expressar melhor a luta

desenvolvida através dos tempos pelos vários segmentos da sociedã

de. É a expressão me1hor àos interesses da popu1.açào.

- Dê-se ao Art. 263 a seguinte redação:

Art. 283 - O ensino pú1bico funda~ental e pré-escolar terá como

fonte adicional. de financJ.amento à contribuição social do saJ.á

rio-educação, a ser recolhida pe1.as empresas,. na forma da lei.
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JUS~IFiCATIVA

r,r-------------TEXTO/4unlrlc"çio ----,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 273

JUSTIFICAÇl\O

A emenda hora apresentada visa expressar melhor a luta

desenvolvida através dos tempos pelos vários segmentas da sociedª

de. t a expressão melhor dos interesses da população.

Q.~(,

- Dê-se ao Art. C1'5"'a seguinte redação:

Art. m-O ensino é livre à inicJ..Btiva privada, desde que aten

. didas as seguintes condições:

I - subordinação às normas gerais da educação nacional,

eseebe.rec'íes em l.ei;

II - autorização, reconhecimento, cz-edenca.amentio e supex

visão de qualidade pel.o Estado.
cre'~~'~~

cõ5;;~7ã7J

EMENDA ES32985·5
tJ ConstituJ.nte LIDICE DA ~;~

A emenda hora apresentada visa expressar melhor a 1uta

desenvolvida através dos tempos pelos vários segmentos da socie

dade. t a expr-easâo melhor doa interesses da popul.ação.

- Dê-se ao Art. 273 a seguinte redação:

Art. 273 - A educação é direito de todos e é dever do Estado .. e

será promovida e incentivada por todos os meios ... com

a colaboração da família e da comunidade, va.aando ao

pleno desenvolvimento ela pessoa e ao seu comprOm2.sso

com o repúdio a todas as fonnas dQ pxeconcea.t;o e de

discriminação.

~L[.... llIO/CI;l .. IU;;o/sU.eolllu.i.o _,

r.r----- TUrO/~U$TIF.C..ÇÃO -,

EMENDA SUBSTITUTIVA .l..'t1
DISPOSITIVO EMENDADO: Art.~

PARÁGRAFO ÚnICO: Para a execução do previsto neste az-m.qo , obe

decerão os seguintes princípios:

I - democratização do acesso e permanência na escola

e gestão democrática do ensino, com partic.1.pação de docentes, ª
lunos, funcionários e representantes da comuna.dade r

II - l.iberdade de aprender, ensinar, pesquisar e di

vulgar o pensamento, a arte e o saber;

III - p1.ura1.ismo de idéias e de instituições de e,n
sino, públicas e p'ru.vadae r

IV - gratuidade da ensino públ.1.co;

V - valorização das profissionais de emano, obedeci:

dos padrões condJ..gnos de remuneração e garantindo-se a implanta

ção de uma caxz-eaz-a única para o magistério, com.o ingríSSO ex=

\ clusivamente por ~nc~~orp~1?11cosde provas e t1tulos~

JUSTIFICATIVA

.:1.'1"":\-
- Dê-se ao Art • ..;»6" a seguinte redação:

·Art. 276 - A lei fixará conteúdo mí.nimo para o ensino fundamental

que assegure a formaçao comum e o respeito aos valores cu1turais

e artí.sticos e suas especificidades regionais.

§ VI! - O ensino, em qua~quer nível.... será ministrado na

1íngua portuguesa, ficando assegurado às comunidades 1ndígenas o

uso do idioma nacional. e de suas l.ínguas maternas e ja-cceaeoa Pl:'Q

prios de aprendizagem.

§ 2g - O ensino religioso, sem distinção de credo, ccng

tituirá dJ.sciplina facultativa.

JUSTIFICATIVA

A emenda hora apresentada visa expressar melhor a luta

desenvolvida através dos tempos pelos vários segmentos da sociedA

de. t' a expressão mel.hor dos aneexeeeeu da população.

A emenda hora apresentada visa expressar melhor a luta

desenvolvida através dos tempos pelos vários segmentos da sociedª

de. ~ a expressão meJ.hor dos interesses da população

EMENDA ES32986.3
l:J Consituinte JOSÉ CARLOS '~~ÓIA

~LU.ANIOleQlIlu.i.o/IUIlCOllllu.i.Q _,

r,r-------------TUTO/~usT'rleAo;.i.o --,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art~ 281

- Dê-se ao Art. 281 a seguinte redação:

Art. 281 - Os recursos públicos serão destinados às escolas públi
cas.

IEMENDA ES32989·8
l? Consitu~nte JOSÉ CARLOS '~~ÓIA

t: PLENÁRIO

r.r-----------__ TUTO(JUnl~'c..c.õO -,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: êz-t , 282

- Dê-se ao Art. 282 a seguinte redação:

'Art. 282 - A L~i definirá o Plano Nacional de Educação, de duração

pl.uríanuaJ., visando à articulação, ao deaenvc tvdmenno dos niveis

de ensino e à integração das ações do poder público que coc:luzem à
erradicação do analfabetismo, universalização do a t.endamerrt.c esco

lar e melhoria da qualidade do eneâno ,

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

A emenda hora apresentada visa expz-es aa't- melhor a luta

desenvolvida através dos tempoà pelos vários; segmentos da socied-ª

de. 1:: a expressão mel.bor dos interesses da População.

EMENDA ES32987-1 '""'---------.J r:--=pM'D"B"oo~f? Constituinte HERMES ZANETI _ r _~ _J

A emenda hora apresentada visa expxeaeaz- melhor a luta

desenvo1vida através dos tempos pelos vários segmentos da socieds.

de. l!: a expressão melhor dos interesses da população.

EMENDA ES3299D-l
l!J Constituinte LIDICE DA ,;;;.:;~

PLENÁRIO

r.r-------------TO'fO/JllSTIFIeA.Q_O -,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art* 274'-- ----'J W;;;56êJr.r--...,------ PI.IENANIO/eolllu.i.o/IUBCO/,llllto _,

r.r-------------TUTO/~USTI;.CAÇio--- _

EMENDA SUBSTITUTIVA ,'2, (,
DISPOSITIVO EMENDADO: Art, ;;;r5.

- Dê-se ao Art .. 274 a seguinte redação:

'Art•.274 - O dever do Estado com a Educaçao efetivar-se-á lIlediantlt

a garantia de:



'LI: ...A~lo/eOlllssÃo/llu.ee.ll13lli(l, _

I - Ensino fundamental, obJ:1gatório e gratuito, inclusi

ve para aqueles que a este não ta.veree acesso na idade pr-épri.e r
Il - extensão do ensino obr1gatório e gratuito prog:r:essl..

vamente ao ensino méd1o;
III - atendimento eapeca.aã í.aeõo aos portadores de defi

ciências; preferencJ.a11mente na rede regular de ensino;

IV _ anndamentio em creches e pré-esco1as às crianças de

zero a seis anos de idade;
V _ acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pes

quisa científica e da criação artística, segundo a capacidade de

cada um;
VI oferta de ensino público noturno, adequada à condiçõe

sociais do educando, em ticdoa os graus de ensino;
VII _ apoio suplementar ao educando através de programas

de material didático-escol.ar" transporte, al.imentação, ass1tênc1a

médica-odontológica, farmaceutica e pS1c01Ógica.

§ 12 _ O acesso ao ensino obrigatório e gratuito e direi,.

to público eub jet.Lvo , acionáve1 contra o Estado.

§ 22 _ A autoridade públ.1ca competente poderá ser r-ess-e

ponsabil.izada por rc;-m~s~ão, meda.arrt.e ação civil públ.J.ca~ para :aran-;

1.ix-J Icumprimento ~a .cit>r~ação prevd.ace no Inciso I dest;e e'r-taqo , /

JUSTIFICATIVA

A emenda hora apresentada vi.sa expressar meJ.hor a Luta

desenvolvida através dos tempos pelos vários segmentos da sociedi!

de. É a expressão me1hohr dos interesses ~a população.

EMENDA E532991-0
~ CONSTITUINTE HERMES ZANETI

'LI:MA~lo/eOI,llnlo/'u.cO.llln.io, _

m------------- nllfOIJIJITIFleAqio, ~
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§ l~ - Para efe~to do cumprimento do disposto no "ceput;v

deste artigo, serão conaa.dez-adoa os s r.et.emea de ensine federal.

taduais e municipais, excluído o auxíl..:to suplementar aos educandoaj

. § 22. - A repartição dos recursos públicos assegurará pr~

oz'Ldade no atendimento das necessidades do ensino obrigatór~o, no:
termos do Plano Nacional de Educação.

JUSTIFICATIVA

A emenda hora apresentada- visa expressar melhor a luta

desenvolvida através dos tempos pelos vários segmentos da soc~ed,,ª

de. t a expressão melhor dos interesses da população.

EMENDA ES32993-6t: ConstJ.tuínte GUMERCINDO MILHOMEM

~ PLENÁRIO
r;r TUTOIJlISTIFleAçio --,

EMENDA SUBSTITUTIVA .21-~

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. »rr

.HII
- Dê-~;Qao Art. ~ a seguinte redação:

'Art. J;:rt"- As universidades gozam de autonomia didático-cJ.entífi

ce , administratJ.va e de gestão finance~ra em relação ao poder pú

l:Jl.ico responsável. peJ.a sua manutenção ou as respectivas errt.a.dadee

mantenedoras •

ParágrafO Único: A educação superior far-se-á com observância do

pr-ãncãpac de indissociabi:tidade entre ensino, 'peequa.aa e eccceneâo

e da qaz-arrt.a.e de padrão unitário de qua lidade.

JUSTIFICATIVA

El'ENOA f.lJDIFICATIVA E ADITIVA:

- Dê-se a seguinte redação ao art. 281, do Subst i tut ivo do Projeto de Cnnst í tuição,
da Comissão de Sistemetização:

UArt. 281 - Os recursos públicos serão destinados às escolas púhlí.cas".

A emenda hora apresentada visa expressar melhor a luta

desenvolvida através dos tempos pelos vários segmentos da socaedg

de. t a expressão melhor dos interesses da população

I -Introduza-se no Título X, das Disposições Transitórias, do Projeto de Constitui
ção, onde couber: -

"Art. - Recursos péhl.icos , nas condições da lel e em casos excepcio
nais, poderão ser destdnados a escolas comunitárias - conresaionars ou filan

trópicas - nos próximos cinco anos,a apartir da promulgação desta Conat.rtuíção,
desde que:

I - provem finalidades não lucrativas e reapliquem excedentes financei
ros em educação; -

II - prevejam a destinação de seu patrimônio a Dutra escola comoru.tã

ria, filantrópica ou confessional ou ao Poder Público, no caso de

encerramento de suas atividades.
Parágrafo único - decorrido o prazo previsto neste ar-tiço, o Congresso
Nacional avaliará da conveníêncaa de prorrogá-lo por 19ual período.

DEPUTADO HAROLDO SABOYA E OUTROS

PLEANRIO

r.r-------------- ttno/.l..st" ..:Açlo- ......

Acrescentar novo item ao artigo 118:

"Art. 118. • .•••.••••••••••••••••••••••••••••

IX - l.kn ministro representante das Forças Armadas, em rodízao anual."

JUSTIFICATIVA

'LEHÁ~lo/Ct'.IlISSio/.UIlCO.llIUio _,
m------------_'UllTO/~USTlFICAOÃO-- --,

Coerente com a nossa posição de supr inu.r o Conselho de Oefesa Nacional
e de que as suas at.r.íbuições passem para o' Conselho da República, crcccecs que ,
na sua composação , seja mcorporaoo um mdrustrc representante das Forças Armadas ,

JUSTlFICCAÇAD

A presente emendt visa qarant.rr os recursos públicos às escolas públi
cas, estabelecendo lI1J per! d~íXansição oportuno para que a nova s15temáGcr~
seja feita sem traumas. } J I . \ IX

EMENDA E532992-8
{:J Consi.tuinte GUMERCINDO MILHOMEM

t:J PLENÁRIO

EMENDA ES32995-2 "m.
~lmo JOSE GF.NOINO F. OUT'-"R"'O"'SC-----------

r.r-------- PLtNA"lo/eollllls.io/.i.l.eo.llln.io ~

tG~"·".--=J

W/'00D
=- ,.t.1I\,.of~Ils.,."\e..çi,o ____,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 279

- Dê-se ao Art. 279 a seguinte redação:

Art. 279 - A União .apj.Lce'ré anualmente, nunca menos de 18% -e os

Estados, o Distrito Federal. e Municípios 20%, no mínimo, da re

ceita resul.tante de imposto, incl.usive a proveniente de transfg

rências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Emenda ao Projeto de Constituição do relator da Comissão de

Slstematlzação.

Supume todo Artigo 120. Subseção II. Seção IV. Capitulo II.

Titulo V, que trata do Conselho de Defesa Nacional.

JUSTIFICATIVA

O Conselho de Defesa N~cional é, no essencial, um sucedâneo

do Conselho de Segurança Nacional apenas com outr'a denominação.S~a
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manutenção na nova Carta busca fazer com que ne la fique rmpre qnaua

a Doutrina de Segurança Naci.ona j , na qual as Forças Armadas são ti

das como 85 grandes denos i t ár í as , Intérpretes, Juizes e guardiãs

da chamada "Sequr-ança Nac i ona" e o Conselho de Defesa Naclonal mais

um instrumento de tutela sobre o poder Clvi 1 e de mi I a t ar a zaçãc do

C\ L~stado br as a l e â r o .

~- O Conselho de Defesa Naclonal deve ser suprimido e suas a -

Itribuiçães transferidas para o Conselho da República. Manter na no-

va conat r t uaç ão este orqana smo arbi trár lo ser ia um verdadeiro acin

te à ccnscaênc í e democrática da nação e a perpetuação do autor! ta -

rísrno dos anos de r eq arne mi l Lt ar

n. t U Il1CI COl.lIU ÃC/ l tJI Cll ll ' U i O -,

r.r--------- TUTD/Junl~e...çio-------------_,

Emenda ao Projeto de ücns t i t iu.ç ão do relator da Com1.S -

são de Sistematização.

Suprime os Parágrafos 1'" e 22 do Artigo 72,

ll_~t. 185. O ~~t;etWq~'I<~O Estado de Sítio especifi-I

cará as regiões por ele atíngidas, estabelecerá as normas a que devE.

rá obedecer a sua execução f indicará as garantias cons t a tucionais que
ficarão suspensas e designará as pessoas que o executarão.

ftrt. 186. O Estado de sitio autoriza total ou parcialmente

as seguintes medidas coercitivas, nas regiões atingidas:
a) domicílio coacto;
b) detenção em locais não destinados a presos comuns;
c) busca e apreensão domiciliar, indeps'1dente:T':.'I1te de autorj,

zação judicial;
d) suspensão das liberdades de reunião e de es scc í ação r
e) suspensão do exe rc fc rc de emprego, função ou cargo pLib11.

co, de civis ou mrLí t ar es ; .
f) use e ocupação de bens e serviços de t e r ce i r cs , em cará

ter t empor âr Lo, com reparação ulterior;
g) censura 'de cnr r e snondênc.í a , de imprensa e das telecomuni

cações ,

Art. 187. A atividade e as imunidades parlamentares de mem

bros do Congresso Nacional poderão ser suspensas por de l rberação de

dois terços dos votos dos congressistas.

Art. 188. A inobservância de qualquer das prescrições rela
tivas ao Estaco de Sítio tornará ilegal a coação e permitirá ao prejg
dicado recorrer do PDder~iciário.

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICA TIVA

A supressão desses dois Parágrafos faz-se necessária, em I

primeiro lugar, porque o tema tratado não é matéria propriamente I

constitucional, Além disso. tal medida é da maior f mpor t anc r a para

efetivar a desmilitarização do serviço público civi 1, Atualmente,

mais de 5 mi 1 militares estão distribuídos p,etos mais diversos setE.

r es do serviço público civil, sem que tenham realizado qualquer co!J,

curso para nele ingressar. Este fato alerta para a distorção eXlste.!!

te, com a forte presença nu l a t a r nos mai s variados órgãos do Estado

e evidencia a urgência de alterar substancialmente esta situação,

EMENDA ES32997·9 ."''' ~
Çl DEPUTADO SIGMARINGA SEIXAS E OU'l'ROS ~""'''':=J,PMDB

Como forma de garantia do Estado Democrático J deve ser in 

cluso na nova Const! t.uí çêo o Estado de Sítio. Advogar a sua abolição

seria cair num r cnant i smo sem sentido e deslocado da c cnp Le-ca reàlida
de política brasileira. Entretanto, é Lmport an t e , a I ém de extremamen:

,te necessário, revolucionar os parâmetrqs deSSE Estado de Sítio, usad
pela ditadura como instrumento de coerção das liberdades púb Lacas ,

Diante dessa necessidade, não podemos permitir que a inicia

tiva e o exer-c Ic In do Estado de Sítio fiquem somente nas mãos do Exe
cutivo, prevendo ampla atuação do Congresso Nacional e a fiscalização
do Poder Judiciário.

Propomos, ainda, a supressão dos dispositivos que estabele
cem sobre o Estado de Oefesa. Acreditamos que O Estado ce Alarme, sem

ser adotada nenhuma m~dida de exceção na sua v r qênc La , e prevendo que

sua decretação exige a manifestação do Congresso Nacional, pera a de=
élaração do·EstadQ de $ítio; seja~o·instrumento mals,ad~quadO, pOlít!

ca e insti tuclonalmente.

r.r TtxTo/~lJnlnC.lçÃo ,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVOS EMENOADOS: Capitulo I, Seções I e lI, Artigos i82 a 188.

EMENDA ES32998·7
l!J DllPUTADO NELTON l'.RIEDRI;::_H_'_E_OU_T_R_O_S -l

,.,.,- 'LeNARlo/cOIl'Sslo/'u'COIlI'.lo -,

ESTADO OE SITIO

"Art. 182, O poder Executivo 'poderá decreta! o Estado de Alar

me nos casos de grave perturbação dê ordem democrática ou Iminênc í a de

sua Lr rupção e agressáo externa ou ameaça de sua ocorrência.

Parágrafo úru co . A declaração do Estado de Alarme não autor!

22 o Poder Executivo a tomar nenhuma medlda de exceção,

nr t . 183, A decretação do Estado de Ala:rme obriga o Poder Ex

cut avo a so l i c í t ar a declaração do Estado de Sítio, dentro de quarenta
e 01tO horas ao Congresso Nacional. A ap;ovaçáa pelo Congresso Nacio 
na I poderá ser total ou parcial,

Art. 184. O Poder Executivo, ao solicitar a declaração do E,:;..
tado de Sítio rela'terá os' mot1VOS determinantes 'do pedido, devendo

Congresso Nacional decidir por maiO\ia ~bsolut~ e qUa~D necessário a~

t or í zar a prorrogação da medida. V~~
Parágrafo único. O.Estado de sitio não poderá prolongar-se'

, por mais de trinta dias, sem nova autorização do Congresso Nacional.

,..,. TUTII(JIlST1,';C.lçlO ---,

Emenda ao Projeto de Constituição do relator da ccnisaã

de Sistematização.

Suprime toda Seção I, Capítulo. do Título VI, que trat

do Estado de Defesa.

JUSTIFICATIVA

o Estado de Defesa seria a manutenção na nova Carta das M

didas de Emergência e do Estado de Emergência, agora apenas juntados s

bre um mesmo nome e com pequeninas alterações, Estes da epo s í.tivos de

po excepcional foram irrtroduzidos na Constituição oras i leira pela dita

dura nu Lí t.a r , Lnexa s t Indc nas cons t í tu í ções anteriores que p;.eviam ape

nas o Estado de Sítio. O Estado de Defesa é,pois, um produto da regime

mi 1i tar e da Doutrina de Segurança Nacional, 'trazendo a marca de uma

concepção anti-pemocrática acerca da relação entre o Estado e a Socie

dade.
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r.T------------- 'rJlno/,)U~lf\el.~J.o-------------___,

Essas chamadas "salvaguardas do Estado ll atribuem a este 1
sobretudo as Forças (tentadas poderes reorees xvos eoso rvtcs sempre que

vierem à tona, de modo mais intenso, as reivin ações e as lutas soei

a.iA _e .EPlítJ.cas do PP.vPI1 bras! leiro. Sua çsaão é assim ampe r Losa ,
tJ Plenário

.LINAlllOICONlssiol.U.COlollllS~----------,

:r=PA"TIDO~

C-l'MDB .:»

TítUlo IV, capo VIII, seção II do Subst í tut avo do Relator:

Elimine-se do ~tem IV do artigo 63 as expressões "por ato do
pode-r Executivo" e "com vencimentos proporcionais ao tempo de ser
viço",. e substitua-se o termo "funcionário" pelo termo "aervador'".

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

~ - '(l.l0'J.. n"'''''cio _

Dá nova redação ao § 19 do artigo 192:
"Art. 192. • •••.•••.••••.••••....••••..•••••..••••••••.

Justifica tiva:

o inciso do avulso desconhece a ex Lst ênc aa dos do a.s outros PO

deres da Unaão (o Legislativo e o Judicúírio) ao a t.r abu a'r apenas a

poder execut~vo a capacidade de extingu~rlcargos públicos. Por ou

tro lado, a dd spcnãb ~l1dade só se faz acompanhar da remuneração

proporc rona I ao tempo de servaco quando decretada como pum.cãc ao
func aonâr ao faltoso (vd , a Constituição de 1937, por exemplo).

Ora, no caso, o Substitutivo refere-se à d aspon ab í.Lrdade em

decorrência de ext tnçâo de cargo público por conven íêncaa do Poder

Público, em va.r t.ude do qual o funcionário seu ocupante não pode de
modo algum ser pena La.zadc ,

Por outro lado, em nenhum momento o projeto usa o termo "fun

c i.cnãrí.c", tendo adotado, em vez, o termo "sez-vado r ;"

~"~~;J

I:I7;A\J
DEPUTADO EDUARDO BONF.IM E OUTRO'S

§ 12 _ Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas

na organização e na preparo das Forças Armadas."

PLENARIO

,.;,. ~l"t .....'l:I/C~.. IS~iDJS~.~D .. 'U:;:O _.

EMENDA E532999·5
l-?

o emprego das Forças Armadas drz respeito a derarução do seu papel eon,!.

titucional como explicita o "caputll do artigo 192.
Portanto, não podemos cerxar para a lei complementar a deflnição das

normas sobre o emprego das Forças Armadas.

PLENIlRIO
'LINlJll0ICOUIS'io/.lJ'leOI.lIUlo --,

r.r----------; TUTO/~IJ'TlfIClÇio,-----_-_-_---___,

Dê-se ao § 19 do Art. 255 a seguinte redação:

..,., TE"TO/~lIS'fI'IC-Vio, ,

Seja dada ao Parágrafo ss , do artigo 13, a s equ í nt e redação:

!t.;(;. -2Xs
. § /2_
~ - As disponibilidades .de caixa da União e de todas as

entidades sob seu controle ou a ela vinculadas, bem como as dos fundos

de pensão de seus empregados e dos servidores públicos, serão deposi

tadas em instituições financeiras sob o controle do Poder Público.

JUSTIFICAÇll0

= Tll:XTO/JU:lTlfIC...Çi.O-------------___,

XI - transmissão de quaisquer bens ou direitos, cujas a11

quotas serão progressivas;

'LI:~...JlIO/COIolI'Si.o/.U.~DIolI'S.to_--------..,

D texto do § 19 do Art. 255 do Substitutivo decorre do empas

telamento do texto, pois está repetido no art. caput 256.

O teor do § 2Sl do caput art. 255 nos faz: concluir que no § 12

do citado artigo deverLa constar dispositivo semelhante ao proposto

nessa emenda, o qual havia sido acolhido pela Subcomissão do Sistema.

Financeiro (V.c) (vide Art. 10 do Projeto da Subcomissão).

Suprimam-se no inciso II do artigo 209 as palavras "causa

mortis e doação", e ainda o § 3!! do mesmo artigo, passando o ine..!

so II a ter a seguinte redação:

EMEllDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS: i~ciso Ir. § 3" do artigo 209.

tJ PLEI1ARIO

§ 92 _ são elegíveis os rtl':litares al'ístáveis, observadas p~

ra o militar em atividada as disposições seguintes:

'= Serão agregados pela autoridade superior ao se cand!,.

dat ar em.pe rmanecendo nesta condição, se eleitos, sendo promovidos ap!:,
nas pa Iu critério de ant LquLdade ;

11 _ O tempo de e.<ercí.cio do mandato eletivo s~;:á contado
pata todos os efeltos legais t exceto para promoção por merec Lmerrtu ,

lI! - Em caso de renúncia de mandato Q.U não r ee l e.rçãn , o
mIlitar será desagregado e reintegrado ao serviço ativo.

IV _ E faculta:fa a opção pela remuneração dJ posto ou da

J..aduaç~o aos tttulares de mandato mun,cipal.

"Qr-V",..",,·O'"
NãJ podemos discriminar o servidor militar. pr í vàndn-Lhe da:

PQsslb1l1d.lde de d sr cont Ihu Ldede à sua carreira, no caso de renúncia
d·) m.lndato ou não reeleição.

Taonhém não é justo obrigar o militar com menos de dez anos

de sl.?rv!ço a ped Ir baixa, sImplesmente por ser caQdld~to a cargo ele
tiv~. f f

Preenche a meIbo r conveniência d~u .ao serv í dor público mil!

tar igual tratamento d"pensado ao s"rvidor civil.

Não se pode permitir qualquer tipo de discriminação. visto
que não -ser é pelo uso dJ3 farda Que o cidadão terá so rocadae as suas
conv í cções ,
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JUSTIFICATIVA

Erroneamente denominado imposto de transmissão «causa mo);:

tis", o imposto sobre heranças e doação é o imposto que incide S.Q

bre o patriDÔnio das pessoas.

Por sua natureza especial, distingue-se do imposto de

transmissão intervivos, que incide sobre as operações de transmi,2

são de bens ou direitos.

O i1l\posto sobre herança e doação é um poderoso instrumento

da politica econômica, razão pela qual deve ficar entre os impo§

tos de competência da União.

O Brasil ti um dos pedeea do mundo onde se constata a mais

alta e injustíssima distribuição de rendas e de patrimônio.

Um por cento (1%) da população brasileira é dona de 45\ do

patrimônio nacional. Os 10% (dez por cento) mais ricos do Brasil

detêm BOtõ (oitenta por cento) do patrimÔnio nacional.

Essa estarrecedora concentração de patr~nio~ denunciada

por Francisco de Paulo Giffoni (in Revista Arquivos - Min. Justi..

ça - vol.116/86), não encontra paralelo em nenhua país do mundo e

decorre, entre outros fatores do baixíssimo nível dos impostos que

gravam o patrimônio no Brasil..

Em 1983, 08 impostos que oneram o patrimônio no Brasil

CIPTU, ITR, ITBI e TRU) só alcançaram 0,51 do pm e 2,6!t das R.g

ceitas Fisca.is.

Nos Estados Unidos, onde nem de longe existe concentração

de patrimônio semelhante à do Brasil, os percentuais foram: 4%'do

PIB, 141; das Receitas Fiscais, o que demonstra a quase isenção que

o Brasil concede ao patrimônio.

Tais dados assustadores que estão no estudo elaborado pe1a

Comissão de Reforma Tributária e Descentralização Ad~inistrativo

Financeiro da Seplan demonstrou a inadiável. necessidade de se modi:

ficar a sistemática do imposto sobre herança e adoção, cuja compe

tência deve ser da União, para que e1e retome sua condição intrín

Beca. de instrumento de política econômica.

Outro dado revelador que detnonstrâ a necessidade de se

atribuir à União a competência para instituir esse imposto é o B,.g

guint~;

são Pau10 detém hoje quase 50% (cdnquerrce por cento) da

renda nac'Lona'L,

Como a concentração do patrimônio é quase sempre 70~ (s~

tenta por cento) maior que a concentração de rendas, deduz-se que

são Paulo deve deter quase 80\ (oitenta por cento) do patrimônio

nacional. Deixar com os Estados esse imposto é aumentar o farsa
entre sii;- - l?-au10 e o resto do Brasil..

=-------------T(;I:TO/Jlt'TIFle"çio ~

fJ;"""":=JpunA

~1.tNAI\IO/c:O"'I'lio/SIJICO"'lt1l1io _,

Dê-~e ao ar t ago 68 a segumte redação:

"Art. 68 O benefício de pensão por morte corresponderá ã tota

lidade da remuneração mensal ou do provento ~ do servidor faleci

do, observado o disposto no artigo anteri.or , 11

o artigo do projeto, tal qual apresentado é completame!!,
te inócuo, pois sua parte final anula a parte inicial.

TITULO IV, Cap. VIII, Seção II:

Dê-se ao parágrafo único do art. 63 do Substitutivo do Relator
a seguinte redação:

"Os cargos em comissão ou funções de confiança serão exe!.

cidos privatIvamente por servidores ocupantes de cargo

de carreira técnica ou profissional lotados no órgão,

ou do quadro permanente da entidade pública. atendidos os

requisitos de competência e experiência, exceto os de

chefia de gabinete e assessores da autoridade máxima dos
mesmos."

JUSTIFICATIVA

A medida ora proposta tem o condão de favorecer o aprim~

ramento da qualidade dos serviços prestados pelo setpr público
ao povo em geral, pela alocação de pessoas do quadro, com vivê,!l
cla e experiências nas ativldades do órgãos, nos postos de c!!,.

mando ou de confiança.

~LtN""IO/C:OlllllSio/:u'CO"'lllio --,

o serviço público perdeu muito da sua consistência e de

sua vdvêncf.a e memória nos últimos pelo hábito que se cesenvo'[

veu da admissão de pessoas de fora do contexto para o exercí

cio de funções de direção, chefia e de conf'Lança , Além disso,

foi afetada no cerne a possibilidade de profissionalização do
servidor público, que, sendo da carreira, não tem acesso àqu~

las funções mais nobres no setor público.

EMENDA ES33005·5 " ,
(l CONSTITUINTE GERALOO CA~;~"S------------'"

tJ Plenário

EMENDA ES33006-3
[!J Geraldo Campos'"

= T[XTo/~unlrIC"çio _,

Título IV, Cap , VIII do Sub s t a tu t Lvo do Relator:

renda

está
Ressa1te-se que a União, que já cobra o imposto de

e, em consequênc1.a, conhece o patrimônio dos contribuintes,

melhor instrumentalizada para sua cobrança.

8~·IITIOO~

PMOBCONSTITUINTE GERALOO CAMPOS

Justificativa:

A proposta procura restabelecer a integridade do dispositi

vo que constou do projeto nas fases anteriores, tendo sido incIu

S~~ ohjeto de voto nomana L, por ter sido julgado o mais Justo e

pertinente no caso. De fato, é precisa afirmar que O referencial

é a remuneração, sob pena de decesso Ln j u s t Lf acáve I e intolerá-'

vel retrocesso.

PLENARIO
=- ~l.IM.1l10/co"'ISIÃo/.UlCO"'lllio ...

EMENDA ES33007-}

f:
PLENARIO

uê-ee ao item III, Art. 6S do Substitutivo do Relator a

seguinte redaçãg;

~ Ttl(TONUIT1FIC"ÇÃO-------------'

rr-r-__---:---:----~LtN"I\\O/c:.ONISsio/lltltOMIUio---------"I

EMENDA ES33,OO4-7
tJ CONSTITUINTE GERALOO CAMPOS

"voluntariamente após 25 (vinte e cãncc) anos de servi

ço para a mulher e 30 (trinta) anos para o homem"

JUSTIfICATIVA

r;r TUTO/JUSTlFIC"ÇÃO----------------,

TITULO V, Capo I, Seção'VIII, Subseção I do Substitutivo do

Relator. ""'4 <.<:>-"" 60. :

número
em prazos

posto.

Não se just,!fica em u.m Pais como o Brasil. com grande
de jovens desempregados, que a aposentadoria se faça
tão prolongados, devendo ser reduzido o prazo' como pr2,

Incluam-se na texto constitucional os seguintes di,!

positivos:

"Art. Esta Consj:.itui!ç~a não I perderá sua v!

gência se deixar de ser obs~rvada polr ato de força
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JUSTIFICATIVA

= -------TuTo/~Unlrl=Açio---- _,

EMENDA ES33009·B
f!J GERALDO CAMPOS

PLINA'dO/cON,SsÃo/IUlcolllsa,io---------..,

f!J PLENÁRIO

o afratamento de embarcações estrangeiras para operar na
costa trcas Lt.eara , sobre constituir excepcionalidade, propacde 9i!
nhos extras elevados 3 seus proprietários, sendo, pois, ne tnn-e J,
que ae j a garantida, ainda que parcialmente, 3 par-tí.capacêo de hra
sil.eiros nee suas tripul.açêes, minimizando o :tnôicf? O{' nespmp'r1"'go
no setor.

Afinal de contas, tnis embaz'ceçóes est=lo z-ee L'i aendo tr~n-ª

porte c~m~r:ial al!-anu!nte lucrativo em áÇJu:,s br'3sileir"ls, p,?rtanto,
em 't.er-rtí.toxão bcasLte t ro , oebendo , sem dúvLda , que ae j a apt í ceoe 3:

legislação brasileir3 pertinente, pe-Lo que a pxopos t çtio que nos
foi encema.nhada pela Conf'edez-ação Nacion"tl doe 'tr;;'lbalhadorE"s em
'r-censpor-t.ea Marítimos Fluviais fi" Aéreos e por ~U3 fi l.iaõ'J - F,!t
df'raç'áo Nacional dos Trab31.hadores em Transportes Marí tiamoa e Flu
viaiq - deve merecer acoLh'i de ,

ou for anulada por qualquer outro meio diverso I - der I

que ela mesma dispõe. Em tal eventualidade, t odrr

cidadão, investido ou não de autoridade, terá 1) d!:.

ver de colaborar para o restabelecimento de sua ef~

tiva vigência.

§ 1º Serão julgados, segundo esta mesma

Constituição e as lei expedidas de conformidade com

ela, os que aparecerem responsáveis 'pelos fatos i!!, ,

dicados no caput deste artigo, e da mesma maneira

os principais funcionários dos governos que se org!,

n1zem subsequentemente, se não contribuírem para

restabelecer o império desta Constituição.

§ 22 ~ O Congresso poderá decretar, mediante

acordo aprovado pela maioria absoluta de seus me!!!,

bras, o confisco no todo ou em parte dos bens de~

sas mesmas pessoas e dos que tenham enriquecido il!
clt.anentie sob o amparo da usurpação, para ressarcir

a República dos prejuízos que lhe tenham causadoe
Título IV, cap VIII, seção II:

JUSTIFICAÇIlO

Nos últimos cinquenta anos o povo brasileiro viveu m~

nos de duas décadas naquilo que se poderia chamar de regi'me d!::,

mocrático. No restante desse periodo de meio século, o que se
viu e o que se sofreu foram anos de autoritarismo, ditadura e de~

potismo o maIs das vezes. As forças e as variáveis oriundas de

u.. Estado distanciado de suas legitimas finalidades se manifest.'!.

ram, embora anacrônicas quando comparadas ao estado contemporâ 
neo , com toda a crueza e não apenas humilharam o povo como inibi
ral) o livre desabrochar de um pais livre e democrát.ico entre n6s.

Como bem disse Qsmar Melo (vt.uta pela Democratização"),
"no Brasil a constância dos golpes é tal e as facilidades para
isso são tantas, que se torna necessária a criação de mecanismos
jurídico-constitucionais para desencorajar a todos quantos, sem
espírito democrático, sem respeito a critério de justiça, sem
amor ao direito, apelam para o uso da força ou da malícia ou da
má-fé para tomar o poder e usurpar as instituições".

Fomos buscar na constituição da Venezuela, no Capítulo
relativo à inviolabilidade da Constituição, normas que objetivam

o resguardo do Estado de Direito etesmo nas situações de atentado
à ordem constitucional.

Inclua- se no art. 66 do Substitutivo do Relator o s cgu an t.e

"Parágrafo úmco Nos casos do at em I deste artigo, o provent
não será inferior ã remuneração percebida pelo servidor na a
tn.vãdade ;"

Justificativa:

Foi firmada uma doutrina sadia no sentido de que a Cons t í.tu acâo

reflita princípios n I't rdos relativamente aos servidores piib Lacos ,

Por 1SS0 mesmo é preciso deixar claro que não haverá dece s so remu
neratório do s e r vador que se aposente por tempo de SCTVl.ÇO ou por

invalidez permanente(na forma d i spos ta no projeto). A proposta se

insere nessa doutrina e, além disso, representa uma a.f rrmaçâo per

manente de apoio ã classe dos serv rõore s púb 1ac os ,

EMENDA ES33010-1
fl- Constituinte GERALDO CAMPOS

r.T-------- PLt:"'.:1II10/c:O.. I'SÃO/IIIJICON1UÃO ..,

=-------------T€:ICTO/~USTlfl=AÇÃO--------------_,

uê-ee ao Artigo 69 do Substitutivo do Relator a segui!!
. te redação:

ter- ~,'<'I';;;.'h"'J:<J~~JU'TlfICAÇ,iO---------------,

J:nc1ua-se onde couber n~Tftulo V:r:rX - Da Dr"em Econômic;, e Fin9n
ceira o seguintE"' artigo:

"Art. - Quando aunor-í.eeôo afrpt3mento na neveçeçâc de
cabotagem, por período superior a seis meses, será resguardada '3

utí1ização de .;0- de-obra br!lsi1eira igual e , pelo menoe , dois
terços (2/3) da tripul.ação dos rravd.oa afret3ç)OSn.

Plenãrio

Título 11, Cap. ~I, do Substitutivb do Relator:

-"Art. São assegurados ao servidor público o di
_______..r~ito ~ livre associação prof"issional ou sindical e o

de greve devendo os dissídios individuais ou coleti
---- - - -- vôs decorrentes dà sua relação de trabalho serem ju!

--,- gados ou conciliados na Justiça do Trabalho. 11

JUSTIFICAÇIlO

o dispositivo, tal qual posto no anteporjeto, não r!:,
- -"flete- a in~teireza do sentido mais amplo da conquista que repre

.senta o direito à livre associação e à sindicalização, mormente
quando se leva em conta que até o momento os ontenciosos do s,!!

tal.' público têm sido julgados na Justiça Federal que, como se 5!!
" be, tem compromisso com as questões do Estado enão com as so

ciais .. Com a redação que ora propomos, os dissídios serão trata
.__d~~ pe~ Justiça do Trabalho, que é sabidamente a mais condizen:

te com os anseios da sofrida classe dos servidores públicos. Por
tudo isso, estou certo de que esta proposta não deixará de ser
ley"'ada.-em.consãderação pelos meus nobres pares..

rr-------------TExrO/4USTlfJCAÇiO--------------

,.,,- PLINA"IO/cOlllss,io/;uCOIlIUiO---------,

EMENDA ES33011·0
\[TIL·_-'G~e~r~a~1c::d~0~C~am~P<::O~5'C- ~

.[=1

~'.lIITlllll~

t?DT

A adoção destas disposições, que ora temos a honra de
sugerir, fará com que, eei caso de usurpação do poder pela fo!:,
ça , esta Constituição não deixe de ser observada, contribuindo
para a efetiva institucionalização das virtudes cívicas da r~

sistência política, ao OIestnO tempo em que se assegura o exere!
cio do poder apenas aos partidos vitorio.sos nas eleições. De§.

ta forma, a democracia se reforça e desenvolve os me~anismos

de auto-defesa contra as investidas daqueles que aspiram ao p~

der a qualquer preço. Além disso essa disposição induz o cid!,
dão a lutar pela integridade da Constituição, e são criadas

condições institucionais para a punição exemplar dos que colQ.
cam interesses particulares ou escusos acima do interesse g~

ral da sociedade.

,.,,- 'I,.EN,lllllll/COllIS',io/IUlCOlllll.io---------..,

EMENDA ES3300B·O
l: ConstituintE'" AMAtmy MUI~LER
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B'l amIne c s e do §3° do art i.go 79 (parte final) a expressão:

"sal vo os casos prevast os em 1e1".
viço, que agora passa á constar do texto conétã tucãonef extens!

va aos servidores públicos em qualquer instânci;.á política da
Federação.

JustificatJ.va:

EMENDA ES33014-4
tJ CONSTITUINTE GERALDO CAMPOS

Essa expressão final e Larmria qualquer possibilidade de moz-aLâ-.

zar o setor naquilo que tem de mais pe rn ac í cso , pois abre uma vál

vula pela qual as mesmas pr â't aca s deletérias (que se quer eva.tar
de uma vez por todas) ressurgJ.rão com mais vrgcr , O da spcs r r Ivo
tem que ter força pr-Spr a.a , senão não terá efeito. f9 PLENARIO

PL[HA~IO/CONISIAO/.lI.cOJ,lln;;O- ___,

r.-r TtltTO/JlISTIFlcAÇi.o -,

CONSTITUINTE GERALDD CAMPOS

Titulo IV, Capo VIII, Seção II

Inclua-se no Art .. 63 do Substitutivo do R~lator a s.!:,

guinte redação:

:JUSTIFICATIVA

Com a universalizaçl:io do concurso público, COI) orie!!.
t ação lostitucional para li formação do ordenamento jurídico dos

servidores públicos civis da Uniria, dos Estados, dos Municípios
e do Distrito Federal, a queat.ãc da estabilidade pode ser re

solvida pela fixação de um período de estágio probat6rio de

um ano de duração, tempo em que os diversos fatores de avali!.
ção poderão ser habilmente usados para identificar o grau de

adequação do desempenho e da conduta do servidor público dian
te das tarefas em que está investido.

PLENARIO

TITULO IV, Capo VIII, Seção II do Substitutivo do

Relator

Acrescente-se o i tem V, no art. 63 cema seguinte~
ção:

"Estabilidade, um ano ap6s o ingresso, respeitado

o disposto no iteKl II deste artigo~

r.-r-------------TtXTO/JtJ5T1FICAÇ.O -,

r.r-------- PL[MA~IO/CONISIÃo/IUIICOJ,lIlUlAo_------_ __,

EMENDA ES33015-2
[:J

Transitórias (do Sub s t Lt.u t avo do

lISTlrlCAÇÃO ---,

a proposta é justa e merece ser aeo

a rnatérJ.a.

g'!J.nte artigo ~"..,~ u;..utur.:.
ir:.0s nomea.dos sem concurso público,
omulgação desta Constit~J.ção, que
ln~o anos de efetivo exercício, se

-9yados em concurso interno de prova
pertençam. 11

lSl:ônstituições havidas neste País,
de dispositJ.vos que compensem Q [a

cnseguãu implantar o sistema da mé

de maas de cinquenta anos, e conse
que lhe são correlatos, comp sÓJ.

r para os s e r va do're s as consequên.,
--antendo-os na condição de exceções

-regra que decorre de outra não ím-

f:J Pf.enâr ac

EMENDA ES33012-8
l: GilJ:lÜ.dO-Campos"

- TJ:XTO/~

~
~'J'ítul0 X - Ato das Ddspcs acêe s

Relator)

Inclua-se nesse Ato o se

"Art. Os servidores públ
em a t ãvada de na data da pr
;.on:t-em-ou--venh;;r-a- contar-c

rão estáveis _g~~de_q~e_apr

no órgão ou ent1dade a que

Jus t if icativa:
------;:]á- é-praxe-em-toClãs"as
____ -11_ inc..1us.ão .cem,seus t.extos.

to de que o Estado nunca c
-----rIfõ-; apesaideeste velho
-----quentemente os ms t t tutos :

se!_9..E? est~l!Pil~dade. ---
Não há porque transferi

ciãSaes.sá-mcapacJ..d-ade, m
l!'.llUtS..,-J11as sem-di r eatos-;--ã
plementada. --

Por isso mesmo a noss

Hrrda-pefo- dUlI1:1JRm:lfl:or d

= TUTO/Ju'T1FICAÇ;;O-------------__,

CONSTITUINTE GERALDO CAMPOS

EMENDA ES33013·6
[=J
r.-r-------- PLIMAIIIO/CONIIIÍo{J/Sll.COlllISSio ,

rr;:~'~

t:iíJO~7EJ

"A cada cinco anos de efetivo exercício, o

servidor p~blico civil terá direito a licença espe

cial de três meses com remuneração integral, faculta
da sua conver-são em dinheiro ou a sua contagem eM d~

trro , se não gozada, para fins de aposentadoria".

Título IV, Capo III, Seção II do Substitutivo do Rela
tor:
Inclua-se no art. 63 o seguinte item:

"A cada ano de efetivo exercício o servidor público f.!!,

rá jus a gratificaçno por tempo de serviço de 1% (um

por cento) sobre os vencimentos ou salário, vedada a

incidência de cálculo dos adicionais posteriores s.Q.
bre os anteriores" ..

:JUSTIFICATIV"A

:JUSTIFICATIVA

A nova redação visa a escoimar o texto de d,i.sposiçlies
que pode" constar da legislação ordinária, no caso o Estatuto

dos servidores pt1blicos civis ..

EMENDA ES33016-1 AlJTM ___,

[J DEPUTADA CRISTINA TAVARES E OUTRos

r.r PLtNAftlO/CONISIÃO/IUllCllIllISSÃO ___,

Essa gratificaçãQ, ocorrente tanto no âKlbito civil c!!.

DIa militar, foi Instituída a partir do segundo estatuto dos ser

vidores públicos, de 1952, e ficou COIfIO uma conquista de cla~

se.

NO entanto, o próprio Governo Federal, por considerá
la um atributo representativo da pr6pria lnstitucionalização do
ocdenanerrto jurídico do serviço público rederaj , adotou no seu

anteprojeto de. novo Estatuto a grati ficaçno adicional a cada

ano de efetivo exercício ..

A presente emenda tem o prop6sito de promover a atu!.,

lização do instituto da gratificaçno adicional por t8lllPO de se!.

= UltTO!JllITlF1CAÇ;;O -,

EllENDA SUPRESSIVA .;). O

DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 291, ~E'" ~T

, 9~
suprima-se o~ do artigo 291.

JUSTIFICATIVA

Conforme tradição do direito constitucional brasileiro,

esse tema (1iberdade de expressão e de pensamento) tem sido trata

do no capítu10 d015 direitos individuais, para o qua1 será des1oc~
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da a emenda, estabelecendo que é vedada toda e qualquer censura,

..........~~ ,.>D. ....~~~

~\( ~ ~~~
~~"",-~) ')$(~_"!,.J,

1 - A Carta Cqnstltucional, adotada pela Junta Mil!
tar (Emenda Constitucional n2 1) de outubro de 1969, impôs que os
atos por ela praticados, pelo comando Supremo da Revolução e outras
autoridades, com base nos atos insti tuc i ona í s e complementares, são

excluIdos de qualquer apreciação pelo Poder Judiciário (Art. 181 da
atual Constituição).

Ora, estes dí spos i t ívos autoritários não atingiram s.Q.
mente milhares de cidadãos mas forçaram fundamente o esvaziamento e
a subalterneldade do Poder Judiciário.

Manter esta norma de exclusão de apreciação Judicial,
é simplesmente manter limitações aos direitos fundamentais, e suas
arantias os quais, embora de maneira contraditória eram implicita

~ent.e assegurados na Carta Const':!jtucional Ngen,te (Art. 153 § 36). -
Ao editar a norma do parágrafo 42 do artigo 6º, oatual

Projeta de Constituição simplesmente ignorou tais direi tos o que P.Q.
de dar à Nova Carta uma característica que está se tornando em verd,!!
deira compulsão: a intocabilidade das atos de arbítrio.

=-----------__ TUTO/~USTI'IC"Ç;;D-------------~

EMENDA ES33019-S
(J

fl
_-------------Tl:ltTO/lUSTI'ICAÇi.O,--------------

EMENDA MOOIFICATIVA/SUPRESSIVA/ADIT IVA
OISPOSITIVO EMENDA0O ART. 293 E PARÁGRAFOS 1", 2", 3", 4" E 5"

EMEl'lJA IoOOIFlCATlVA

o caput do art. 293 e parágrafos passam a
Dê-se ao Art. 303 a seguinte redaçllo:

e.da permí s

quinze anos

submeterá

de con
televisão

§ 3º -

§ 22 -

§ 12 -

"Art. 303 _ As terras ocupadas pelos índios são destinadas à passe permanente,
cabendo-lhes a usufruto exclusiva das riquezas naturais do solo,do
subsolo, dos cursos fluviais e de todas as utilidades nelas existen

teso
São terras ocupadas pelas índios as por eles habitadas, as utJliz~
das para suas atividades produtivas, e as áreas necessárias ~ sua
reprodução física e cultural,' segundo seus usos, costl.lt'leS e tradi

ções, incluídas as necessárias à preservação do meia arri)J.ente e do

seu patrimônio cultural.
As terras ocupadas pelos índios são inalienáveis e índisponíveí.s a

qualquer título, e seus direitos sobre elas são imprescritíveis.
São nulos e extintas e não produzirão efeitos jurídicos as atas de
qualquer natureza que tenham por objeto o domínio, a posse, o usa,
a ocupação ou a concessão de terras ocupadas pelos índias ou das
riquezas naturais do solo, subsolo e cursos f'Iuvraí.s nelas exis

tentes. A nulldade e a extanção de que trata este parágrafo não
dão direito de ação ou de indenização contra a União ou os índios."

Quanto a possibilidade de remção do grupo, no caso de 11 interesse da sobera

nia nacional" apresenta-se, na sistemática do substitutivo com nuances que se

O segundo parágrafo grava as terras lndIgen~s com a sua indisponibilidade a
qualquer titulo. Dessa maneira surpime-se o § 3Q ?o artigo no substitutavo.

OCorrendo qualquer das hip6teses previstas no referido § 3", ou seja epidemia,
catástrofe da natureza e outros aírm.Iares , as condições concretas de risca e
perigo aos merrtlros da grupo indígena, natural e logicamente, não s6 determil1!.
rão .mas cClllllelirão o poder publico a adotar as medidas protetivas c~brveis ao

casa.

o § lº, além de definir as lIterras ocupadas" e nã... as 11 de posse imemorial o.!:!,

de acham permanentemente localizados os índios", retoma ÇI furrailação aprovada
na Comissão de Ordem Social, resultado que é de experiências e pesquisas de I

antrop61ogos e de profissionais das áreas jurIdica e social.

Justificaç~o

A.Emenda,~ seu conjunto mantém os termos do Substitutivo.

No Caput, apenas harmoniza-o com a proposição constante na emenda ao inciso.
X do art.. 30, na medida em que resgata a denominação que se nos afigura mais
adequada conforme as razões elencadas na justificação da emenda supra citada.

Art. 293 - O Poder Executivo
ao Congresso Nacional os processos de outorga e renovação
cessão, permissão e autor i aação para serviços de rádio e
e outros serviços eletrônicos de comunicação.

§ 12 - O Congresso Nacional, ouvido o Co!!.
selho Nacional de Comunicação Social, aprec i arã a matéria em regime
de urgência;

§ 25;1 - A outorga ou renovação somente pr,2.

duzirá efeitos ~egais apõs a deliberação do Congresso, na forma da

§ 32 - Para os efeitos do disposto neste
capitulo, o Congresso Nacional instituirá, na forma da lei, o Cans,!
lho Nacional de Comunicação Social que, entre outras atribuições,

assessorará o POder Legislativo na formulação de políticas tarifá
rias, na introdução de novas tecnologias e na definição de poHti

democráticas de comunicação;

§ 4" - D prazo de
50 as de rá

ter a seguinte redação:

A exclus-ão de apreciação por parte do Judiciário dos
stos legislativos ou âdministrativos, consagrou o artíbrio e a injus

tiça e violou prerrogativas fundamentais dos cidadãos, COIlO direito
de' defesa.

lei;

EMENDA ES33018·7 "".---------,J ~,;;""~
l::J LYSANEAS MACIEL E OUTROS . ~ _J

.'JUSTIFICATIVA

~--__----....,...-...,__--Tn:,.O/~USTI~IC"Çi.0.J. /

{ ... c/<-'o. -J< '1..vQ (lvV(." f!......... ""'-" h q
oh :"""l/~ ~ §..r~ I /ti. ",,-,'""~ -$f t' p>fVr,,(
~ S!! ..<).<,.....,..""-1,,,:

"fP O disposto no parágrafo 4" do artigo 62 aplica-se
a todos os atos legislativos e administrativos que se tornaram insus
cetíveis de apreciação judicial, praticados a partir de I" de abril
de 1964. "
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afigur&'Jl desaconselháveis, preferindo-se que os interesses da soberania do P..Q.

vo brasileiro, conforme expresso no preârnxüo do substitutivo, assente-se na

coopatibilizaç!lo constante e evidentemente possível do exercício desta, atra
vés dos poderes estatais, com a garantia dos direitos indígenas.

A exclusão da referência contida no parágrafo, no sen.ido da atribuir a obri~

çãc da UniDo em demarcar as terras indígenas, dá-se em razão do disposta no

art , 39 das "Disposições Transit6rlas".

o § 30 é então redigido com os termos do que já está em vigor nos §§ lo e 20

do ....rt. 198 da coosta tuâçãc, Por seu caráter protecionista e relevante na P.9.

lítica de se coibir qualquer tipo de turbação à posse permanente e ao usufru
to exctusivo das riquezas naturais existentes nas terra, ocupadas pelos in 

dias.
Tal afirmaç§" n§o s6 merece COlOO deve ser mantida.

EMENDA ES33020·9

EMENDA ES33021-7

Constituinte PUNIO DE ARRUDA SAMPAIO E OUTROSrn:=----- 'llN,(lllll/c~"lS.i~/'lIIeO"luiD

~ flErNA P.lO

=-------------TII:XTO/~uSTt',e~io- _'___,

EJ.EIDA KXJIFICATIVA

Dê-se ao inciso IV, do art. 180 a seguinte redação:

"Art. 180 - ...

IV - defender, judicial e extrajudicialmente, de ofIcio ou mediante pr.Q.
vocação ou por determinação do Congresso, os interesses e direitos

dos índios e de suas connídades. "

CONSTITUINTE .JOSE CARLOS SABOIA OUTROS

r.r-------------TllITO/~IISTII'IllAtl.II, __,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENOADD: ART.3D2

Dê-se ao ar t , 302 a seguinte redaç§o:

Art. 302 - sao reconhecidos aos índios seus direitos origin~

rios sobre as terras que ocupam, sua cr qaru zação social, seus
usos, costumes, línguas, crenças e tradições.

112 - Compete- à União a proteção das terras, instituições,
pessoas, bens e saúde dos índias, bem coma promover-lhes a educ!!.
ção ,

22 - Os recursos minerais e o potencial hidráulico em ter
ras indígenas constituem reservas estratégicas da União, cujo a

proveitamento será autorizado caso a caso pelo Congresso Nacio
nal exclusivamente à empresas por ela controladas.

§ 30 - Aos índios são permitidas a cata, a f'a í scaçãn e a ga

rimpagem em suas terras.

Jusei ficaçllo

Mantendo a coerência oom a emenda ao inciso X do art. 30 do Sub§.

titutivo po;...nós subscrita, o ~t do art. 30~nl\ém-se na sua
essência ana I t eradn , salvo quanto à expressão If ••• de posse ime

morial onde se achem permanentemente localizados ... 1I modificado
para "ocupada" conforme as razões expedidas na emenda supra men

cionada.
O § 112 da emenda altera o conteúdo do Substitutivo no sen

tido de tratar a competência da UnHio na proteçl':l.o dos bens refer.!.
dos no Caput, em espaço próprio e distinto. Com isso evitar-se-á

que os índ~os sejam considerados absolutamente incapazes, p01S
condiciona-se a validade dos atos por eles praticados à particip.!!.
ção da agência indigenista federal e do Ministério Público, sob

pena de NULIDADE.
Esta pr-ev Ls ão é tanto mais grave quando combinada ao dispo~

to no art. 14-11, que prev-ê a perda dos direitos políticos pelos
absolutamente J.ncapazes .

• Pretende-se,portanto, evitar que a cidadania dos Indios se

ja retir.ada pela carta política brasileira.
Por fim, os §§ 22 e 312 regulam a quest.ãn do aproveitamento'

dos recursos minerais e dos pnt.encLa.i s hidráulicps existentes em
suas terras, de maneira a considerá-las reservas estratégicas do
país, as quais poderão vir a se): utilizadas quando o interesse pQ
blico se manifestar por ato legislativo. Ao mesmo tempo resguar
dam-se os minérios existentes no solo ao usufruto de seus ocupan

tes.

Justificaçllo

~~
A Emenda prevê a possibilidade do~ Público Federal atuar ~
diante provocação do Poder Legislativo, além de seu dever de ofício.

rixa também a conpetência deste orgão para intervir na defesa de int!'.
resses e direitos dos índios e de suas ccnoídeoes , de maneira a evi
tar especificaç!!es, que por mais completas nunca atingem a plenitude
das sãtueções qua podem advir das relações tunanas.

EMENDA ES33022·5
CONSTITUINTE PLíNIO DE ARRUDA SAMPAIO E OUTROS

= tt:llHINuST1'leAtÃO ,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 30-X

Dê-se ao inciso "X" do art. 30 do substitutivo, a seguinte

redação:

Art. 30 -

x - As terras ocupadas pelos índios;

JD5TIFICAçAO

A presente emenda v~sa restabelecer os termos do texto apr~

vado na Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas Def!
cientes e Minorias I e na Comissão da Ordem Social.

Não só por este aspecto I ~corno tributo .ftS discussões havidas

nes-tas instâncias do poder Constituinte, mas a expressão "terras
ocupada~n é mais própria e justa, do que restringí-las às "de PQ!.
se'imernoriaí onde se achem permanentemente localizados os Indios".

Além da localização e imemoria11dade const1tu!rem~ da

investigação cientí;Eica que defJ.ne o que é terra ocupada, há que
se ressaltar a consequê~cia restritiva da formulação do substitu

tivo, maior do que a fixada nos textos constitucionais de 1934,

37 e 46.
O que deve ser garantido é que os !nd~os detêm a posse peE

mancnte e ó UGUfruto~ivO sobre as riquezas naturais existen
" tes IlI!'! terras por eles ,~ resto jã está asseguraoo no art. 198

e 55 dO .diploma constitucional ell vigor.



EMENDA ES33023·3
w l~-~
l_ Senador M~jnQ MAIA . L...RDT /Aº----..J

=-------- puNJ,lllo/llOlIlSSiO/IUIIlOllllliO------------,1 ~/'''o'---'/tJ EMENDA DE PLENARIO . '-;39--!. 9~ 87J
=-- TItXTONUlTlf.IlAÇiCl ---,

Substitutiva:

Substitua-se os Art. 302, 303, 304 e 305 pelos seguintes:

Art. 302 - são reconhecidos aos indios seus direitos or-í.qanâr-í.os

sobre as terra.s que ocupam, sua organização socz.aã , seus usos f\ I

costumes, linguas, crenças e tradl.ções, cabendo à união a proi:M:

ção desses bens.

§ 19 - As terras ocupadas pelos índios são destinadas ã sua pos

se permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas D,!!

turais e de todas as utilidades nelas existentes, e às dos cursos

fluviais que nelas incidem.

§ 29 - são nulos e ,:xtintos, e não produzirão efeitos Jurídicos

os atos de qualquer natureza que tienham por objeto o domí.nio, a
posse, o uso, a ocupação ou a concessão de terras ocupadas pelos

indios, não dando, tais nu.Lr.dade e extrtnçâo t dire~ to de ação CO!!

tra os Indios e a União.

Art.. 303 - são terras ocupadas pelos Indios as por eles haba, tadas,

as utilizadas para suas ativadedes produtivas e as áreas necessá

rias ã sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, cost,!!

mes e tradições, incluidas as necessárias ã preservação Çlo meio

ambiente e do seu patrimônio culturaL

§ 19 - As terras ocupadas pelos índios são bens inalienáveis, im

prescrití.veis E!: indisponíveis da União ..

§ 29 - A peaqua.aa , lavra ou exploração de minérios e o aproveita

mento de recursos ener9ét~cos em terras indlgen~s são privilégios

da união e somente poderão ser desenvolv~andoo exigir o
interesse do país, inexistindo reservas ou recursos éxploráveis

e suãa.eaeneea para o consumo interno em outras partes do terr!

tório brasileiro, mediante autorização do Congresso Nacional,

caso a caso.
Art. 304. O Ministério PUblico Federal, os indios,

suas comunidades e organizações são partes legitimas para a d.~

fesa Judicial dos interesses e direitos indíginas.

JUSTII?ICATIVAS

o texto do Substitutivo não comporta apena.s corr!:,

ções redac~onais. Como está vazado, opõe-se a toda oeaent.eçãc

que guiou o debate sobre os d~reitos indígenas até o momento,
no processo constitucional, e constitui acinte ao trabalho ant!:,

rior dos constituintes e a todo o esforço da sociedade civil

organizada, que tem honrado a Assembléia Nacional constitui,!!

te. Para que se recupere aquela orientação, que ohjetivava g~

rantir aos Indios o direito à preservação de sua ~ent!.dades
próprias, o capItulo como um todo exige alteração..II ,

EMENDA ES33024·1
~S'1'ITUI!iTE BRANDXO MO~~~O

EMENDA ADITIVA

Inclua-se como § 4! do artigo 303 o seguinte dispositivo:

f 4~ - Ficam declaradas a nulidade e a extinção dos efeitos

jurídicos de qualquer llat~eza que tenham por objeto o dOllJ..Ínio, a

posse, a ocupação e a eonceeeêo de exploração 'Jllineral em teJ:ras

habitadlls pelos si1vicolas contrários ao disposto nesta Constitu.!

ção.. A nulidade e extbJ.ção não dão ao ocupante ou conceseionál':'io

direito a qua1qq!:r: ação ou indenização contra ia uniio e 3 FundA

ção Nacional do índio.
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JUSTII?ICAClIo

Sabe-se que terras habitadas pelos índios foram objeto de

ocupação e de concessão de decretos de exploração mineral, com

desrespeito ao que dispunha o artigo 198 da atual constituição Fg

deral ..

:rmpõe-se repetir na futura Constituição o dispositivo exis

tente na constituição de 1967. com a redação daéla pela Emenda n~

1/69 (attigo 198, § 12 e § 2!'!), eis que, por faJ.ta de vontade PQ

1ítica. não se prOlDOveu nos ú1timos anos o resgate das terras hl!

bitadas pelos índios. invadidos inconstitucionalmente por tercej.

ros ..

I'LEN ..."IO/coUllll.iO'IUICOMIUio- ----,

Plenário
=------- TrllTO/~UllTIFIC...Q'.io __,

EMENDA SUBSTITUTIVA t<-w,.!/,d"rrJ:

DISPDSITIVO EMENDADO: Seção I e Ir do Capítulo IV do Titulo V.

Dê-se a Seção I a seguinte redação:

DD PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE DA REPtlBLICA

Art A - O Executivo é exercido pelo PresIdente da República, ameil!
ado pelos Ministros de Estado.

Art B - O Presidente e o Vice-Presidente da República serão eleitos
simultaneamente dentre os cidadãos brasileiros maiores de

trinta e cinco anos e no exercício de seus direitos políti
cos, por eleiçlio direta em sufrágio universal e secreto em
todo o País para um mandato de quatro anos, perrntida uma
única reeleição.

Art C - Será consi-derado eleito Presidente o candidato que regis-

trado por partid político 'lbtiver a maioria absoluta de v~

tos ..

§ 12 - Se nenhu candidatos alcançar maioria absoluta na
priR'leira o , ee trinta dias após a proclamação do re _

sUlt.a~ _ ma eleição concu'tyendo os dois candida _
tos mais votados.

§ 2º - A eleição do Presidente implicará a do candidato a

Vice-Presidente com ele registrado.

Art O - O Presidente tomará posse em Sessão do Congresso Nacional
e 7 se este não estiver reunido 7 perante o Supremo Tribunal

Federal, prestando compromisso de manter 7 defender 7 cum 

prir a Constituição, observar as leis 7 promover o bem ge
ral e sustentar a UnHio 7 a integridade e a independência -.

do Brasil.

PARl\GRAFO llNICO - Se decorridos os dez dias dà data fi~ada P2.
r-a a posse, o Presidente ou Vice-Presidente, salvo motivo'
de força maior, não tiver assumido o cargo, este será de
clarado vago pelo Supremo Tribunal Federal.

Art E - Substituirá O Presidente, no caso de impedimento, e suce
der-lhe-á. no de vaga, o Vice-Presidente.

PARAGRAFO tlNICO - O Vice-Presidente da República. além de ou 

tras atribuições que forem conferidas em" lei complementar,
aUxiliará o Presidente 7 sempre que por ele convocado para

l1issi5es espec!ais.

Art F - Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente
ou vacância dos respectivos C8;g05, serãõ sucessivam~nte

chamados ao exercício da Presidência, o Presdente da Câma
ra dos Deputados, o do Senado Federal e do Supremo Tribu
n,al Federal.
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Art G - Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente, far-se-á

eleiç!o trinta dias depois de aberta a última vaga, e os
eleitos conpãetarão os períodos de seus antecessores. Se as
vagas ocorrerem nos últimos dois anos do período Presidenc!
aI, a eleição para aabns os cargos será feita trinta dias I

depois da última vaga pelo Congresso NacIonal, na forlna e~

tabelecida ell leI.

Art H - O Presidente e o Vice-Presidente não poderAo ausentar-se do
País sem licença do Congresso Nacional sob pena de perda do

cargo.

- Dê-se a seção II a seguinte redaç!o:

DAS ATRIBUIÇOES DO PRESIDENTE DA REPOBLICA

XXIII

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

nal e projeto de lei que visell a alterar a estrutura

ou afetar o equilíbrio dos Poderes;
_ Conferir condecorações e distinções honoríficas;
_ PerDlitir, com aubnr-Lzaçãn do Congresso Nacional, que

forças estrangeiras aliadas tr8nsitel1 pelo territ6rio

nacional, ou, por motivo de guerra, nele permaneçaM te!.
porarãaeente , sempre sob o comando de autoridade bras!.

lelra;
- Enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual de i!!._

vestil'lentas, o projeto da lei de diretrizes orçament!

rias e as propostas dos orçaaentos , previstos nesta~
tituiç!o;

- Prestar contas t anualmente, ao Congresso Nacional at~

sessenta dias após a abertura da sessão legislativa;
_ Dispor sobre a organizaçft.o e o funcionamento da ad.ini.!

traçA0 federal, na forma da lei;
- Prover e extinguir os cargos públicos federais, na fo!.

ma da lei;

dade;

Art AA - COIlpete privativamente ao Presidente da República:

I - Nomear e exonerar os Ministros de EStado;

11 - Exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado I a direção
superior da adrlinistraçlio federal;

111 - Iniciar o processa.legislativD, na forma e nos casos pre -

vistos nesta Constltuiç§o;
IV - Sancionar, prol1ulgar e fazer publicar as leis, expedir

decretos e regulamentos para 8 sua f'iel execuçlo;

V - Vetar projetos de lei parcial ou total.ente ou solic!
tar a sua reconsideraçl.o ao Congresso Nacional;

VI - Nomear e exonerar os Ministros de Estado e o GoveE.
nadar dos Terrlt6rios;

VII - Manter relaçlies com Estados estrangeiros e acreditar

seus representantes diplOlláticos;

VIII - Celebrar tratados, convenções -e atos internacionais, r!:,
ferendados pelo Congresso Nacional;

IX - Firmar acordos, empréstimos e obrlgaçlies externas com
autorização prévia do Senado da República;·

X - Decretar o estado de sítio, depois de aprovada a lIledida

do Congresso Nacional;
XI - Decretar e executar a intervençlo federal;

XII - Autorizar brasileiros a aceitar pensão, emprego ou c.!!.
missão de Governo estrangeiro;

XIII" - Remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Naci.!!.
nal por ocasãão da abertura da sessãc legislativa, e~

pondo .a situação do País e solicitando as providências
que julgar necessárIas;

XIV - Conceder indulto e co.utar penas co. audi!ncia, se n.!:,
cessário, dos 6rglos instituídos ell lei;

XV - Exercer o comando supzeeo das Forças Arllladas, promover

XXIX - Exercer outras atribuições previstas nesta Constituição.

Art. BB - O Presidente da República poderá comparecer ao Congre~

so Nacional, por sua iniciativa e mediante entendille!!.
tos com 8 Mesa respectiva, para expor assuntos de reI!:,
vAncia nacional ou de interesse do Governo.

Art CC - A Câmara Federal e o Senado da República poderãn conv.!!.
car os Ministros de Estado e quaisquer outras Butorid!,.
des para prestar, pessoalmente, inror.açõt!!s sobre assu!!.
to previamente deterllinado.

Parágrafo único - A falta de co.pareci.ento, se.. justificaçlo
adequada, i.porta em crie de responsabili-

Art DD - O Congresso Nacional, por Maioria absoluta de seus membros
poderá censurar o desempenho de MinIstros de Estado, dirigen
tes de órg!os, autarquias,enpreses públicas e de empresas d;
economia mista e integrantes da,~t~::x;lo·Mi.nist... PÚblico..

S 1" - A moção de censura pelo Legislativo importa,se aprova
da,na substituiç!o do titular pelo chefe do Executivo.

S 22 - A moçfio saliente poderá ser apresentada seis rJleses após
a nomeação.

S 32 - As autoridades mencionadas neste artigo deverão compa
recer per~odicamente BO Congresso Nacion'al na forlna que dis

puser seu regimento, para prestar esclarecimento sobre os ai
suntos de sua responsabilidade.

Art EE - O Presidente da República, ou o Congresso Nacional pela mai.!!.
ria absoluta de seus me2lbros,poder~o convocar plebiscito'
para decidir sobre questões de relevante interesse nacional ..

XVI

XVII

XVIII

XVIX
XX

XXI

XXII

os oficiais das três araas , e noaear os seus cOlllanda!!
tes ,

- NOnlear, ap6s aprovaçlio pelo Congresso Nacional, os m!.

nistros do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de
Contas da Unilo, dos Tribunais Superiores, os Chefes
de misslio diplOlnãtica de caráter perllanenté, os Cove!.
nadares de Territ6rios, o Procurador-Geral da Repúbl!
co, o Presidente e os Diretores do I&anca eentral;

- Nomear os juizes dos Tribunais Federais e o Proc!!
radar-Geral da Unilo;

- Convocar extraordinariamente o Congresso Nacional;

- Convocar e presidir I> Conselho da República;
- Declarar guerra, no caso de agress§o- estrangeira, 8.!:!

torizado pelo Congresso Nacional ou referendado por
ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legisl!,
tivas, e, nas mesaas condições, decretar, total ou
parcialmente, 8 mobilizaç!o nacional;

- Celebrar a I!..az, autoQzado ou ap6s referendo do Co!!.
gres50 Nacional;

- Deterllinar, ouvido o Conselho da Repo1blica, a realiz!!.
ção de referendo sobre proposta. de !lIIIenda cO'lstituci.!!.

Supri.a-se .o Capítulo III do Título V.

U. dos desafios mais ardercsaaerrte reservados a esta Assellbléi
Constituinte está o de estabelecer o sistema de governo que traga esta
bilidade,seja democrático e contribua para as t.r-ans rorraações sociais ..

A proposta aventura ell estabelecer o ponto de equilíbrio entre
as diversas tendências já manifestadas nas discussões que vêm se travan

do a respeito, nãn só no âmbito desta Constituiç!o ,lIIas ta..bélll ... todo País

t necessário deixar de lado a discusslio aprior!stica e
dicotOmica entre Parlamentarismo e Presidencialisllo, fugir aos

seus condicionamentos e mergulhar ell nossa realidade, em nossa
história e tentar enxugar 05 impasses do presente na perspectiva
do possivel futuro. '

Há uaa exigência 8 que todos se curvam: o povo deve el~

ger o pres~dente.. Há um significado para isto: o povo quer esc!!.
lher quem vai t02lar as decislies funda.entais que afeta. a sua
vida .. O Presid~nte, errtãc , há de responsabilizar-se pelas dec!.
sães de gove~no, especial.ente nomear os "iÍ'listros e de.ais auto
ridades nos cargos de confianç-a, e fazer '0 plano de lIoverna.
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I
tomada; primeiro porque seria a decorrência natural de um processo

que tenta se aproximar dos anseios populares e segundo porque do P.Q.

vo deve sair a última palavra, uma vez que esta é a única perspectiva

7 adequada para que se corrijam as distorções de nossa democracia repr!

serrtat í.va , Convém que, no momento, não nos esqueçamos de que os vi
cios do processo eleitoral e das articulações políticas afastadas do

próprio povo são antigos 'em nossas práticas políticas e foram mais
ainda obscurecidos pelos vinte anos de ditadura. Não podemos esperar

que este arremedo de Constituinte que estamos vivendo tenha o condão

de promover, por si 56, as alterações necessárias na vida política n,!

cionsl.
Em função destas constatações é que devemos insistir

no fato de que temos de criar mecanismos que possibilitem a exprea
são destes setores populares, na elaboração da Nova Carta e seu . co,!!

texto final e nos mecanismos de sua aprovação, isto é, temos que

desenvolver as formas de manifestação plebiscitárias para que os mais
diretamente atingidos pelo tipo de regime que ainda temos, se colE.

quem da ante da problemática atual. Estes anseios têm de ser captados
sem nenhum filtro, sem interpretações tendenciosas e sem escamoteaç~

es.

PrevI! també:n, que o Legislativo exerça sua funçllo contr~

ladora e fiscalizadora sobre o Judiciário e o Ministério Público,
pois estas instituIções, ligadas à exata e justa execução das
leis, encontram-se mais próximas da função legislativa.

Mas, por outro lado, as exigências da democracia impõem

o fortalecimento do Co,gresso e das demais instituiçeies e a i!!,

serçlio do Congresso nas Questões de governo.

A proposta faz o Congresso, além de aperfeiçoar as suas
funções fiscalizadoras e atuar como depositário da soberania po

pular, ser capaz de censurar o desempenho do administrador, em

qualquer nível, desde Ministros até diretores de departamentos e
6rgãos. A censura impõe B::J Chefe do Executivo a demi~s§o do se!.

vidor.

f!J PLENÁRIO
rer- TUTO!JUSTIFIC,l,çill --,

= PUNi.P110/eo"I'.;:a/.~.ca"IIIM-----------,

EMENDA ES33026·8
flL VSANEAS MACIEL E OUTROS

OI5F'lJ5IÇ(E5 lRANSITOOIAS

Inclua-se onde couber:
ART. O Projeto de Constituiçllo votado pelo plenário

consti tuinte será submetido globalmente ao referendo da população ele!
toral do País J quarenta e cinco dias ap6s a publicação do seu texto.

§ 12 - Na consulta plebiscitária, os eleitores deverão

man! festar sua aprovação ou reprovação ao texto integral da Consti tu!
ção , bem como se posicionar sobre temas específicos, através da apr.f!.

vação ou reprovação de emendas constituicionais que forem objeto da

consulta.

Todo este processo consti tuante entretanto, s6 terá

legi timidade maior se o povo, fonte originária do poder, homologar no"ê,

sos trabalhos. NORBERTO 808810, a firma que a luta pela democracia pre..§.

supõe, entre outras coisas a
«üesoonoentraçãc do poder, com participação efetiva

da comunidade nos processos decis6rios, seja a nivel nacional, est.!

dual e municipal ti.

Plebiscito e Assembléia Nacional Constituinte tem

mesma fonte: a soberania do povo.

§ 22 - Por requerimento firmado por um mínimo de 56
(cãnquerrta e seis) constituintes, vedado a cada um deles assinar mais
de um requerimento, poderão ser incluídas na consulta plebiscitária

emendas constitucionais rejeitadas pelo plenário, desde que tenham
obtido um mínimo de 112 (cento e doze) votos favoráveis.

§ 32 - A mesa da Assembléia Nacional Constituinte e

Justiça Ele! toral, no que couber, definirão os procedimentos adequ~

dos e tomarão as providências necessárias à realização da Consulta Pl
biscitária, inclusive no que diz respeito li utilização gratul.ta de r!

dio e televisão por tempo não inferior a 40 (quarenta) minutos di!
rios nos 3D (trinta) dias anteriores à antevéspera da Consulta. Será
ssegurada nos meaos de comunIcação 8 participação proporcional de tE.

dos os partidos com representação na Assembléia Nacional Constituinte.

§ 49 - Se os eleitores rejeitarem o Projeto,a Assem-
bléia Nacional Constituinte será dissolvida e os atuais Deputados

~~~""{1'fst-t:e",gQos seus mandatos limitados ao exercicio de s~as atr.;.

buições no âmbito da Câmara Federal e do Senado da República.
§ S2 _ A Nova Constituição deverá ser elaborada por

constituintes eleitos exclusivamente para esse fim.

§ 62 _ A convocação das eleições de que trata o pará-

grafo anterior, será feita pelo Presidente da Assembléia Nacional

Constituinte.

/
/

PLr.MANIO/cOMISsIo/IUICOllIISÃO-- ---,

r;r Tu:TO/~USTI'lCAÇ.i.o-----_-------_,

Acrescentar, onde couberr"-" r,'/'! toV, {A!','/u-lc r,Step..l1:

tlArt. Os compromissos f~nanceiros

internacionais do Paí.s se subordinam, a qualquer tem

po, à aobez-ana.a nacional e ao bem-estar do povo brasi

leiro.

Pa+,ágrafo único. O Congresso Nacional

decidirá, após conclusão de eudazor-í.a , sobre a convg,

niência: ou não da suspensão ou cancelamento dos atos

praticados em desacordo com o da.epoe'to neste artJ.go."

JUSTIFICAÇllo

o Poder Execuqvo tem deixado o Poder Legislativo à
margem das decisões nacdcnaa.s , O arbítrio do período autoritl!,

rio dilapidou o "c apital de respeitabilidade 11 do Congresso Na-
cional. .

JUSTIFICATIVA

TODO PODER EMANA DO POVO E COM ELE SEM EXERCIDO
A reconquista das prerrogativas do Poder LegJ.slativo

é fundamental para a consolJ.dação do processo democz-átia.co ,

A Assembléia Nacional Constituinte, ao incluir a no.!:
ma da Iniciativa Popular em seu Regimento Interna, atir.ru espaço para

os anseios da democratização que marcam o atual momento histórico br~

;ileiro. Com esse instrumento novo em nossas normas juridicas, tent.§.
mos contormar as insuficiências e imperfeiçdes de nossa democracia r~

presentativa. Ao mesmo tempo criou condições para aumentar a co-res

ponsabilidade de toda a sociedade na elaboração da Nova Constiuição.
Mas esta participação popular é, ainda tênue e incompleta.

Convém trazer à tona, com clareza, mais alguns passos

que possibilitariam a real e fecunda participaçllo popular nos traba
lhos da Constituinte: trata-se da ques t ão do plebiscito que, a nosso
ver, deve seguir à finalização dos trabalhos no Congresso. O proce~

so constitucional corre o risco de se perder se esta medida não for

Em especial, estamos propondo a volta da ação do Le

gis1ativo na dec3:s~o das matér~as que envçãvam ~ sobe;;;n~a

cional.

EMENDA ES33028·4
tJ CONSTITUINTE HERMES ZANETI E OUTROS

pu..""'lO/cOMlslioJaUlcoMlu)4----------,

= rr.XTo/~unl~lc"ç.i.o-------------___,

EMENDA SUBSTITUTIVA

Dê-se ao Art. 3D, das Disposições Transitórias, a seguinte redaçã~:

c--
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JUSTIFlCAÇnO

CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS E OUTROS

JUSTIFICAÇAQ

.~"" ...... ,,,.,,aro ,. ...r t . zss do
utivo do Relator, de forma a ordenar a contribuição previden-
das donas-de-casa, que será regulada por lei complem~ntar.

a) após trinta anos de trabalho, assegurada a redução de ci!!.
co anos na hipótese de dupla jornada, quando uma delas
for exercida nos serviços domésticos e familiares de for
ma não remunerada.

D~-SE A SEGUINTE REOAÇAo AO ART. 265, ALÍNEA" a "

O critério quOe jus~ifica a redução do tempo de serviço p,!!

s de aposentadoria deve estar vinculado, ao exercício de uma d.!:!,

rnada de trabalho, por razões óbvias de desgaste físico.
Há de se assegurar tal direito aos que efetivamente exer

çam trabalhos domésticos e familiares de forma não remunerada, sem ne

cessariamente, restrinQ.i! essa situa«ão à co.(';!!ção Je'>4Jil}a.

ART. 265

Ar>t. 89 - São as segunadca ã categoria dos trabalhadores domesticos 1

os direitos previstos nos ítens IV, V, VII, VIII, X, XIII, XV e XX ,

do artigo anterior, bem corno a garantia de integração ã previdência
social e aviso prévio de despedida, ou equivalente em dinheiro.

§ 32 - lei complementar assegurará aposentadoria às donas-ue-;'

casa, que deverão contribuir para a seguridade social.

Dê-se ao h>t. 89 do Substitutivo do Relator a seguinte redação:

PLENÁRIO

JUSTIFICAÇÃO

Estamos propondo a alteração na rrj-do Art. 89, incluin-
do os itens VlrI, X e XIII do Art. . q e atavam consubstância-
dos no Projeto de Constituição, ':·Cã acatadosf'\0 ppesente
S~stituti:o. '5:.: _ n~ i'

Art. 265-

Acrescente-se ao Art. 265 do Substitutivo do Reiator o seguinte pará
grafo 32:

EMENDA ES33030·6
t:

EMENDA E533031-4
f: CONSTITUINTE MARLUCE PINTO E OUTROS

=-----------__ T[)lTO/~USTlrleJ.Çio ___,

= Tl[XTO/~uSTlFle..çio------ ___,

tJPl EN4RIO
= TUTO",uITlfle..ç~D' ,

A auditoria proposta tem como objetivo determinar a or.!.
gem da dívida, quem tomou o dinheiro esprestado, quando, onde, de
quem1 e onde foi investido es se dinheiro. Com base nisso, saber

-se-á quanto dinheiro entrou no país e quanto não entrou. Enfim,

saber-se-á o que realmente é a dívida externa.
Casos como a Centralsul com o Bank of America, da Cotr.!.

sa com o Ci t íbank e outros B2 casos listados pelb banco Central,
segundo informações da imprensa, poderãn ser adequadamente escla

recidos.
Seria fastidioso discorrer nesta justificativa sobre

a inconstitucionalidade, ilegitimidade e ilegalidade e suspeição
mesmo sobre muitos atos praticados· no processo constitutivo da Di
vida Externa. Uma CPI levada a efeito pela Câ~ara dos Deputados .
já apurou muito sobre esse assunto. Infelizmente, porém, um estu
do efetuado sobre os procedimentos adotados para cumprir as con-,
c lusães daquela CPl indica que não foi adotada nunhuma providência.

No senaoo da República, uma Comissão Especial, investiga
as causas do endividamento externo brasileiro. Juntando os dados
da CPl da Câmara mais os da Comissão do Senado e aprofundando-os
será possível um esclarecimento completo sobre a dívida e;terna.

ca ,

nal:

A autorização para abertura de crédito, nos termos do
art. 65, inciso VI da Constituição de 1946, é de competência do
Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da república. Desse
período, são, por exemplo, 8$ leis n2s 1.518, de 24 de dezembro de

1951; 4.457, de 6 de novembro de 1964; e 5.000, de 24 de maio de
1986. A partir de 1964, no entanto, houve sucessivos aumentos do
endi vidamento externo, autorizados por Decretos-Leis. Esta edição

de Decreto-lei para contratação de créditos externos não é aceita
como constitucional, de vez que implica aumento da despesa do Est.,!
do, inclusive com o pagamento dos juros da dívida contraída.

Por outro lado, a Constituição vigente estatui ser de
competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivame.!!,
te sobre os tratados, convenções e atos internacionais celebrados
pelo Presidente da República. Por mais esta razão a divida foi
constituída desrespeitando a üonst Ltuãçãc brasileira, já que o Con
gresso Nacional do Brasil nunca decidiu nada sobre o assunto.

Constituir~D Federal, Art. 44, 1:

Art. 41J - ~ da competência exclusiva do Congresso Nacio-

I _ resolver definitivamente sobre os tratados, con~
ções e atos Internacaonafs celebrados pelo Presidente da Repúbli-

Art. 30 - NO prazo de 1 (um) ano, contado da
data da promulgação desta Constituição, o Congresso Nacional, atra

vés de Comissão Mista, promoverá exame analítico e pericial dos a
tos e fatos geradores do endividamento externo brasileiro, bem como
de todas as dIvidas contraídas por instituições públicas e privadas

com os credores externos.
§ 12 _ A Comissão criada por este artigo terá

a força legal de üoaí.saão Parlamentar de Inquérito para os fins de

requisições e convocações e atuará com o auxílio do Tribunal de Co~

tas da União.
§ 22 _ Fica suspenso o pagamento do princi

pal e dos respectivos juros e taxas da dívida contraída, até a co!!,
cIusão dos trabalhos da com.íssão Mista.

§ 32 _ Apuradas irregularidades, o Congresso

declarará a nulidade dos atos pr at i cadcs e encaminhará
processo ao Ministério Público Federal que pro or no prazo de 60

(sessenta) dias, a ação cabível.

~~
JUSTIFICAÇAO

O exame analítico e perrcaa toda a dívida

que d r aís condições de saber concretamente o que es~-
vendo, podendo a partir d~ errtão negociar o seu pagamento. J----i

Fatos recentes, como decisão judicial nos Estados Unidos
a favor de credor brasileiro e declarações de banqueiros sobre
não ingresso no Brasil do total de dólares emprestados, são indi

cias muito fortes de que os valores da dívida externa merecem um
exame mais profundo e que o povo brasileiro pode estar sendo obri
gado a honrar uma parcela de dívida de cujos benefícios jamais us.!:!,

fruiu.

0,
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'-.Jl)/~. JUSTIFICACAo

,/ A alegação de que o trabalho domêsrt.a.oo não gera lucro, não d~
ve ser motiavo para exclusão ou diminuição de di~eios abalhad,9.
res domêat.acoe , I f7 F

Não se j uetn.ãf.ca o tratamento d Lfez'enca.adc ado a esta categ,9.

ria, com exceção àqueles dJ.reJ.tos inerentes da relação de trabalho

em empresa. Seria grande a.njuat.Lça não conceder ao trabalhador do

méstico direitos como, seguro desemprego, contra aca.dentie do traba

lho, Lacence remunerada à gestante, Fundo de careneaa do Patr~môn~o

Indivl.dual,' 11.mJ.tação da Jornada de trabalho, entre outros.

Como vemos, são poucos os dire~tos trabalhistas que não se

coadunam com a natureza ~rffalho doméstico. Aí. , as exceções são

cabíveis e ~tas estão p~evf,tt4s na Emenda Rra propo~.t;t ,.. t"

CONSTITUIN:l:E BETH AZIZE E OUTROS

c):"por velhice aos sessenta anos idade;

Art. 265

Dê-se à alinea "C" do Art. 265 do Substitutivo do Relator a seguinte
r edaçao e

EMENDA E533032·2
fl
rrr ~Ll/(AIIIO/COIlISlio/IIJllCOIlIS.lo---------,

[!J PLENARIO
= TUTONl1sTIFICAÇ;,O -,

JUSTIFlCAÇM

limi te de idade proposto para a percepçSo l1kl. benefício
com a média expectativa de vida do brasilqir~n

EMENDA E53303S·7
tJ CONSTITUINTE RAQUEL CAPIBERIPE E OUTROS

rrr--,------ 'LINÁJllO/CCNISllo/IUICOlllllSio ---,

r.r-- TUfo/lUSflrICAçlo--------------,

O~-SE AO PARÁGRAFO 5º. DO ART. 62 DO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR. A SE-
GUINTE REDAÇÃO :tJ'""'PiI'Al'lT'DO~• PMDB

AUTOft----- -,

CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA E OUTROS

EMENDA E533033-1
f!J

ART. 62 -

.~. def'Ln.lç..

no texto I

função de

§ 5º - A lei punirá como crime inafiançável qualquer discriml

nação atentat6ria aos direitos e l,berdades fundamen
tais; são formas de discriminação, entre outras, sube~

timar estereotcar ou degradar pessoas em função de se-
xo, credo, ideologia ou por pertencerem a grupos étni
cos ou de cor, por palavras, imagens ou representações,
em qualquer meio de comünicação;

EI1ENDA ADITIVA

Artigo Emendado:291

Acrescente-se ao art.291, inciso 111, do Cap.V liDa Comunicação"

do Projeto de Constitu~ção - Subst~tutivo do Relator, o psrágr~

to 6, que terão a seguinte redação:

USTIFICATIVA

t tundamental que se inscreva eete principio na nova carta Co~

titucional para que se possa J.mpedir o tratamento depreciativo e

a ve1culação em todo e qualquer meao de comunicação:fbl:

informal, de atos ou mensagens que firam a dignidade cu

propaguem a d1scrJ.l1ínaçs.D contra a mulher.

r.r-------------TuTo/~unIFlcAç;;O- ~

discriminatór10 comumente dispensado ti imagem !eminJ.na

dos meios de comunicação. 00
A luta contra a discruinsQ80 à mulher pa a r e.ficaz

t? ~J.ngJ.r também os~e comunicação. .,/

através'

deve 8 -

EMENDA E533036-S
• CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES E OUTROS

r.r-------- '1.~""MOJC01lllni.OJIlI1IClllll..i.o__---------,

r.r TUTD/~unlfICAQlo--------------,

EMENDA E533034-9
CONSTITUINTE MARCIA KUBITSCHEK E OUTROS

= 'LlNAftIO/cONISSio/II.llCOllllllio ---,

ACRESCENTE-SE AO ART. 7~ DO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR. O SEGUINTE INCISO:

ART. 7~ - ••••••••••••••••••••••••...•••

= TUfOllUSTIFICAQlo---------------,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDAl>O: Art. 8~

O Art~go 8~ do ProJeto de ConstJ.tuJ.çâo passará a ter a se-

guinte redação:

Art. 8~ - São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos,

além de outros que visem à melhoria de sua conda.çâo social

~
todos os direitos previstos no artJ.go 7 , com exceção aos

itens IX, XII, XIX, XXI, XXIII, bem como a J.ntegração à

previdência' social e aVJ.50 prévio de despedida, ou equiv~

lente em dz.nhed.r-o ~

Parágro único - 15 proibido o trabalho doméstico de menoxea

, eserennoa a família' em regime de gratuidade.

"licença remunerada à mulher que adotar um recém-nascido, por

período não inferior a cento e vinte dias, garantida a estabilidade
no emprego, até trinta dias apá.s o término da licença.

JUSTIFICAÇÃO

recém-~ascido, é uma segunda maternidade ,

ca e-nos assegurar à mãe adotante, os mesmos direitos que teria, se.
o e gestante .. Tanto o filho natural, como o adotado, merecem o mes-

mo tratamento na fase inicial da vida. Dessa forma, o Estado cria me
canismos legais para ;r;Iue a mulher trabalhadora, ao ad?t~ umf\ recém:
nasc í do , tenha assegurado os direitos pertinentes à mãe In~tt.{r'lI.
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Al"t. 69. A üâmar e dos Deputados E o aenecc Federal.
sob a d u-ecãc da Me,,::>\1 des t e , r eunu-r-ee-râo em ses'St:.o c on.runt e pã

ra

c) serem r-e quer- I das por um t er-cc do s lIlembro~ de cada
uma das Ca~'as ou do Donar-e-ss.c Nac ron a l conform~ o caso, 01,1 pela
eeb ade deles, r espec t r vaeen t e , se Já. e sb t ver em eunc r cnancc , em
cada CasCt ou no Congresso, c onc oeu t ant ement e , cinco Cornlssõe;,

11 - e Labcr ar' o re911llEnlo comum E:: t r at ar doe eer-vr cce
conU.lns às duas Casas I

XiI - d 'SCI.1t Ir e votar o orçamento,

b} poderes r na t r-u t ór r oa próprios de aut ct-r dades J'.1dl-

IV - d ecr d Ir sobre o .....e t o ,

V - enee-cer SI.1a c omee t êncra em ftlatér la de Estado d e D~

f"esa. E"::>t.dO dE. Sít 10 e de rn t er-vencâo Tf::'derêll,

VI r-ec eb er' o relat>~r 10 da Conllssiío Rep ....eeent ae rve ,

eobr-e ElE. deliberando.

VII - empossar o Pr-e sr den t e da Repub Lr c a •

VIII - os demaiS flrl~ r nd r c edoe na Const r t u ..;'i......
Art. 70. A cada uma das Casas compet e d ISPOI'" s ocr e SI.1a

or aanraacâo e eeu eunc r ouame nt o , admr n t'!o-trar- a pol íc.1~ e dema r a
eer-v I r;: os pn~PI'" lOS. bem como pr-over- SE'I,1S r ees ec t r vos CiU~90S. ob
ser .....ando ce- r ear meu t oa Internos as ee aur nte-s nor-mas

111 - a Mesa da Câmara dos DE'pl.1t-ado'!:> ou a do SE:I1:<:l.do Fe
deral, encaer nbar ã , por t n t cr-nédr c do ?rlnll~:lro-Mlnlstro, pedidos
de- In formi\ç:ão sobre fato r e i ec t cnado com mat ér I it t es I s Iat I .... a em
trâmite 01.1 SUJeIto à fiscalização do Congresso Necr cna t , 01,1 de
suas. Casa~. que , sob pena de r eeeonaabr Lr dade , de ....erâo ser res
s cnc rdos em prazo não SI.1perIOI" a sessenta dr a s ,

a) iato de t er-eu nadc como objeto de rnves t l!ilaç:ão, e pra
zo certo de dl,lraç:ão.

I - a Pr-e s I dênc I a de ambae as Casas desemptl'nha ae at r 1-

bur c ões de Pl' r mer r a me-g r s tr atur e , E'xlg i ndc-rs.e do t rtuLar cue ,;:>u-
penda 51.1a Tlllaçao sar t rdãr r e en euant c exer-cer a -Func..ão,

b) pelo Pr-c sr den t e da Repdb l r c a 01.1 pOI'" r-e euer-rraen t c da
ma I OI" I a doe, ol€'l'ubros de andaa's as Casas, s m c e.se de 1.L1 9~IIC 1a ou de
Interesse pdbllCO relevante.

;; 4~ Na ses..,~o Lear s l at r va ext r-aor-dr náe r a , o Congresso
Nacr cnaI -scruent e det ibe r er-ã s cbr e a malél~la p ar e a qual fOI' con
vocado.

IV - a T'acl.1ldade de as duas Casas, em conjunto 01J. sepa.
r-adament e , cr r ar-ee Col'tJlssGes Parli\ltumtares de Jneuér r t o , a t end t do
ainda o ~egl.1lnte

11 - o mand at.o d oe raembr ce, da.-=- MG.\:>as 4: liGo dc r s, i!.I"lOS.

s r-o t b r da a e-econducâo , -sa'l vo a dos seus Pr~sldent~~.

capaz

obje-

- gra

tJ"!f"AIITlCO~
PFl/RS

a igualdade,f'az-se nece!!

as di-

Constituintes CARLOS CHIAREllI e ARNALDO PRIETO

o la vida conjugal e do recesso dos lares. E até hoj ,

e impedir a prática destas discriminações.

A exceção contida no dispositivo concerne às únic

idez, parto e aleitamento - em que a condição

..".- ,.LfNlIlIO/cOIlISsio/.U.IlOllISSÃO --,

PlENÁRID
..".- TII:XTO'~USTlfIIlAÇio ,

6'

Acrescente-se parágrafo ao artigo 62 do Projeto de Constituição( Subs

Relator) com a seguinte redação:

"O homem e a mulher são iguais em direitos eobrigações, inclusive a

natureza doméstica e :familiar, com a única exceção dos que têm a

origem na gestação t no parto e no aleitamento. 11

\_ ~ ~ JUSTIFICAÇÃO

~~Cipl0 da igualdade de cidadania é o fundamento da garantia

constitucional dos direitos e liberdades individuais. Para ser democr.!.

tica e ei'icaz a Consti tuição brasileira deve consagrar o edsdobramento

do principio genérico -"todos são iguais perante a lei ( ••• )" - de tal

forma que , textúalmente, seja declarada a igualdade entre o homem e a

u]Jler. Não será óbvio nem redundante destacar a igualdade de direitos

obrigações de natureza doméstica e familiar. Nossa cultura patriarcal

stabeleceu relações de mando do homem sobre a mulher e em decorrência

isso, o desrespeito, a exploração e até a violência

EMENDA ES33038·1

tJ

re-r- TrxTo/~USTIFIC.Çi.o-------------___,

EMENDA ES33037·3
[J CONSTITUINTE WILMA MAIA E OUTROS

pê -ee ao T I tu l c V do Subst I t ut; I vo do Relator a se~:p.1lnte

·TíTUlO V
Da Organ I zação Federal

d) a rltl\lessa de suas ccnc jusóe» ao Minlst&?I"lo Pdb Lr co
para SEr PI'"Ot'flOV I da a r esponsab 111 dade L I v 11 e penal eue cOI.1Ler,

V - o iunc r cnamen t c , durante o recesso do Congresso,
de uma ComlssãCl r eer-eeent at r va , para o exer c íc 10 das at r 1i)1,1i ÇV€!O

que lhe ';orem delegadas "Interna corpor r s ".

CAPíTULO I
Do Congresso Nac 1anal

VI - c cms ce I ç~u de todas as COITlI'!:>SÕl!;'S c orr-esvcncter ã , 110
nláx I nlO po~s í ve í , à representação proporc I anal dos part I dos no
COrJgl'"esso 01.1 na Casa l'"esl-'ect IV~. c.onforme o c.",~o.

SECi!íO I
005 PrincípIOS Gerais

Art. 67. O Con~wesso Nac lonai é o órgão de representa
ção pcI ítlca de todo~ os cldadáos braSIlE:,lro,;:>. compol"ldo-se da Cd
mar a dos Depl,1tados e do Senado Federal.

P;uagraf'o IÍn ICO. O Congl'"esso NaCional ab.1<:t. na a.pl"OVÕ'
r;ão do or,anu:mto. na elaboração leg Ilal !va. na f'ot'"lllt\,ao do Gover
no e- no contl'"ola d'tÕ: SI.1a ar;:~o. E' E'XE'I"CEo' os demais poderes ql.1E lhe
atribua a Constltulr;âo.

Parágrafo 11nICO. OS Pres I dentes das ch.1as Casa!:> poderão
concorl'"er às eliE'lr;:ões 9~r-aIS Indepelldentelnent~ dE IfldlC.a.çâo e",,
conven,ão partidária, na forma da lei.

Al'"t. 71. O Pl'"lmetl'"o-Mlntstl"o e os Mlntstro~ d~ Estado.
na -f!orAla regimental. podem partiCipar, com dIreito il palavra, das
sessõe~ do Congresso Nac lonal 01.1 de qualqlJ.er de !;1.1aS c.a~as. de.
vendo comparecer diante delas regl,1lat"ltIente. sob pena de crime de
respor,sab 111 clade. para preo:.tarem pessoalnl~nte os esc lar~c I nlentos
qlJe lhe TOl'"em soliCitados

Al'"t. 68. O Congresso NaCional rel.1nlr-se-á. anualmente.
na Cap Ital da REPl1bllca. de 12 de m."n;:o a 30 de Junho e de l! d~

il!ilOsto a 5 de dezembl"'o.

§. 1~ No primeiro ano da le9Is)atl.1ra. cad<:\ l.1ma das Ca
Sil5 l'"iEl.Ln rl'"-se-á em sessões prepal'"Cltórl~'!:> a pal'"t lI'" de. 1!. de T'eve
rell"'ó. paJ"a ia posse de SE"JS rnenlbl'"os e e:élçao das respect Ivas Me
sa'S.

; 2!! No caso de d Issoluç:ão da C~mara dos Deputados. o
Tr I blJn.l SI.1PE'r 101' Ele I t ot:"t\1, atendendo ao arl. 10~, §. 1!!, f' I XCl.I" i
a data da posse dos eIelto·s e a escolha Qa Mesa.'

~ 3! A convoca.;ão extr'aordlnáYla do Congresso Nilt:lonal

§ 1.! As prerrO!ililt I "Ias ~ os di re11:05 loerentes ao. ma,2
dato pal'"lam~ntal' do Pl'"lmelrO-Hlol,tro. dos Mlnlstros(.Íe Estauo
edos MIO I Gtros-AdJlJ.ntos sarão regl,11ados pelo Reg Intento COMum do
Congr€~so Nac lonal.

S 2s. O 1 ider da opos~ç:ão e o colé910 de seus vlce-l {
deres autor Izados a I'"esponder pe.loo:. assuntos col'"reslJofld~ntes à~

Pastas MinisteriaiS 6Hlstentes. gozari(o, no que cOl.1bE"r na forma
regimental, de tratamento compatível com o concedido 'E1ll lei ao
PrllllBlro Ministro e aos dlftllills mentebro5 do Cons~lho de Ministros.

Al'"t.7íl. Salvo dlsPoslC;âo C.Ofl':itltl.1CIOnal eOi c:ontrárlo,
as deI I beraç:ões de cada Casa e de 5'Jas' Canil ssões !ierão tontadas
paI'" maioria de votos, presente a maioria de: sel.1S membros.

SECA0 II
Do EstatlJto do Parla.mentar

a) pelo PreSidente do Senado Feoeral. ell caso de det::re
tação dE:. E~ta.do dE Defesa. Ebtado dk' S it 10 01.1 I ntf::'rvenç:ilo fede
ral,

Art. 73. Os dep'.1t ados e senauores são I nv I oláve I 5 no
exerc ic la do mandato por ..ua~ op in ,ões, ,",alavras e volos.
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§ 15: Desde a e,{pedH;ao do diploma at é a mauaur as âo ela
legfsl;;:t'Jr-a SC91Jlnt6.. <.tIS flrE"ll/bl05 do Congl'€"SSO Nacr oua I não j.JClde

rãa ser presos, salvo em r t ear ant c de c r une mae ranc éve r , Nesse
c aac , os ~1.ltOS SEr'aO r emet rdo» dan tro de quar en t a e. OIt.O hOI"as,
à Casa e-eap e c c r va , pal"a quc , pelo voto Se-CFl2tO da ma r cr t a d e SCIJ5

membr os , r e ao l va sctn-e a Pl~ I '$tão.

§ ~~ A Casa r-es.s ec c r va , nted jante voto 5~CI'"~tO ti" ma [O

I" ra absoluta, scder é , a quc.lq'.lE'1" momento, ~IJ.;,tar processo ,"€lat 1
vamcn t e a fato= »re t r c adoe apl~s a tn~ped!ção do diploma. Nesga hl-
p ót es e , não c cr-e-er a a IJre~cr j(;ão an quan t c durar o mancat c ,

§ 3!: Os depu t adca e e enador-ee aer-âc nrocess aoos e Jfll
gados pelo euur emc I'r t bunal Fe der a l ;

III - que eae e.re licenciado pela r esuec e r va Ca~a, 1'01'"

mot; IVO de dcauc a , 01..1 p ar a t i-at ar , sem r emuner acâo , de Ir.teni:~sc.

part r cu'l ar-, desde que , nesse caso. o àTastanll~nto não u1trapassé. a
tr Inta dias.

; 12 Em Ci;\'$O de vaga, convccar-c-sc-a o euc t ent e , aa l vc
ye1at I~.amente às c:e.de\yõ.o;,. c.oY'l"e'Sf,lDndentes à r~Pl"e:selltaçã.o I\laJo\" 1
tárlil d r s t r r t a l na Câmara dos Deeu t ados , que será prt1encn,dd, enl
elE'll;ão suplementar, 1'13 f OI'"ma d:a lei.

; 2~ Não havendo suplente e abrindo-se vaga, Têl.I,. ...se-a
eleição s ar-a preenchoÊ'-la, S~ faltarem mais de cu mae meSES p ar- a o
tért\\IC\o do l\\aC\dalo ..

'§ 4! As pl'"el"rogat I 'Ias sr-cc eeeua r 5 dos d~p'JtC\dos e 512
nadcr ee arrolados COII)O t e s t emunha-s não suü sr s t u-ãc SI:. ü,=IHc\I"etY1 de:
atender. sem Justa c aus a , no pra;::o de trinta dias. ao c onvr t e J'.1
dlclal.

lt. 52 A rnc or-p or ac âo às f-on;as Armadas de depu t adoa e
eenadci-ee , embcn-a mt Lr t aree E' ainda que em tS'lYlPCJ d~ suer-r e., de-
p ender-ei de previa J r cenc a da Casa r ees ec t r va ,

SECIIO rrr
Das Atl" Ibu I eSes de ücnar-esse Nac lona1

Art. 78. Cabe ao Congresso Nac rcnat , com a sanção do
Pr-e-s I dente da Replib 11 ca , di Sf70l" sobre t ode.s. ae, matEiI' I as de c cmp e-'
eênc ra da União, eap ec l a l men t e

I - sistema t r mut ãr-r o , ar-r ecadaeâc e r es ae t r câc de 1"12'-

CEltas,

A\,.t~ 74. üeeut ados e. <:.en",dores ver c eberãc , r dên t rc a
r emun er ac Zc fixada p ar-a c r da excr c rc r c financeiro, pelas respec
tivas l'iesas e 'S1.LJ(:'lta ace rnrp owt oe geraiS, mc Ius tve o de, 1'E.11da,
e 05 ext r-aor d Inár 105.

Parâgl"afo dn 1co. A r enuner ac ão deverá. Levar em conta o
c ompm-ecuuent c e Pe t r vo do parlamentar e a sua pal"tlcIPaç.~o Das

vct acSes •

su-t , 75. o~ deput ados e s enadc....c e não ooder âo desde a
posse

I - 1'1f"l\\ar 01.1 \\\ante:t" contrato com pessoa de d t r-c t t c pu
bJ ICO, aut ar cur a , enIPI'"E'~:a. ptlb Ltc a , ~oCIEdadc. c e e c cncmra mista Q1J.
empresa c cnc e e s renãr r e de serviço p,lblICO, salvo quando o contr-a
to li o r eep e c t I '.10 I~I"OC.ESSO de se t ecãc cb edac e r em (:I c.lá'.1s1.1I.t.s un 1

formes/

11 - ace . t ar- OIJ, e ..er cer- c ar-ao , fl.1nção QU eme r-eão renllJ,
nev ado , t nc Lue r vs; os de que sEJam dEIlII!:-':..iVb.IS Md.,d IllJ.b.1mM

, nas Ell
tldades constantes do Item ante,'" 101",

11r - patl~oclnal' cailsa I!'nl qlJ.~ séJa Intel'E'ssada ql.1alqll~1"

das ent J dades a gl.1€' se refel"e o I tem I,

II - cont r r bur c Ses SOCiais,

ttI - plano phl.r ranual , d r r e t r- Izes or c amen t ãr la~ f:;' cw
c aaen t c , ab er tur a e opel'"açG€!5 de cr éc t t c , d Ivr da p.lbllca e emr s -'
sves de CI.1l'"SO forr;:ado;

IV - f I xacão do efet I \0'0 das wor c as Arm""das,

V - plano~ e program:a'S naCionaiS" r~910na15 e se:tOl"lal~

de deaenvo l vr aen t c •

Vi - llnlltes do tel"rltvFlo nacional. eaeecc aér-eo e ma
r It ueo • be.n~ do domInr o da un râc ,

VI! - transferência teJIIPonirla da acde do Governo Fede-
r a'l ,

VI!I - concessão de anistia. rnc luer ve para os c/",me$
po} ít 'LOS!

IX - organização admlnl~tratlva e JUdiCiária da União e
dos fel'" I' ItÓl'" lOS € cI. oFganlzaç:âo JIJdlclát'"la do DIStl~lto Feder~l,

X ~ cr I tél'" lOs para C 1&SS I T I cadio de docl.1lllent 0$ e In +01"
maç:3es OflClo&lS slgllosa~ e- pra~o~ pa,"a trI. 'bIJa desclab~lflca.;ãoJ

Art. 76. Perdení. o mandato o deputado 01.1 o sl=.nadol"

I - qUE' IIITI Ingll' ql.Lalql.lEt, doS Pl"olblç,Ôes estàl.Jr:.l€Cldas
no artIgo anterIor,

IV - seI" d Iretol" df:. ~mpl"e~a ql.1E' goz~ ti(,. f'avot'" decai I~en

te de contrato com pessoa Jurídica de direito públiCO, ou nela
exerCEr f1lnçâo r E'lllI.LnE'l'ada,

XIII - nJ~térla financeira, cambial e SCCUl'"ltál"la, bem
Instltl.1lr;Ôe~ financeIras e S'la~ oPl?l"aç,í:íes,assim

XI - criação, transtol'"nlaç:ão e e;."t Inção de cargos, em
I.."" e'gos E' funtGes pljlJllcas e fl.<a..ão da r~spectlvil. l'"l:mllIIEI~aÇ.ão,
~~$salvadas EI:S cOn1petênc I as pr I yat I 'Ias dai. Cânlat"a dos Depl.1t ad05 eI Sertado Fedel"al.

XII - sistema nac lonal de telec:oml.1n Icat;í.íes, InclUSive
fad I od I fll~íio e COml.11t I ca..ão de mCi;S$:a,

!

E"x€,I"CE'," OI.1trD cargo €let IYO -federal, estadl.1a1V
1\\Ill11C IPal,

11 - 1:1.lJO Pt"ot:edll'l\~mto for decl~t"'ado \l"'Icol\\pati'll:!:l COI\\ o
de.c.ol"o pal"larnEntar,

lI! - que deixar de CCmpdrecel , em 'Cada $eSSdO leglsla
tlYa. à tE"I~ç.a I~arte das &€ss:;:el:l ol~dlnár'a~ da~ Com's~;,JE'~ e d~ C<,I
sa a que PE'I..tenCE'I", salvo llcenç:a OIJ mlssao por esta autorl~adi\' /

/
XIV - captaç:ão e segl.1l"ança da POI.lpanç:a popular,

XV - moeda" seus llmltE~ de emissão (: Irtontante d:<) diVI
da mobll, ár I a -Federal,

XVI - llnlltes globaiS e condlç:Ges paFa as opel"açõ€s de
crédito E'xtel"no e Interno da UnIão" dlí::' slJ.a~ al.ltarql.1la~ E:. delllals
entidades contyolarlas pelo poder p\lbl1cO -tsrleral.

lV - ql.1E perde~ or.1 t I ver suspensos, os di r€ I tos pol ít ,-
XVI I - llln I tes e cOlld I ç:ões para a cOl1ces ....ão df::. gal' ~ht I a.

da UnIão em operaç:3es de crédito €.-<t€rno e Interno.

V ql.1ando o decl"eti\l' a JI.1stlr;a Eleitoral, nos C<llS05
pn~v IstO!:> enl le I,

VI - que sofrer condenação Ct"lmrnal em s&'ntença dCTlnl-1
ti va .e 11" ... ~c;.(,.Wlr ível M ;/

§ 1~ l~ Incolllpat íyel com o decoro pCiI" 1al1lentar , além d~5
casos dei 111 I dos nO rG.g I nre.nto Interno, o al.IIl50 das ~t Er rogat I '(as"

~:::~~I"~~~:V~d~:~II:)l"'O do COnfWE:'SSO Nac lonal 01.1 a per'cepr;ão de vC\1l("

~ 2~ Nos casos dos I tens I e 11 deste art 190, a perda
do md.nd;:,to sei á dec ld Ida pela C~mara dos DEP'.ltados· Ol.l P'"' ia Senado
Federal, POI" voto secreto. medIante provocac:áo dI::' ql.1alquer de
'~ells mEmb,,.o'S, da I'"ESPE:'CtIva Mli,a 01.1 de pal~t Ido paI ít ICOM

SECIIO IV
Oa CâlllCl.ra dos Deputado'P

AI'"t. 79. A Câmara dos Dep'.ltados COIllP3e-se de repl"esen
tantes do povo. elelto~ por voto direto e secreto e-m c.ada Estado.
Tel"rlt.~rlo e no DistrIto Federal, dentre cldadão$ malor€s de de-
ZOito anos iE:' no exercíciO dos dlre:lto~ polítlco,=-" pelo ~1s,tG.mtt.

distrital I1lIStO, maJoritáriO e prol'ol"clonal, conTorole o disposto
em lei complementar, ob~E'f'vada~ a~ s(:'91.llnte~ rE-gl"as

I - a metade das cade Iras. no mín I mo, seFá resEtl"va,úa à
re.plresentaç;áo maJor lt<il'" la dlstl"ltal, ~nl votd.ç:â:o d(;. ttlnlO IÍnlto,

11 a rePI"esentaç;ão proporc lonal Pt"'oce-ssar-se-á mc-
diante votaç,âo em listas nOfflln'ã.\,=> ~labon~.da~ 1"fi:."los part Idos. d 1S
t r I blJ. í da5 as cade 11"a,5 segundo a ordem der t n I da pela Convenção.

\
\

;. 3~ No ca$o do Item 111, Incl'.1SIVe quando I'"econhe:·c Itlo
POI" dec Isão do Supremo TI" Ibllnal Fede-I~al. el\) at;ão pOIJ1llal" , a lJel"d~

do nl"ndato será declarada pela Mesa da Câmara l"eSpectlya, de ofí
CID 011 \lir:.dlõ,nte Pl"ovoc''aç,í\o d'E. cN .."lqI1E:r d€. !>eIJ:'::I lilf;:.I'ílllyos, dt:: parti
do polítiCO 011 do prllllelro $llPlente, assegurada plena d~+es:a.

; 4!! Nos caso'!:> PI'"E"VI'5tas no=- lten!:> lV. V e VI, ~ perda
0'.1 suspensão será. declal"ada pela respect I ya Mesa.

At,.t. 77. Não pÊ:rde o mandato o d"f:.pl!l.tado 01..L o senadol"

§ 1!. Cada leg Islatut"a terâ a dl'Y'açáo ti~ quatro anos,
salvo d I$solução da C8mara Federal, hiPótese em q/.le. com a posse
dos Depl.ltados ap,:,s as elel'Zl::.S anteclpada!:-. SErá IniCiado uni novo
per íodo quadr I ena1 ..

; 2! O nÚmero de deplJtados. por E$tado OIJ pelo Dlst,..,
to Fe.dcFal. sera E'stabl1:.lE't.ldo pela Just I ça ElE" I toral, para cadOt
le9Is1at'.1ra. Pf'Opol"'clonalmente à pOP'.11aç~0, com os aJustes neces
sár la para que nenhUM Estado Oll o Distrito F'Edel"~l tenha lilellO~ dG:"
Oito 01.1 mais de oitenta depl.ltados.

1 - <IlJe seJa Invest'do nas ';IJni;ÔeS de' P".'m~l".tI-Mln'S

tro, Ministro de Estado 01.1 MlnlstFo-AdJunto,
§ 3~ ExcebJado o de Fernando de Noronha, cada Tel"'I'".tÓ:'"

r' IQ €legerá quatro depl.ltado~.

11 - ql.1€ ex-erç:a cargo p.ib 11 CO de mag Istét la super I or •
com Ingresso ante-I'IOI' à d IPlomat;:ão,

Art. se. COWlpete pr I yat I yanlente à Câmara dos. Dep'Jta-
dos
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I - declarar, por dOIs terços de s~us rn~mbro5, a proc~

dênci e de acueacâc conta-a o Pr-eer dent e da Repúullci\, o Pr t meu-c-'
MInistro e os Ministros de E~tado,

11 - pr-oc eder- à t omada de con t ae do Pr r me t r-o-Hr nr s t r..o,
euandc nio apr ee.en t ad ae ao Congresso Nac I anal dentro de s es swrrt a
dias aplJs i!\ abertura da eeeeêc j ea rs t at r va ,

111 - apr-ovar- I por maior Iõ:!. :a.bsolIJt~

a} a rnd rc acâo do P'r rerer r o-etr n rs tr o , nos casos sr ev rs -
to'$ na Const r tu rcâo •

b) moção de c eneur a ao Conselho de Ministros,

c) voto da cor.flança aclr c t t ado pelo PrlmEII"o-MlrLlstl'"O.

d } a rnc r cacâc do Pr-ocur-ador-r-üer-a I da Reptlb Lr c a ,

IV - pr-op cr- s r c.i et cs, de lei que C,"r em (.)1.1 ext; lIlgaril Car
SlOS de S~lJS s.ee-v r cce e -fIxa," os respectivos venc r eenr os ,

SECA0 V
Do Senado F~deral

ár t , 8i. O Senado Federal c omr-õe-ee de r-epr es ent an t e-s
doe Estado$ e do Dl!>trlto Federal, eleitos pelo voto direto e se
creto, s~9undo o pr r nc ip 10 maa cr- Itár 10, dentre c Id:adãos raar cr-ee
de t r r n t a e cinco anos e no exer-c Icr c dos direitos políticos.

§. i!!. Cada Ee t ado e o DIstr r t c FEderal e re ae-ãc três
senadores, com Mandato de Oito anos.

ç; 2~ A represe-nt~Ç.ão de cada Estado e do Distrito Fe
deral eer-ã renovada de quatro em quat r o anos, alternadamente pot"
IJm e dOI$ t er cce, ,

S 3o!! Cada senador será eleito com dOIS sus i ent es ,

Art. 82. Compe-te pt' r vat. r vamerrt a ao Senado Fe der a I

- JIJlgar o Presidente da Repdb I t c a e o Prlmelro-MI
n I str o nos cr- I IDes de r ess oneeb 111 da de e os M, n I stros de Estado
nos crr oe s da nlesma na tur-eaa , conexos c em e aue t es ,

11 - prOCEssar f: J1.Llgt<.r 05 l'írnl~tl'O'!:l do SIJ.prelllo TI~ lul.1
naI Fede:l"al e o ProcfJI"ador-Geral da República., nos cr Inu;!s de reo;.
ponsabllldõtde,

III - aprovar prey I i:\1I1ente, por voto secreto, a escolha

a) de mag I$tl~ados. nos casos deb::rmln:a.do'!:l pela Corl'st 1-
tlJ.lçâo.

b) dos Ministros da TrlblJnal de Contas da União Indica
do'!:> pelo Presidente da República.

c) dos menlbr05 do Conselho Monetário NaCional,

d) dos Governadores dos Tel"l' It':'r IaS,

e) do Presidente e dos Diretores do Banco C~ntral e do
Pres I dente do Bd.\lcO do Bras lI,

.() dos Chefes de Missão Diplomát IC:a. de caráter perm~-

nellte.

IV - autor Izar previamente operac;:3es €'xternas de natu
reza flllanCE'lr1t, de Intertt'!>se da Unl~o, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Terrlt,:'r-loS IR dos M1lnlcíPlos, ou de q'Jalquer 05 ...gao,
elltld:adl! OIJ. SOCiedade de qlJe pal~tlcIPern, e deCidir sol:we o texto
definitiVO correspondente.

V - flHar, por P...oposta do P"'lmelro-Mlnlstro, llAlltes
globaiS para o montante da díYlda consolidada da União, dCJ~ Esta
dos € dos MunicíPIOS,

VI - sl.!spender a €X€ClJl;aO, no todo OIJ enl pêI....te, de lei
drzcl:;1.r:a.da Inconst ltl.lC lonal por deCisão deT'lnlt Iva do SuprEmo Trl
bllnal Federal,

VII - propor proJetos de lei qlle criem QIJ ext Inganl car
gos de sells serVIl;OS e'.TI1<em os respectivos venc.lmemtos.

Parágrê1.fo IJnlco. Nos casos previstos nos Itens I E' 11
TlJl'lClona.ní como Pr€sldente o do SUPI'emo TrlblJnal Federal, lln\l~
t ando-se a condenaÇ.ão, CJUE' somente se....i confe...I ela por do 1St erc;os
dos voto,,", do Senado Federal, iI. perda do ca1"90. com jnab 11Itat;ão,
por Oito anos, para o exercíCIO de Tunç:ão pllbllca. sem preJui;:o
d.,,~ demaiS 'S:anç.::~E'~ JIJ.dl(lI.a.I"" cabívf!'ls.

CAPÍTULO II
Da Pres i dênc I a da Repúbll ca

. SEC~O I
Do rr~5ldente da República

Art. 83 •• O PreSidente da República é o Chefe do EstadO
o 'Sel~ prllllelro mag Istl~ado, C:1.ullPrIndo-lhe repI'esentar a IJn IdadE

li: a PE't"manênc I a da soe", edade pol ít I ca, glJarda... os valoY'es srJpe
rlOI'es da ordelll constlblclorlal €-:z,rbltrar o f'IJnCIOnÕtl.mento re.3ular
das Instltulc;:oes.

Art. 84". 9 PreSidente da República é eleito, dentre
brasllelt""os natos, Maiores de trinta e CIOC.O ano~ e no eX(ll'"clclo

dos direitos POlítiCOS, sessenta dias antes do término do mandato
do antecessor OIJ tr IOta d r ae ap6s a vac ânc la do Cargo, pelo Con
ar esec Nacr ona I em sessão c on.run t a , ae dr an t e vot ec âo secreta.
eendc proclamado eleito ql.lE'1ll obtiver a mar cr t e de dOIS eer cce dtJs

votos de s eus membros.

; i e Não a l cancaoo c qllOt'"lJnl de dOI'!> t er-ccs em duas
t ent e.t rva-s , 'Será su r r c rent e , para:a e.lc:.lçãe., a maioria ab'!:lolIJt~
dos ....otos dos eeeer-cs do Congresso Nac r cn a l ;

§. 2! Ae. I nd I cecõe e para a votação competem 11 vr emerrt e
aos membros do Congresso Nac t ona L I no ep endendo I nc lUSI ve de f j_
t raeâe pat""t I dá!'" la do concorr ente ou de convencâc »r év i a ,

A...t. B5. O mandato do Pr-ee rdent e da Reedb t r c a é de
SE.'IS ancs ,

§ 1~ é v edad a a r-ee l e I ç:io pi:t.ra um t erc e 1l'"0 eancra t o
con-aecut r vo , bem COITlO a e t er cêo no curso do q1llnqllênlo Imedlata
mento suc seeuene e ao término do sesunoc ftlandatõ ccnsecut IVO.

§. 22 O Pr eer den t e da Resnlb Lr ca não poderá aus.en t ar-r-ae
do País seAl pr-évr a au eor t aacão do Congresso Nac rcna t , sob pEna de
pe~da do mandato.

S 3~ A r enune la InlPol'"ta a perda do etandat o preslden-
c lal dee.de o momen t c da I"(,.cel->';f'o da men sa.s em pelo Con9r~':>~o N~

c t one I e rnabr j r t a o r enuncr an t e a candidatar-se nws ele I cões
r medr at ae. e nas aue e-e reallzarenl no eur n eruên r c r medr e t amen t e
eub s e cuen t e à r ernlnc I a.

; 0;,2 Na eueêne r a OIJ no r mcedr ment o do Presr dent e da
Rel~l.Íu i I c a , e no caso de vecânc I a do cargo, serão chamados, ao
exer-c fc r c da função, auc e ae r vamen t e , o Pr-e s t den t e da Câmara Fede-r
r-a I , o Presidente do Senado Federal I! o Pr-e et de rrt e do SI.lprE'mo
Tr I buna1 Federal.

li 50!! Ocorrendo a vac âncr a , o Pr-ee r dent e e t er t c r nr c r a
IJI'It mandato n cvc ,

Art. 86. O Pr-es r dent e da Reptlb Lrc a tomará posse peran-
te o COn91"eSSO Nac i onal que, se não est i ver- r eun Ido, será conyo
cada para tal t'lnl, pr-es t ando o eeaumt e compromisso 'Pr-eeet c
manter, defendeI" e CUroPl"l1" a üonst r tur c âc , cueervae as t e r s , pa
trocinar o bem geral do povo br'asllelro e ve l ar pela união t nt e-'
sr I dade e I ndepend&nc I a da Replíb 11 ca. • J

§ 1!: Se o PreSidente da Repllbllca não tOlaa... posse nll
data fixada, será challl~do o 'So-IJbstltlJtO, !la ordEm do art~ 85, S
42, decorr I dos dez d I as selll qlJe tenha i\S5lJm I do o cargo, est e será
declal"ado v:a.go pe.lo TrlblJ.nal SIJPeI"IOI' E:le-Itol"al.

S 2!: É vedado ao PreSidente dt\ Repllbllca, desde 5IJa
P05S€, filiação 01.1 vlnclllação a partido polítiCO, ainda qlJfi' hO!lo
r ..-rI ca.

Seçio 11
Das Atr i bu I ç:3es do Pres I dente da Republl ca

Art. B7. Compete ao PreSidente da Rep,lbllca, na T'orma
E' n05 11 nt, tes desta Const I til I c;:ão

I - nOlllear e e:<onerar o Prlmelro-Mlnlsftro E, por pro
posta dest,., os M I n I str O'lt. de Estado I

11 - exercer Inspec;:ão superior sobre ~ a.;ão do GOVE'I"no
e o TIJ.nclonan:tel'lto da Admll'llstração Pl.ÍLl.lca Federal,

111 nomear, apl~s aprovação pelo Senado Fede,"al, os
MI n Istros do SllP!" ehlO Tr I bl.1na1 Fedel"al, do TI" I blJ.nal de Contas da
UnIão, dos Trlobllnals Sllp€rlon~s. 05 Chefes de Missão DIPloIlU.\tIC.
de caráter permanente, os Goyernõ:.dores de Tel"I"ltôr los, os membros
do Conselho MonetáriO NaCional, o Pre!>ldente do Banco do BI~a"II e
o PreSidente e DIl"etores do Banco Central do Bra"l-Il.

IV - nomear, após ii\prov;;t,l;á:o pelõ;\ C&ll1ara Federal. o Pro
clJ.rador-G€ral da RE.Plíbllca,

v - nOlllear 05 Juízes dos lrlblJnals FederaiS, o Conslll-
tor-Geral da Rer-"1bllca E' Q ProcIJr~or-Ge.l'"al da UlI dio,

VI - convocar, extl'"aord Inar lamente, o Congresso Nac I 0-
nal,

VII - dissolver, OllVldo Q Cpnselho da República e nos
casos prev I stos na Const I tu I ç:ão, a Câmara Fedel~al, conyocando
eleiçÕES antecIPadas, f

VIII - Inlcl;).r o processo l~glslatlvo nos casos previs
tos na Const ItUIÇâo,

IX - sanclonat, PI"OllllJlgar e fazer PlJbllcar as leiS,

x - convocar e presldtr o Conselho da Repllbllca {t 1"10
1I1ear os seus 1llE'n:tbros, nos térftl05 da Const I t1H c;âo ,

XI - manter relatões do Pais com Estados estrangeiros
e acred I t ar 0$ represent antes di p Jomát I COG desses,

XII firmar tratados, convenc;:ões e atos Internaclo-
niUS, -.d referendum· do Congt esso Nac lonal.

XIII - declarãr glJerra, ãutorlza,do OIJ ·.d referenduII·
dç, Congresso Nac lonal, em Ctl.SO, de agres'S~o estrangeira ocorr Idoa
no Interyal,o das sessões leg 151at Ivas,



IJ.m Ministro representando as Forças ér mece s , em

XIV - c e l ehrar- a paz, auc cr raedo ou ad r~Ter~ndlJm do
Congresso Nac renat •

xv - exer-cer- o comando eupr emo das Per-cas Armadas, pro
ver os ~EIJ5 p ce.t oa de oficiais-generais e. nomear SE'Il'b conendan
t es •

XVI - decretar, com e r évr e au t cr r eacãc do COn91~e$$O Na-
c t ou a'l , total O'J p ar c t e.Lmcn t e , a mol.rlltz~ç:~o necr cnat ,

XVII - aut crr ear- bras r t en-cs a acer t ar pensão, empl'"(~go

01J. com I ssão de acvee no es.tr-euae J 1"0,

XVIII - s r c-rer r r men e as em r-er en t e Q Conar e s so Nacional
por oc aerâc da eber-t ura da Se':o<;;.âo Laar s l a t rva , expondo a s r t uacâc
do País e ec l r cr t andc as plrOVldênclas que .ru l aar necessárias,

XIX - decr-et a- , por '!:>o11cltar;âo do Prlmelro-Mlnlstl'"O e:
ouvr do o Conselho da l'cpl1blIC9., o Estado de ueeeas , o Estado de
Sit la e e Inter v encê'e -Federal, eubme t endo-eos, ao Con9r€'s'::-o Nac 10
na t ,

xx - de t er'm r nar- a r eat r zaç$'o de r ePer endc nos casos
previstos na üonat t turcâc ,

XXI - con-ter- II~ condeccr acêee e di st I nções honor- í f i c e s ,

XX1I - conceder- u.uutt c 01.1 s r ac e •

XXIII - pel'"nll til", c em eut cr r ;:ac:ão do üonar ess o Nac I Q

ne.t , que forças ee.t r-anaeu-ae, aliadas transitem pelo t err f tór r c
nacr onal 01.1, pOlr motivo de auer-r-a , nele p er-manec am temporariamen
te, Sen,prE. sob o c omanõ o da aut cr Idade LI"as t La I r a ,

XXIV - s r es r cu- o Conselno de Ministros, quando ao Lr cr r

tado pelo Pr uae u-e-eu nr s tr-o ,

XXV - pr-onuncr at-e-ee nas er t uacões graves de Vida da Re-'

XXVI - exer-cer- outras et r tbu rcõee qW2 lhe e e...ram atrl
bu Idas PEla Const ItlJ.H;~O.

Parágra-Fo un r c o , O Pr ee r den t e da Repdb lr c a pode:- dele
g~r ao Pl"lmell"o-Mll1lstro as etruiur cõee, de nomeai" Govp-rnadore'::. de
'rer r- lb:k 105 e conceder- rndu'l t c 01.1 arace , bem a aer m as previstas
n05 i t ens XVII, XVIII. XIX e. XX ..

aecâc 111
Da Responsab 111 dade do PreSI dente da Repllbll ca
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v - os antigos Prc e r de nt es da Repllbllca e Le r t o e ll:a VI
aêncr e desta Constituição e ctue não tiverem SIdo ataztados elo
cargo,

VI
rod [zr o auuaL,

VII - seis cr dadâce mar cr-es de trinta e cinco anos, de
reconhecida cxp er r ànc t e política no acverno , no Se nado Feder-aI 1::.'

na Câmara dos Deput adce , Indicados, r-e sp ec t t vamen t e , um t er c c pe
lo Pr e s rdan t e da Re:P,11J1Ica ~, cada um dos t e eccs r e e.t ant.e-a , em
separado, pelas r ePer- Idas Casas, todos com mandat c de o r r o anos
ved-ada a r- ec cnduç âo ,

Art. 91. Compete ao Conselho da Repub l r c a pr onunc I"W-
se ecín-e :

I - d reec tucãc da Câmara Federal,

rI - nomeec ãc e a.couer ac ê c do Pl'lllLE.II~O-i"'IIIIStJ'O, IlUS
casos previstos nesta Const reu r câc ,

111 - realização de. r e rerencc ,

IV - eee i er-ecâc de suer-r a e ce i ebr-ecãc de Pi:l;:,

V - d~cl'"6:tação do Estado de Da Pes e. Ir do Es t aco de: 81'-

VI - Intervenção federal nos Es t adce •

VII - ut; Illzar;:ão de ~ÍJ'"Eas rnd IspensaYE:.I~ ~ '::.oG.91.1I'"anç:<?
nec r coat , rnc luer ve na fal~:a de fronteira, bem como e s r-e l a cr ona>
eae com a nr eem-vacâc e o apr cve t t ameu t c dc-, r-eCIJ.I ~o~ nat ur-ar e •

VIII - I n I c I at I vas neeeaeãr I aspar a s arant I r a I nccscn
dêne I a nac rcnaI e a defesa das I nst I b.11c Ses demcct át I c ae. I

IX - Ol.1tI"O$ assuntos de nat ureaa política, l301'" r nr cl a-'
t i va do Pr esr dan t e da Repdb Lr c a ,

§ 1! O p r ee rdent e da Reptlb l r c a pcc ev a convocar 1111"115
tI"O de Estado para part IC Ipar de r eun I~O do Don ec Lho d-tl Hl.:.pübllCéI
que t r e.t e de qlJ.estáo r e l acr onad a com a sua Pasta.

; 2.e D rr-uae u-c-n rn rst r c c os Ministros de Estado não
p ar t; lC I parão das r eun I {)E'S do üon se lho da Rernlb l t Cl:o qll~ndo houver
st-cnunc ranent c a r eeeer t o deles.

Seção V
Da Procurador la-Geral da Un r âo

Art.
Pres I dente da"
espec lalmenle

88. São CI" I mes de r eescnsab 111 dede os at os do
Reptlbllca qll(' atentan:'m conh-a a Const Itl.llç:ão c.

AI,.t. 92. A PrOCI.lI"~dol"la-Getal da Unl~o, orgarllzada E:õ'lll

cal'"relra, na -Forma de lei compl&.me:ntal'", é 1"lrgão lncumb Idl) da de
-F'l!sa JudiCial e. ~..<traJudlclal da União.

C lál" lO,
dos,

II - o llvre-eAerciclo do Congresso Nac.lonal, do JUdl
do Mlnlstél"IO Pl1bllco E dos podel"es polítiCOS dos Esta-

Parágrafo 11n I co. A Procurador I a-Geral da Un I ão SiZl'";i
chefiada pElo Procllrador-Gen;l.l da Unl~o, nomeado pelo P,'"c,;>\
dente. da Repllbllca dentFE' Cidadãos maiores d~ tl'"lnta e cinco
anos, de. notá.....el sabel" J'.lrídlCO e. l"E'putaC:do IlIL:ad:õo.

111 - o Sistema Parlamentar do Go.....erno,

IV - o e,(G'rt. ic 10 das 11uerd:ades pllbllcab €o dOb d Il"eltCl~
po1 it I co~,

V - a segurança do Pais,

VII - a lei orç:aOlentárla,

VIII - o C1.lmprlrncnto d~s leiS e da'::- declsõe$ JlJ.dlclals,

Parágrafo único. O~ CrlnlE"S de: responsabilidade serão
tlPlflca.dos Em lei, que estabElecerá a'b normas de processo (,! Jul
gamento.

Art .. 89. Declal"ada pfocedente a aClJ.sac:áo, pelo .....oto de
dOl5 terços dos membl"os da Câmal"a dos Dep1.ltado,=,, o PrE~lde.ntE:: ~e-

rã sIJ.bmetldo a Jl.llgamento perante o Sl.lpremO Tribunal Fedelral, nos(
crimes COlTJlJ.l1S, 01,1 PErante o Senado Fe.deral, nos de I"esponsablll
dade, ficando SlJspenso de suas funçBes. '

P~l"ágrafo único. Se., esgotado o prazo de ce:nlo I:. OI
tenta dias, o Julgamento 1"1:;0 estlvel" conchlído, cessóll"á o a-rólsta-/
ml2nto do PreSidentE, sem PI'"eJllízo do rE'gl.llal'" ,",rt.l~segl.llmento ti?
processo. :j

Seção IV
Do Conselho da Repl:l.h.1lca

Alrt. 90. I O Conselho da República é o órgão SIJ.perlor de
conslJ.lta do PreSidente da Repllbllca, relJ.n Indo-se SOu blJ.â pl"eSI
dênc la.

11 - o PI'"l2sIdente da Câmara dos DepIJ.tados,

111 - o PI"esldG.nt~ do SG:nacio F€deral,

IV - o Prlmelro-MI'nlstro,

CAPiTULO I II
Do Goyerno

Seção I
Da Organ I zaçâo

Art. 93. O Gt:lverno, vrgãt:l que condl.lz a rol tt lca gCI~al

do p:õoi-s e a AdlTllrtlstl"aç:áo rllbllca, é Tornl:adü pElo ConsG.lho dI::. MI
nistros, composto do Prlnlelt"o-Mlnlstro e dos Mtnlstl'"os de Estado.

Al"t. 94. O PrimeirO-Ministro ~erá nonlEado pelu rl'"l'i.Sl
dente da Repljbllca, dentre os n\l~mbros do Conglres5o NaCional, após
conslJ.lta ao~ pal'"t Idos representado,::- na C~mar~ do~ Dc.!-,lJ.tado::., tGll
do em conta a bancada ou as bancadas maJOI Itárlas de-flnldas com '"
eleição parlamElJtal".

Art. 95. Os Mln Istl"OS de- Estado set'"ao nonleados palo
P("C: 5 I dente da RepúL 11 ca, POY I nd I (.aç~o CIO PI'" ~ m(-: II~o-M III I ...tro, dCll
tre brtl.511elros no exerelClO dos direitos POII'tICOS.

Art. 96. O Conselho de MI 1"1 15tros" é- COl1vocado e Pt es 1
dldo PElo Primeiro-Ministro, dispondo, el11 rt:.9111\cI'Iio lntE.'l"no. ~o
brE sua organ Izaç:âo e selJ. func lonamE'nto.

§ 12 Os IntEgl":antes do Consr.::.lho dE' Mln I stl'" OC t'st~(.I

vlncl.11ados ao Prog ....:\ma de Governo e à,:, decIs:-ies coletivas nele
toma.das.

S 22 Do Progranla de Go.....erno devem constar as 131" In..: 1-
pa I S 01" I Entaç:6es pol ít I cas, bem ass I m a~ me-d I da'=> a bf.::.l"l:.nl PI'OI"O~

tas € adotadas nas dlvE'l"sas ál'"eas da at IV,ldade governamEntal.

§ 32 O Governo, coletlvalllcnb:., e o Prlmc.tro-Mlnl""t!o
.são l'"espOnSávEIS perante o PreSidente da Rep'lbllca e perante ti

Câmani dos DEI-llJ.t;,do':l-. Os MIn I stros s~o n:.spons:âVE I S PE'vantc o
PrlnlElrO-Mlnl!:ttro e, no âmbito da responsabllloadc poll'tlca do
Govel'"no, perante a CâlTlara do'!t D€PI.lt~do'5.

S ·41: Até a posse de no.... o Pr ImE ""0-/111"1 Istrol o Conse-
lho de Mln Istros dest Ituído pel"manecEl"á no GO.....E:rrto, llrt)ltalldO-bE.
à prát lca dos atas estr Itanlente neceS5ar 105 para assegllrar a ges-
tao dos negócios públiCOs.. •

Art. 97. Implicam a destlbJ.H;~o do Conselho de Mlnl$-
tros,
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I - o Início de nova le9Is1a.t'Jl'"a,

XI - a ace r t acêo , PElo p r ee.. cent e da R..-pJ1bllca. do s e-

dt dc de oee rasãc apresentado pelo Primeiro-Ministro,

111 - ti. morte OlJ. Impedimento prolongado do Pl'"IIW!i'lrO-M,-

IV - a r-e.re t câc do Pr-car-arsa do Governo,

v - ti. e-ecuaa de voto de c on er aoc a p e d Ido pelo Pr Imelro
Mln 15tl'"O à Cit'A.. r e, dos Deputados,

VI - a esr-ovecão de vct c de desccn e I anca p e I a ma I OI" I a
da Câltlara do,,", Deputados,

Parágrafo un l co , O Pr r me Il'"o-M I n 1 e t r o I sob pena de per
da do cargo, não poderá auaen t ar e-ee do Pai~ aem Pr éVI~ aut or r zu-:
cão do Congresso Nac I ona 1.

SECA0 Ir
D", Formação

Art. 98. Indicado pelo Pre sr den t e da Repdb t rca , o Prl
men-o-H!n rat r o , em dez dias, aprese-ntará, com O~ denHll~ Integran
tes do Conselho de tobnl5tros. ao cenar eeec Nacional. r-eunrdc enl
se55fio c q-tuun t a o Pr car-ama de Governo, dEVendo., Ci\l'tlllnl dos Depl!
t adoe , am dez d ras , deliberar sobre sua es r cvac âo ou r eae rcâc ,

Parágrafo iln IC.O.. Deccr r Idos ce, dez dias sem de Lrber a-:
ç:âo da Câmara, o Governo e o seu Programa ser-ão t I dos por as r cva
dos.

Art. 99. A Câmara dos Deputados s ouer é , pela rnr cr ab r e

v a de um t erco dos seus memtn-cs, , votar moção de deec cn s ranca ao
ConSElho de Mlnl'5tro~, nio podendo a dI5CIJSS~\lJ u'l t r ap as aar- cinco
dias.

Parásrai!o único. É vedada a mr c rat i va de mar s de b"ês
moç:õe~ de desec-r ranca na mesma seseão 1C!:'91~lat iV11, beI11 como 111,.a
nova rn rcr at r va an t ee de decorridos três meses da reJelc:âo da mo-'
ç:if:o ant er- 101" 011 da Õf.Pl"ovaç:âo do Programa de Governo.

Art. 100. O Prll'lelrO-Mlnl'5tro será Indicado pela maio
r la ab~oll.1ta dos membros da Câmal"a dos, Deput ad os.

I - se o Pe-e-sr den t e da Repdb l r c a nâo tiver exer-c Ido, no
prazo const r tuc ronat , a e.t r- IlJul(;~o de. nomeá-lo, e

11 - após a r e.re r câo suceesi va de dOIS Programas de Go-
ver no.

'§. 12 Na hiPótese do t t em I, o Pr-esr derrt e da Repéb t r c a
deve , errr auarent a e c r t c hora~, non~Q'ar Primeiro-Ministro o Indi
cado pela Câmara dos Deputados. Nesse caso, o Con'5eiho de Mjnl~

tl~OS comparecerá ao Congresso Nac lonal, no prazo COhst I tuc I oni.l1 ,
para apresentar selJ Programa, dispensada nova dellberC\o:;;;;'o.

S 22 N~ h IPóte~E' do itenl 11, a Câmara Feder~l Illd lca-
ra, em dez dias, em vota.;io distinta e pela maioria absoluta de
selJ.s membros, dOIS nome'S ao PY,"sldente du Hepübllca, p~Xa ql.lE'
dentre eles e no prazo de ql1EWl'!nta E alto horas, seJa nomeado o
PI~ Imelro-Mln 15t~O.

Art. 101 O Pr«'sldente da República, olJvldo o Conselho
d. Replibl iea, podC'l".t d IS'!Iolver- õ1 Câmara do!:. Deput~dos, convol:ando
eleíç:ões ~ntEcJPadC\s, nos seguintes caSOS

1 - ~G. J c.on f I !iJl.lI~ada~ :;''b h I pl$tese~ dos I tenb I e: 11 00
art 190100, a Câmara dos Deputados não obtenha a malOI",a a.bsoluta
necCE'ssár I a para I nd I C~I~ o PI~ I UlE' 1ro-M I n I stro 01.1 par a. form.ar :a 1.15
ta dlípl Ice a que se refere o S 2! do mesnlO art IgO,

11 - quando não hOllvel~ OI.1trb IlH:.IO para SOlll('lonar cr ISe.
de extrema graVidade ~I.lf! ponha e'l risco o f'lJnCIOnanlentú regular
das Inst Ib!lt;ôes ta' a segurança do E'!::.tado, havEo'ndo ~OlIC Itac;ilo do
Prlmell"o-Mlnl$tro e pronunclalllento favorável do Conselho da Rep,1
bllca.

S 1! DI~solvlda a Câlllara dos Deputados, o Presldellte
da RC:l'públtca f'IXõ:lni. a data da elEIç:ão E. da F'O~S~ dos ~h.ltClS, em
prazo não SIJper 101'" a sessenta d I as I cilbenoo ao TI' I blJna1 Sl!per I ot"
El(!:ltor:a1 a execl,1t;ão d:;a.s medidas rcece-ssár la"\,

:; 2! No caso do Item 1, a obtenç:i<o de maioria absolll-
ta, em ql.1alql.1i;'I~ llIomento J Impede o exercíCIO do podel~ dI:. cil$solu
ção, mesmo tendo haVido pronllnclamento T&vorável do Conselho da
Repllb 11 ca.

SECA0 III
Das Competênc UlS

Arte 102e Compete ao PrImeiro-Ministro

x - elaboral~ o Pt"ofll'"anra dE Governo e :aPI~e'!io{:.nt';'-lo pe
rant e o Congresso Nac lona 1.

11 - ~ 11d I car ao Presl dent e da Repdb 1 I ca, para nomeac:ão
e e)(onerac:iío, os Mll1lstroh dE Estado(

111 - convocar e Pt"esldlr o Cons~lhú de Ministros,

v - promover a un t dade de acâo governamental, e j abcrar
c l anos nac rona r s e regionais de desenvo l vr ment o , 'St,1bm~tendo-"

ao Congresso Nec r cne t •

VI ... exer-cer- do dlrec:ão euser r c- da Admlnlstrio.táo Tede-
1"<:0.1,

VII - dispor sobr-e a oraanr zac ãc e o funCionamento da
àdmm t s't r acâo Ped er-aL, na forma da lei c ome l emen t ar-,

VIII - prover e ext 1091111" os cargos s db t r cos êederar e
na forma da lei c cme l emerrt ar •

IX - expedir decretos e r eauj ement os ppra "Icl execucêe

. X - env i ar men'5agem ao Congresso Nac lona1, ou a qua1
qlJ.&:t" de SIJas Ca~il:~J

XI - env rar o p e-oae t c da Lei de DiretrIzes Ol""çalllenlá
r las e a proposta dos OI' cament ce, da Un I ito ao ccnar esec Nac r cnal ,

XII t nr cr ar' o processo t ea r s t at r vo , na 40rma e nos
casos PFev lsto~ na Const I t u lI;âo I

XIII - prestar, anua l een t e , ao ccnar esec Nac i onat , as
contas re.lat r vae ao exer c ic 10 ent er- 101"', dentro dos, eeeeent e d l~~

após à abertura. da sessão t ear s l at r va ,

XIV - e.crsear-ecer r eaul armc n t e ao CongrE.SSU Nacr ona I OI!
a suas Casas, e part I c I par das re'?pect I "Ias sessões, na forma re
g tmerrt a l ,

XV - se i r e r t ar- ao Pr-e st den t e da República a decretac;:ao
de rotervenc âc reeer e t , do Estado de Deh.sa E do Eat ad o dt, Sít 10,

XVI - exs ed Ir decreto de desilPropr recãc por mt er-esse
SOCIal, para fins de r-e Per-ma agrária,

XVII - Integrar o Conselho da República,

XVII.l Exercer out r a's iltr Ibl.1lc:te~ previstas neste
Coo!ttltu,c;:âo ou crue lhe .forem delegadas pelo Pr-ee r den t e da Replí
b I rc a ,

Art. 103. Compete ao Conselho de Mlnlstl"os

I t r ac ar- a linha política do Governo E: eer ee rar a~

matér I.S r-e Per-en t e s à sua execucão ,

XI - elaborar as Pl"Opostab do e Lanc p Iur- ranua I , da'.=-
diretrizes or-c aaent ár r as e do orc amen t o ,

111 - aprovar os decr-et oe , 21.5 propostils de lei e E'HdA11
nar as q l.l.E:s t 3 E:. S susc rt adee pe Lo Prlm€.ll"O-MlnlstI""O OI! p e'l cs, Mtrll':;.
tro$. de E$tado.

IV - deliberar sobre qllestões q'Je at'etem a competênCIa
de l1I.. IS de: um MinistériO.

V - op Inar sobre as "'/Jf~sH::e'S encamlnhada'5 pelo PresI-
dente da Ge:públlci'h

Art. 104. Compete aos MinIstros de Estado:

I - exercei" a OI" lentaç:â:o, <..ourderlaçi;u e SI.1p er"v I sito do'S
órgãos e ent Iclades da admlnlstrac:ão federal na área de suas pas
tas., li' rEferandtl.r- 0'$ atos a~sln.ado~ pelo Prlmelro-Mlnlstl"O,

II - exped Ir Instr'Jc;::-:ies para a execl.lc:ão das lals, de
cretos G. regulamenlos,

III apresentar ao Conselho de Ministros relat.~l"los

per lód I co'!; sobn:: o andamento das pol it Icas plibllca~ tia ál"ea tlE'
slla'5 past as I

IV - aconlPanhar o!t proJetos de lei em tranlltaç:âo no
Congre-s~o NaCional na área oe suas pasta; Inf'orOrando o Corl~elhu
de H In I :;tras,

v - prat I cal" os ato'5 que lhes -Forem atribuídos pe1.o
Corl~elho' de Mln Istro!>,

Parágrafo ún I co. Os MI n I stros congress I sti'.'s, na forma
reSllmental, poderão Indlcêir, erltrE os membros do COngrê::5S0 Nit.clo
nal. Min 15tros-AdJlJntos, para aUxll ni-los na conduçao de SIJil.'5
pastas, bem COlhO SI.1bStl.tui-lo~ nos Impedlme-ntos.

CAPiTULO V
Da Adl'llinl5traç:âo CIYll Federal

Art. 105. A Admlnlstraç:ão· CIVIl Federal, baseada nos
princípIOS da legalidade, hlerarql1lêl., permanênCia, nel.1tr:alldad(;
partidária e competênCia tecolca e Pl"04lSSlonal, regl.1lados em leI
c01l'lpleM2'ntar, at l.1ã, com Imparc lall dade., para tornar efet IVO o or
denamento JIJl'"ídlCO e eXeCIJtal~ as paI ít Icas plÍbIlcas defInidas pe
lo GovE.l"no.

Pat"agra-Fo 11nlco. Lei COl'Mplementar estabt:'lecerá a orga
nizac:io em Côl.I'"1~elra e as "l.1nç:ões da administração direta, 'Seus
qlJadros tÉcn I co-pro" I 551 ona, S pFrmanentes, suas reI ações COI\ o
governo, I nstrl1mento para se'l controle., bem como o reg IlYl:e J ur i d 1
co dos serv I dores pllb 1 I COS, I nc 1115 I vE a -tOl"ftla e as cond I ç:ões dli'
Pl'"ovl",ento dos cargos públiCOS fi' as cond lções para aqUISição de.
est:ab i 1 Idade.

Art. 10ó. O Serviço PúbliCO será acessível a todos os
braSileiros que- p.reencham os reqlJlsltos e~tabelS'cldo!:l e~ lei.
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l1 1.!: o IngreSso no SetYIl;O Ptlb l r co dependerá neCC55a,

t" r amcn t e de aer ovacâc prévia em ccncur ec ptlb Lr c c de PYOV;;'IS, 01J. di=;
sr-cves e t Lt u t os , eaj vo os casos r rmr c adca na lei complementar ..

$ 2~ Os cal' ace em com I ssio 01.1 funÇ.O~~ de con f I anc a ~E"

rão ener-c rdc s pr-t va t r vamen t e por ccupant e s de cargo OlJ t'unção de
carr eu-a , e.cc eec os da ccn ê t anc a dr r e t a doe lílrll$tro~ de Estado.

S 3! A CeSSa0 de eer-v I dor-es den t r-c da anm I n 1St r ac âc
d u-et a , aomau t e podErá '5l.EI' r-ea I i aeda e.em qlJ.étlqlJ.€1" ênue, palra O I:lr
95:0 c eo en t e ,

~ 4! Nenhum concurso terá va I r dade POI" p r aac mar or' de
cuat.r o anos , contados d~ homoj oaacão ,

li s!: Serão eet tive I s apóS do I 5 anos de exer-c ir: I o
runc renãr Ias nomeados paI" c oncursc ..

r r r - I~VE.5t Ido no mandato de ver-eaeci- , havendo compa
t),bllldade de horar r o s , a ler munr c rpa I poderá adnrr t r r- a per':ep
c e c das ,vantagen;, d~ oeu cargo, €lIlpre:go ou funr;ão. eam p,'eJ1lízo
dos aub s I d lOS. N~o b avendc c ompaf I b 111 dadc , ap 11 cal'-se-á a nor-ma
pre:vl~t:& no Item J..

. ~ i! l::.m vce t euer- dos c aeos de a eae t anten t c p ar-a €'HE'F-
CIC.IO de mandat o , cs tempo de. ver-vr co do SIO!:I'"VldOI~ ~j!1 a contado
para todos os efeitos t eaa r s , exc e t o pr-omoc âo POI~ merecr mcn t o ,

li; 2! É vedado a ver eaoce , no â.mbllo da adnj,rll":ltl~aç:âo
p,jbl r ca direta OIJ Indireta mun t c t p a l , ocupar c ar-ao em ccur aeâo e ,
salvo med r an t e conCIJrSQ plíbll"co, TlJ.nr;ão 0'.1. ellrprE'go.

; 3s Et.c e t ua-iae da vecaeâc do parágl"aT'o ant er-r cr- o
cargo de aecr-et ãr 10 M1lr\IC Ipal, deade que o VG.I~~adol" -':'E' Lr can c te
do et.er c íc la do mandato.

; é e 05 venc r men t c s dos cargos do Congresso Nac r ona I e
do JI.1d te. lâl~ 10 não pod€-I'"ão s cr- Sl.lper rcr es aos p.e.sos s e i c Poder
EHeCIJ,f:.lvo, para car-scs de atl"lbl1lçíJe<s raua r s cu assemelhadas ..

Ç. 7! Respeitado o disposto no parágn;d'o anter- rcr , ~

vedada v mcut eeêc OIJ e qu I p;:;l.l"'aç:ão de ,",IJal quer- nat ur-eza para o
e Lc l t c.. de. r emunee-acâo do pessoal do eer vi ce pllblleo ..

l~wt. 111. ti demr s aâo somente será aplicada. ao +IJnCIO-
nãr 10

r - v r t e r f c r o , em vr r t ude de ecnt enc a .rud rcr ér r a ,

rr - e s t évet , na hll:l'~t(?S€ do ndmer o ant err or ou medr an-.
t e processo adm I n I stl"at 1\0'0, em que 1he ee.r c'\ eaeeaur eda ampla de
of"€SiI..

g 9! A lei fIxará a r e t ecâc de va'l or- entre a mer ot e ét

menor- r emuner-acâo \10 ses v rcc 1:lllbl1(.(J_

Art. 107.. É vedada a acumu l acâo r emuner ada de carsce e
funções pl1bllcas, exeet o

Pal~âgra+'o .In ICO. Invalidada por sentença a denu e sâo , o
f uncr cnáe 10 scni rClntesl'ado, E. e.rcneraoc QI,1Clll lhe. ocupav ;:!: Co lu
gar ou , se ocupava cu t 1"0 cargo, a este r econouc I do, scot di r-e I t o a
mden raa cão ,

I - a de JIJIZ cem um cargo de pro+essql'"

11 - a de do 1s cargos de. Pl"ofe~bol~ ~

Art. 112. O r-ear me JIJrídlCO dos. s er-v rdore s admitidos
em SE-I'VII;OS de car ãb er- t emcorár ro se:ni e atab e Lacr do IE.nl lei est~c

c r a t ,

III - a de IJm c ar ac de PI~0+e5sor com IJnI t éen ICO, ou

IV - a de dOIS cargos p"'lv~l\VDS de méd t co ,

Al"t. 113. As neaecaa Jurídicas de dr r e t t c süc tr cc r-ea
ponc er-âc pelos danos que seus -runcrcnãr rcc , nesae eruaLt dad e , c au-'
sarem a terce ve ee ,

g 1!? Em Cju:a1quer dos casos, it acumulação somemte será
pel"rnltlda 'planetO hOl.l ....el~ (.ol~rel:ação dE. matél"la e comp~tlbllldadt::.

de honárlo.

§ 22 A prolblt:io de aCIJmlJlar estende-se a cargos, fun-
ções ou ~mpYe9o'!> em :a'ltar'4UI~,:SJ T1indações cl" l:adõ3':> ou mant Ida'::> PI:Õ:
10 poder p,jbllco, empresas públicas e SOCiedades de economia mis
to.

Pal~ágl'"at'o l.in I co. Cabel'"á ação regl"es<::> I va contra func 10
nárlo re5I:1onsávf!:'l, nos c:a~o~ dE. clJIpa 011 dolo.

Art. 114. O disposto nE'$ta SCç:dO aplICa-5E' aos i'IJnCIO
náy lOS cios tl"ê-S Pode,'"e"", da União €" ao'=. fun(.lon~l'"lo,=" enl gC"~al,

das Estados. do Distrito Fedr;;l"al. dos TC;:I"l"'lb5t'" tOS c: dos MiJl1\c{
piOS.

Art. 108. O serVidor será aposentado 'CAPiTUlO V
Do Ministério PlíbllCO da UnIão

I - por Il1val idez,

11 - compulsorlanu~nte, aos setenta anos de Idade, ou

a) após trinta E' CI11CO anos de serviço para o holll~m e
tI" Into. anos para i' InJJlher, de'!:>de clJ,U~' contenl, pelo menos, re~pec

tl ....anllmte, clnqlJentll e três e quarenta e Oito anos de Idadt:..

Al"t. 115. O MinistériO Público É IrtStltl1ll;:áo prln11anen
te, atl,1ante JIJ.l1to ao Jud IC I <:l,,, 10, InCI.J.Ihblndo-1hl!' a dE:~e'ba do regl
nll~ defl'locnitlco, da ordem Jurídica e dos IntE"l'"es~e5 SOClài$ e 10-

dlYldl.1.i:l.I'S lodlsponíye.ls l tendo como p,..lncíplos InstltlJCIOnals a
unidade-, a IndiVIsibilidade- tE: a Indel'endênc.la TIJl1clonal.

Art. 116. O MinistérIO PúbliCO da União compreend{?

lI! - o MinistériO p,1bllCO do Trabalho, e

Ir - o Min I'S-tér 10 prl!J1lCO MIlitai'

; 1! Cada MI n 15tél~' o Pljb 11 co será chet lado pelo Pt'"OCIJ

radar-Geral, e-;.c.olh Ido dentl~l3. tiS Integrante.", d1\ can É. H'";',' na ~Ol"

fila prevista na respect Iva lei complementar.

- o M1I1lstét"IO Plíbllco rs.o(:.ral, que OfiCiara perante
o Supremo TI" I buna1 Federal, o Super 101" TI'" I bunal de JIJst I ç:a, 05
TI'I!JI.1naIS EleitoraiS. (J TI~lblJnal de. Contá'$. da União. os Tl"lblJ.l1al'l:>
e JIJí::es FE'dcl~als COflllJnS e 05 JIJízos Agrárlos1

o Minlstél"IO Públlco.do DI':>trlto Fede,..alXV
Terr I b:k lOS.

§. 2~ Cabent ao Pl"ocl.Jl"adol"-Geral da Re-plíbi Ita rEpl'~~E'n

tar, J'Jnto ao Supn?mo TrlblJnal Fedenil,l, pOI~ InconstitUCionalidade
de lei ou ato 110nílat IVu, Yeql,1el"endo, fiO!:> ca....o'::> pre:Vlstos, a 111
tel"venç:áo fedel'"al 1105 Estados.

b) a Pil\l~t Ir do!> dez arlos de trabalho, a qlJ.alqlJ.er rnOlllen
to, de$de qlJe l"eqlJer I da pelo serv I doI'", com proventos t="ropot"c I 0-

na\s ~o tempo de ~eFVlço. I

Parágrafo Ijnlco. Lei complementar dJ Inlclatil/a E'HclIJ
slva do Pt'"lmeIFo-Mlnlst,..o Indlcani as EA.C.e.ÇÕt:.t qllanto..ao teolpo e

~:;~r~~:t I eid:~~v ~ç~: s:~~~ b ~i~~:~~~dor I a, refI ma, t ran$~el~êI1c I a

Art. 109. Os proventos da aposentJol"ia serão.

! - Inte9n\IS, q'rando o serVidor I
a) contar com Q \:.empo de serYlçojel<l91do nesta Const 1

tt.J,lção,

b) sofrer Invalidez permanente, por aCidente em se/"YI
CO, pot" moléstia profiSSional 0 1,1 por doen a gnlVfZ., contagIosa 01,1
Incr.Jrável, espeCificada enl lei, e

50S ..

11 - proporCionaiS ao tempo de ser .... lT;o, nos óem'Hs ca-

~ 1! Ol'> mlllta,..es, enquanto em e,.'el-Ivo $E:rVit;:o, nao
poderão estal~ flllado-E> <:< Part Ido"", Pol ít I co!:>.

I

~ 2! 'O OfiCIal das Forç:as Armadas 5':'; perderá o posto e
a pCltE'llte POI sG'ntença condenat91'"la a pena rest)'" It IV:a (ja lltH?I~da
de IndIVidual que ultrapa$se dOIS anos, passadar em J11lgado, OlJ se
tol~ de:.clãr;;,do Il1d19110 do DfIClalil.tQ, OIJ c.om ele., IllcOnll."atívE.l, paI"

; 3s A I"epre~ent açfío será obl" I 9at ór I a se l"eqlJet.. I da pe
las pE'5~OaS 01.1. ent Idad~s Olenc lonadas nt:.'::>ta Const IbJIÇão, 011 a I~€.
ql),er I meot o dos PFocFJl"adol~es-GeraI s.

li 4!! Lei complemEntar orgarllzal li o 'Mln Isténo PubliCO
da União, aplicando-se selJs Pl~lncíPlo~ e nOI mas gef"alS ao M,nls
tél~ \0 P,.íbllco dos E:stados ..

CAPíTULO V
Das Forças Aro\adas

Art. 1 í7. As Forç:a5 Armadas, const I bJ í das pel a Mar 1
nha, pelo Ex€'kclto e pela Ael~onál.lt Ica, -::.aé Inst I ttlI (;':lG:b naCionais
permanentes e regulares, organ Izadas, nos termos 'de lei cOnlPllZ
menttll~, com bl1~~ na hlerarql1la e nto< dlbclPllfla, 'Sob ~ alJ.torlda·d(:,'
suprema do Pr~sldE'nte da Repl.íbllca, e dest loam-se à defesa da Pá
tl~la e à gal"antltl dos podel"€!i- constitUCiOnais.. da lei (;. da ol'"d~m.

fede,..al, estadual OIJ
os efe I tos de aposen-

não poderão exceder a

mesma p,..oporr.~~ eO~.t~~~:~t~:t~~ ~~:~~~ ~~~~ :~~ã~o~~~~S~~S~ll~:
ri\ç:ao do poder aqlJlsit IVO da nloeda, '5 nlUdlTlcar a remlJneraçao
dos serVidores em at IVldadE:..

do do sel,1

S 2! 05 pro....entos
relnllne:n)r..âo P€'rceb loa na

Art. 110. O ~er""ldor PÚ llco da adn-rlnlstraçâo dweta
ou IndIreta federal, estadlJal ou mun cipa], exel"cerá o mandato a
que tenha Sido ",leIto Em confornllda as regn~s seglJ,inte:s'

o mandato, ficará aTâsta-

ti 3! O tempo de sel"vlç:o
mlJ.11 IC IPal -berã complltf1do Integralment
tadol~H\ e disponibilidade. na forma d

II - Inve!>tldo no manda o de Prefelto.MunlcIPl'l, sel~á
afagtado dE' seu cal"go, -emprego OI i!1J,rtc:ão, admitido à 16"1 m11n1CI
pa1 facultal'"-lh~ a opç:ão pela ;sua relllul1erac:âo,
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dec r aac de Tr'rbuna I MilitaI" de caráter permanente, em tempo de
eaa , OIJ. de Tr rbunal EsP€t.lal em tempo de 9 1,l.€'I.... e-e,

Al'"t. • O atuai Pr ee r oent e da Rep,jbllGa, ent eno enu c
pl"eench I das aa c cuc I c See, l~9a I s necE''bsár Ias. poderil. an t ec I ear- a
entrada em Vigor do Sistema s ar-Lamen t at- do governo. p or meio de
Mensagem env rada ao Corfgr€5~CJ N.o,.('lonal.

S 1~ Às p'or cae Arn\adas c ome e t e , na forma da lei, at!'" 1

hut r serviço a'l t ernab IVO ace eue , en, t smvc d e paz, ap,:,s il.11~ta-

dos, alegarem IMPera!: IVO de Canse r ênc la p ar-d. exr mr r em-rs e de a t ,-
v rdadee, de carátel' e~$encl;tlmente mr Lr t a v ,

Al'"t. • O sr s t ema parlamentar do goyerno este-nder-
st:.'-á aou Estados e en t r ar-á em VI90I~ a partir do Tlnal do mandato
dos e t ua r s governadores.

JUSTIFICACllO

I - a e e.t e-ut uracâc dos .~rgãos báSICOS eue a Integl"alu.

O.ferecemos, na er eaen t e Emenda. uma uma proposta de 01"
s an IZl\ç:ão ela. Un lão Feder a I , ee't abe Lec errn o

nat e n-c

Ir - ti r et ac t cn aman t c r ec {proco entre eles (vale. d t zet",
o ·sistema de govel""no·).

Os ,;.I"gãos báSICOS que compõem a Un lão Federal si\o

I - o COn9l""E.~':>O Nac t cna.L, repre,entando o Povo Bra~l
di ver-e I dade de suas op In r Ses , de SEUS I nt el"eS~e:S e de

auas Id~ol09Ia5,

II - ê\ Pr-es rdêncr a da Repllblfca. a ChefH\ de Esta~D.
repr~sentando o Povo 81~a""llelro na ';>'fa un rdace em ton!o ec , "'&'1Q
e es nac I ona I S e do consenso. qtJanto as regras e pr Jnc I P Jos do l'"f;
gim€' deruccr é t r cc • que t cr nam po~sive:l a coes-ão da sot.ledadE. poll-

t r ca brasileira,

111 o Governo, ól"gão que, i aet r eadc na etar or r a ca
OPinião poplllal" d~Tlnlcia em ej e • ...Õe-~ palra O COIl9I"e'il~O, (Íll I~'- a~
políticas pI1blICa$. condu;:':lndo:a SOCiedade b r-aer Le t r a .

IV - 'ao Admlnlstl"uf..âo CIVil ••jr9~o t dcrrr cc , pc-rl.llanellte,
profiSSional e partldar'littllente neutro, qU~ ap}lI:a ol"dlnarlamente
o ordenamento .rur íd ICO e. execut a as pol í~ r cae pli131.1C.:aS ce-t rn Idas
peio GÕverno. de ';orma 19ual e ImparCial pari!. ~OCiOs, dentrt;! ,da
Con~tlb.l,l;.âo, dll~lg1da SlJ.P€l'" I OI" me:nt li':. \-I("la Pr~~lde-nc.la da Repu!J1I
<a,

v - O MinistériO rlibllco, ,~rgão da Adnllnlst.raç:ão CIVil.
dlrl9ldc.. Sl.lpel""lOrmente pE:.la PreSIdênCia aa RE.'~úbllc.a, atutlJldo
JIJnto ao JIJdlclarlo, pal""i~. a defe~a da ordeRl JIJ.l'"ldlca. da legall
dddf! denlocfitlca, bem como dos Interf:>~se~ ~O(.laIS e Irldlvldull'~

Indlsponívels l

gl'"eve.

S 2s O militar da ativa que ac er t ar- c ars c ou -t'Jnt;:i\o
pública teml:lol'árla, não E.let IV'a. aSSlnl como emprl:'go s m erill-'tesêo
pdb l r c a , em SOCiedade de eccnoeu a mista, em fl.mdação 01J seer eeane
drret a ou rndr r c t araen t e c on t r c I ada p e Lo Poder- püb i rcc , .rlcarcí
agregado ec r esseet ' .... 0 euecír c , podendo optar pelos venc r eten t oa e
vant aaene de eeu posto, e soltlente p cdar ã su p r omovt qo f'ot' aut; 1

glJ.ldade, en quant o p er-eane c er nes-sa sr tuac âo , contando-se-lhe o
tenlpa de eer-v rcc apena'$o par", aquela c r-omocâo , tr an~fet ênc la para
a r eeer-va OIJ reforMa.. DepOIS de dOIS anos de e t aat auent o , cont í
1'1').011 ou não. ~tõ'rá tl'an~ferloo panl a FeSGrVa OIJ I €forrtt«do.

~ te O militar em a t t vr õ ade qllE:: acertar cargo pl:ibllco
c IVi 1 e er-manant e eer-a transfer Ido p ar a lo r eeet-va ,

!& 1~ Rat Iflcado pelo referenourn, o ProJeto !>erá Pr'O
mlJlgadCl como a Const Itulç:ão da Repllbllca Federat Iya do 8l'"i'.sI1.

ACr'l!'scentem-se, ande cQIJberenl, cu; SeB'Jlntes Df5PosI"r::e~
Transltól'" las

Art. 119. As. s at en t e s , COI\. as »r er r oaat rvas , direito,="
E dever-e-s a elas Inerentes. são as eeaur ad es em toda a e t en r t ude
ao5 o"'lC:tal~ da ativa. da reserva 01J ref'o'''mados, das fon;Q'i:> <I..I'"ma
das, pol íCIi.\5 er l r t ar e s e corpos de bombe r r c s dos Estados, dos
Territórios e do DIstrito eecer e r • 5el'ldo-lhe~ pr-r vat r voe os títlJ,-

los. pOiotos e un r êer aies e r r r eee-es ,

Art. O ProJeto de ConstlbJIÇ,ão, IlAla yez aproyado
pela Assem1.l1êia NaCional Con,,=,tltulnh., SCWd. suLmellóCl a une
referEndum popular 11nlco e !iI€I~l\l.

;. 22. As nllJlh-;reS e 05 ec t eeréetr cce i"lcanl lsent~s do
s es-vrc c milItar Oby,gatorlo em tempo de paz, SIJ.J~ltO~J porem, a
outros encar s o s eue a :1:1 lhe!ô> at r r bu t r.....

Ir

Militar,
....oltada

pátria e
S. 22 RttJE.'lt'ldo o PrOJeto. a ASS€!'t(lble.lâ Nd.C lonal Cons-

ti tlJ I nte cessará SUi!\S at I v I aades, convocadas novas ele I çí:ies em
cento ~ VintE dias.

~ 32: No caso, '"' parágrafo antel'"lor. ti a\:lJal Assembléia
Naclontll COn'btltlllnte funCionará conlo COngreSkO Nac.lonal at~ :o

pOSse das; novos constitUIntes, quando então será dlssol .... ,cíO.

Art. • PI~olYtul9:ada a Canst Itl.lI~ão, os mandatos do~

deputadoS'- e senadores hav I dos pela Ol"denl anter t OI" serão reC€o. dos
p.!oI:;} nOYê ordem const,t'lclonal. com li dl.tr-ação lJFevlsta naqu.:.la.

Art ..., • A recepç:ão prev I st a no art 190 anter I 01" es-
tendE-Se. a't-0dos os demaIS c:al~gOS e -Pl.1nr...õEs pt1bllc.a~. l.:'lf:.'tlvos E.

não Fletlvos, .fedel""ê\ls, estadtJRIS e O\l.1nlC:lpalSM

Parásnlf'o Iln ICO. O mandato do atl,lal Pre!:> ldente da Re:
pfíb 1 I ca t erlill naná em Gf-' I nze de març:o de 1991..

VI - as For~as Arn\adas, vrgão dd Ar.lmln I st I"aç:ao
SIJPel' I <:Ir mente conrandaGa pela PrE''S I dênc. I a da ReFll1b11 ca.
para $IJ,C'\ ntlssão Constlt'Jclol'lal de deí'esa dos valores óa
das reg "'as li pr Inc íp I tiS da democrac la.

QIJanto ao relac lonamento I""E'C íproc:o entrf! os tjrgã"s (ou
·Slstem~ dE' GO'lG::'t'"no·>, propomo!> o pal~lamerJtal"lsmo (sistema ql~e
vem sendo acolhida pelos trabalho!:> sonstltl~lnte~ des~e os relat~
rios das subtoIDlssües E: das COlTllSSOeS tematlca':o, ate o SIJ.b~tltJ
tl ....O do Relator),com base noS se9ulntes pontos

I - 5€paraf;ão clat''a dE. atr I ulJ.I l;ões erttl"€

a> a PreSidênCia da Repllbllca (CheTliI. ôe Estado), órgão
o mais. po~sível 5IJPt'epat't Idál' 10, voltudo pa~a Co.. d"'~e~a do,=> valo
res naCionaiS e das regras 6 princípIOS delllocrátlcos, como o prl
m~II"O mag Istr.a.do da Naç:ão, árb Itro do .IU90 Flol ít ICO ~ 9Udrda da

~~.~~:~~r7~c~~;;~;~od~ r ~; I~~~ç:~P~~::~I:~:eE:iI- AdmInIstrnção CIv 11, o

Art. As normas I elat l"'M.' ao f>istenld de governo
entrarão em '11901' com i\ posse do -FutlJI""O PreSIdente da PeplÍbllca,
a 'SE-r ~lelto. de forma dll'"G:'ta, :a ql.1ll)ze de nOVE'Olbro df:f 1990.

b) o governo, órgão po1 it ICO part Idár ta, fundado na
maior la de repl"esE'rttat;ão no Congresso, que d 11' Ige e condlJ.z fi PO
lítfca na SOCiedade. seglJ.ndo os ptogramas dos Piwtldosl

Parágrafo lin ICO. é mant Ido até 15 de nlcwç:o de 1991 o
sistema PI~e-'Sldenc lallsta atlJ.almeilte. em V1901~, IIlCllJ'\:.IV~ no tocan
te ao Pl'"ocesso leslslat IVO, com as seglJlntes ressa.lvas

11 - a respon~abllldadt::: do Govel~no frente it. maioria
parlamentar I ev 1tando que possa subs I st I r Governo selll o consent i
m~ntQ d:a. rn;, lor la,

r.r--- TlllTO/.lU!ITlneMjlD ~--- __,

lI! - o governo conlposto de IJlI\a colet IVldade de pol it 1
C05, 501 'dar I<dltel'1t~ responsável perant.e- o chefe dE Estado e- pe
I"a.nte a Câmara dos Deputados.

_ -1......._, Dê-se ao § 5. do art. 13 das Oisposiç~es Transit6-
ria~itutivo do Relator do Projeto de Constituiç§o elabo
rado pela Comiss~o Oe Sistematização. a seguinte redacão:' -

rry~.ftTI~~

PFLlRSDeputado ARNALDO PRIETO

Anexamo,"" ao Título V proposto, 05 art 1905 cOt"responden
tes e niE:cessál'" 105 à translf;âo do presldl;;.l'lc lalltilTlo ao parlamenta
rismo, par" serem Incorporadas às dlSPosl,ões tl"an'Z"tórla-s.

Em '5 íntese, :a no'§sa p~t"eoclJ.paç;ão c.om e<,;;.t<J ENlenda ~ che
gal""l\lo!:o ao parlamentar I smo - fórmlJla reconhec I damente Sflper 101' do
regIme dumocrát ICO - de *orl"A'a progreSSIva e segura, 5E.lll aç;odamen
tos nem pro....oca,r::es, para alcançarMos esse obJet IVO no pra::::o MaiS
ad,e ClIJ.ad o , com o apoIo dQ ma.lor l'lllrnel'o pos.... ível dE: força.,,=, F'olH:I
cas e seM o r ISCO do ret roc:eS$O Já anlargado na e:~per I ênc: I a de
1961 .. 1963.

PLENARIO

EMENDA ES33039·0
f?
r.r-------- ,.1..1EIlAJItO/tO.. lllio/.UfI.l:o.. e.s4e ~

11 - o Conselho de MI n I stros poderá ser coai denado 1'01""
um Mlnlstro-Cool~dEn:adol'" ludlcado p~lo PreSidente da R~flú.bllc:a,
para o eXEI~cíCIO d.e poderes ql,le ,lhe SEJam delegados por decreto
PI~e-~ldenÇ.lal,

Art. A Conllssão de Tn,.nslç:âo de (j1J.E' tl..':ta o Itenl
111 do ar-t Igo il:ntE:1' 10r-. no prazo de seis flie~E'~ contada~ de SIJa
Instalaç:âo, elaborani IJ"l proJeto de reforll.\d da legtsla1Z:âo elE'ltCl
ral E' pal""tldarla, com o obJE"t' ....o de fortalE'cel~ a estr'lJ.tlJr'a Pã\l~tl
dâl"la ntlclonal, a iUJ.tentlC:·ldade dOIJtl""lnálr.a dos pal'"tldos. beom co
mo a f I deI I c.lade dtls Sel.l'S T 111 adot.o ao,=> progr :ama'!::> al,r uvatros elft
convenç:í\o.

fica desde logo In'5tltuído 'lm Const:'lno de M,niS
tros, sob a dlrel;âo do atlJal PreSidentE. da RepI1bll!:a. a ser por
ele convocado, e qUi. apt'"ovará regImento Interno r~:3I,llanoo o St"l,l
flJ.nc lonal\lento.

111 Fica criada IJma Coml-ssão de Translç:ão de nível
M.n'stQ'rl~l, dIrIgida pcW um M'11Istyo-E;<tr<iordlnárJo IndIcado li
vremente pelo PreSidente da Repljbllca, con\~ finalidade C/e pl""opor
ao ConSlresso Nac lon.l e ao Pl'esldente da Repúbl Ica a~ lIled Ida~ le
Qlslatl .... "'s e admlnlstratlyas necessárias il organlzac;âo ,rlslltu
c.lol'lal estabelec.lda nesta Constltl.lltão, S~I\1 preJIJízo das InlCla-

t Ivas dos repl""€sentantes de olJ.tros ':'l'"gão§ t It!Jlares de poder po
lítiCO, na E;,-fera da. com~etêrlcla de cada llm.
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tlArt. 13. o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 52 A Pracuradoria_Ge:ral da União será composta
pelos órgãos consultivos e judiciais da Ulião, observado o
disposto no parágrafo anterior. ti

JUSTIFICAÇÃO.

JUSTIFICAçnO

Ir preciso frear a ganância tributária, que se tornou avas

saladora no país, submetendo as majorações f r scads e tarifárias ao
"quorum" qualificado do Poder Legislativo.

A redaçllo proposta visa a aprimorar a redação do p~

rágrafo, eliminando sua parte final que é uma repetição do § 42.
EMENDA ES33043·8
l!J Constituinte Wllson Campos tTPMÓB/~EJ

EMENDA ES33040·3
l': Constituinte Wilson Campos

_____ 'LtllÁ~ID/llOUlJl;;II/'I.I'Cflllluio ~

rr;;;;lo

----- 'Ll..""IOtCI5111lSiol.u• COIllI.sio __""O"' --,

~rio
..,.,.-------------TnTO/~llITI'IC.l;io _,

Acrescenta-se ao art.9Q do subst i tut í.vo do Relator o se
guinte:

..,.,.------------- TUTDlJlJnl~IUç;;D-- _...,

Acrescenta-se ao art. 226 00 substltutivo os seguintes parágrafos:

"§4º _ As efTllresas públicas t as socaedades de economia mista e as Fundações
plJblicas que poduzirem preju.í.z:o durante um triênio sofrerão intervenção para apurar

..se se houvemalversação de bens ou lncompetencia dos seus dlrigentes, caracterizado

em ambos os casos, crime contra a economia popular."

u§SQ _ A desati'VaGão dessas empresas será submetidFl pelo executivo, Federal

Estadual ou Municipal, ao exame do Poder Legislativo competente, que também decadí

rá sobre z.culpatn.Lídade dos seus agentes, pelo "quorum"de dois terços, cabendo re

curso 80 judiciário. 11

"§62 _ Provada aPUIPa do gestor da Empresa, sofrerá perdimento de bens. 11

.:LISTIFICAÇ/lO

Os demandas das Estatais, nas três esferas administrativas, quase sempre se
traduzem em prejuízos ao Erário, que devem ser prevenidos e punidos.

\
"§ 82 _ Não se permitirá mais de uma Federação Sindic.al

nos Estados, seja patronal ou laboral."

JUSTIFICAçnO

A emenda visa a evitar os exageros do "Pe.lequi sncv bem

como o enfraquecimento da representação estadual junto às Con
federações, produzido pelo di vã sacní ano .

EMENDA ES33044·6
tJ cons t i tuinte Wilson Campos

- .LrNAlllo/callll.io/IUICOIlI.sio- --,

~io
..,.,. TUTONllITIPlc.çio----- -,

Acrescente-se 1 onde couber, no título das Disposições rran

sit6rias'f":~guinte:

a seguinte re-

,
\

do Substi tuti vo rti RelatorIr l

Oê-se ao art. 110

dação:

"ATt. ~ devolvido ao Estado de Pernambuco o arqui-

pélago de Fernando Noronha. 11

JUSTIFICAçnO

Retirada a finalidade militar do t err í t õr ro de Fernando de

Noronha, cumpre devolver aquelf=! arquipélago ao Estado de Pernambuco,

a qrem pertencia, acabando-se com a figura de uma entidade federal
fictícia e d.lspendzos a para a União.

Pernambuco saberá defender sua ecologia e aproveitar suas
po t- nr La.Lddade s turIet.ãcas •

----- 'uNAllloteollluio/lll.COIlJISio ,--- ---,

~ário

EMENDA ES33045·4
~ Constituinte Wilson Campos

,..,.------------- TUTONllITIPlC.çi;o_-+- _...,
JUSTIFICAçnO

Pretendemos que se exa j a do candidato idade superior a trin
ta e cinco anos à data da escolha pela Convenção partidária.

Dê-se ao art.75 do Substitutiva a seguil)te redação:

"Art.75 - O Senado da República compõe-se de representantes
dos Estados e do Distrito Federal, indicado o seu nome pela Conven
ção partidária entre maiores de trinta e cinco anos, no exercício

dos direito" politicos e eleitos pelo voto direto e secreto, segun

do o princípio majoritárlo'~

.- 'LlflAIIIO/COIlII.lo/.UICOIlIU,tO'-- --,

~ário

EMENDA ES33041·1
f? Constituinte Wilson Campos

_-------------TUTO/~UftlflC'çio, _.

Constituinte Wilson Campos
. 'LldlllOtColllll.iot.II.ÇIlIlI..io,--------~

~::á::r.:i.:o --J

EMENDA ES33042·0

~
AUTOIl'-------------,

"Art.110 - São condiçiles de elegib;i'lldade do Pres í dant e da

República ser brasileiro nato, ter mais de/trinta e cinco anos de
idade no ato da sua indicação pela Convenção partidária -e estar no
exercício dos d~reitos políticos. 11

JUSTIFICAÇIlO

Pretende-se não dispute a Convenção, quem tenha menos de
trinta e cinco anos de idade, o que não importá em ampliar demasia

I
do a restrição. ri

O Subshtuti vo é omisso quanto à mejima exigência para o

candrríato à Vice-Presidência da República, adotado o Parlamentaris
mo.
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EMENDA ES33046·2 ,",~ ----,
f!J Cansti tu í nt e Wilson Campos

rz-r- TlItTIINlIsTlf1eAçio, --,

EMENDA ES33049·7
f: Consti t urrite Wilson Campos

. rulluIO/COlollllio/lultOllluio -----,

~rio
r.r-------------TUTO/,/UITI.IeAÇÃO----------------,

Acrescente-se ao art.157 do Substitutivo da relator o se

guinte:
Dê-se ao art.39 do Substitutivo a seguinte redação:

Il§ 3º _ Para concorrer aos cargas de juizes cLas s i s t as e

ma.nís t r os dos t r Ibuna as r eq rona Ls do trabalho e do Tribunal Superl

or do Trabalho exige-se diploma universitário. 11

JUSTlFICAÇAO

"Art.39 - O governador e o vice-governador do Estado, que

terão seus nomes Indacadns entre maiores de trinta e cinco anos, na

data da convenção partidária,serão eWtos até quarenta e cinco dias
antes J'o término do mandato dos seus antecessores, na forma dos §§

12 e~ do art. 111, para mandato de quatro anos, tomando posse no
dia 12 de Janeiro do ano subsE'Quente."

Visa a emenda melhorar a qualificação intelectual

nica dos maglStrados t r aba ltustas .

t éc-
JUSTIFICAÇJlO

Parece-nos que cabe à Constituição Federal, até em nome do
princípio da uniformidade federatlva, deve especificar as elegibili
dades nos planos estadual e municipal t amhém,

CONSTlTUINTE BONIFÃCIO VE À~VRAVA

PLENÃRIO

TUTDfJUSTlfll;...':ÃO ~

EMENDA ES33050·1
PJ

~-----.L(IIÁII.IO/l:Olll'tlo/.U'tIUII •• iO

CPJ.enário

EMENDA ES33047·1
f:J Constituinte Wilson Campos

=------------- nnO/lunl'lt~io-----_--_---_-,

V.u,poM.b..vo esendados Mt. 142, § 3Q

Acrescenta-se onde couber, ao título das Disposições r r ans r.,
t.ôr Les do SUbstitutivó~uinte: No § 39 do N-â. -1.42, lJub6.:ti:tu.a-he a l'..~pt.eMã.o "dasii",

pela. e.X.plLe..&bM "pJtOta:taJtE.II , 6-tc.ando a Iteda.ç.ão c.omo ,õegue. a.baixo:

"Art 0__ - Dentro de sessenta dias, o Congresso Nacional
nomeará comí.s são mista para elaborar projeto de conau Lâ dação das
Leis do Trabalho e de Lei Orgânica da Previdência Social.

JUSTIFlCAÇAO

"§ 39 - Oh piLOceMOh jud.i.c.i.aM .eJúio .i.McÚldoh polt ruuU

w-c1.a. pJtr!.t.imbtaJt em que. tU. pa!LtM, hegundo pJu.nc.,[.p.Ú) da. oJUt.tulade., le.vaJtão '

M juiz M huah !UtZÔeA e Mie, /lO pJUtzo de qlUVl.e.n.át e aLto holutl>, p~oltWv.ii

a. llWeJ'Iç.a., que U~1'a vez 1Jllpu.gncula. poJt. qua.equM do.quela.6 daJt..ã. ao p!lcc.eh.60 (J

Jrlin c.omum p!U'..v-Uto na. Jte1lpec.t.iva. lei. 11

A inserção dos novos mandamentos constitucionais no texto
da C.L. T e da L.O.P.S deve ser encarada como tarefa urgente.

]USTlFlcATlVA

EMENDA ES33Q48·9
~tituinte Wilson Campos

_____ .L&IOAfllll/tOIl.ISsiO/luleOllllllio -,

~io
=-------------TUT(l/,/UlTlfIUçio----- --,

oobJeUvo da eIl!eJtda é óaclUto.~ o andaml'Jlto doh piLO

C.M.bo.b jud1..c1.a.i.6 J levando a. elM c.aJulc..t~.uc.a.& de plta.tJ..c.1.dade e. lta.plde.z. ,
a.o rneM:o .tempo em que. PlUJpJ.c.út o ac.e),.bO do,s mt't.-U C.MeJttM ao Jud1.c1.áJf..i.o ,pe

la Jteduçííq de CCL6toh que piLOpMc.i.O>w..

EMENDA E533051-9
[J BONIFACIO OE AN'ô'ilÃO::A-------------,

r,r-------------TUrOIJtJSTlfII;AÇio _

?Jq
Dê-se ao § .êe do art. 28 de Substituti vo do Relator a se
guinte redação.

FIENARIO
~OAT"'__

'ov09/87

"§3 2 - Os Estados podem rncorporar-ae , desmembrar-se ou
fundir-se, nos termos da Lei Complementar Federal."

JUSTIFICAÇAO

Acrescente-se ao Art 288 do Substitutivo do Relator o
seguinte parágrafo único:

IIArt. ·28B - ..............•.•........•...............
Parágrafo éruco - A lei vedará práticas científicas I

contra a vroa, a anteqrrdade física e a dignidade da
pessoa".

Para a transformaçâo de um Territ6rio F.ederal em Estado,

os condicionamentos figurarão em Lei Complementar 1 como consta do
§ 42 ; nos termos do SubStitutívo~

prop~.s a uniformização, adotada a sistemática da C.onsti
tuição em vigor, ante o fracasso do sistema proposto ~a de 1946.

• <,JUSTIFI~VA
\

__ -., Os meios de comunicação têm frequentemente divulgado I

experiê(1cias gené~ticas d~ consequências irrprevísívéls para " raça humana. A
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manipulação genética poderá levar a hemarudade a uma autodeatruição com toda'

sorte de atentado contra a vida a Integridade flsica e a dignidade da pessoa
O PIOPÓSl to da emenda é vedar tais práticas. derxando I

a legIslação ordmãrãa d regulamentação da matéria

\
\

SJ.l e J.r a de décadas, no campo de p Lanaj arnent.o da promoção eocxeã e

eccnônu.ca de áreas pobres ou atrasadas. Dai que se-ja neceas âxao de!,

xar claro que a nova norma dá corrtia.nu.Ldede ao complexo exds t.entie ,

"que não deve ser deaat.avedo , mas oportunamente transformado segundo

os parâmetros e as dl.retr:Lzes constantes do Capitulo própl::l.o.

§ - Lel. Complementar estabelocerá as diretrl:.

aes e bases do p Lane j amentio do deeenvoIvamerrto nacional equr..librado,

def~nJ.ndo:

A presente Emenda é conexa com:

aI EHENPA SUBSTITUTIVA/SUPRESSIVA sobre as re

giões de desenvolvimento, que altera os art~gos 49, 50 e 51, do Ca

pitulo VI, do Titulo IV, e suprime os artJ..gos 61, 62, 63 e 64 do

I Título X - na.spoaações TransJ..tór~as.

b) EMENDA ADITIVA que acrescenta, nas n.i.apoa i

çõea 'r.cans rt.ôz-a.as , artigo mantendo a SUDAM, SUDENE, SUDECO, SUDESUL

e Superintendência da Zona Franca de Manaus, até que se j am cr~adas

as regiões de desenvolvimento previstas na Seção I, do Capitulo VI,

do Titulo IV.

JUSTIFICAÇÃO

Acrescente......se ao artigo 229, parágrafo com a s~

b) - o sistema nacaonaj, de planejamento cconôm±

co e eocaaj. que ãuncacneccâ .í.nt.eranavamerrt e com o z eçaonaj.,

a) - os crreérnoa de zoneamento econôma.oo , art!

culador dos a.nve s tiamenüoa ptibLz.co s e norteador dos z.nve ab fmerrt.o s

pza.vados r

BMENDA ADITIVA

gUJ.nte redação:

= TnTOI'JI.!Tl~IC ...I;ÃO----- _,

E/YIENDA ES33054-3
f:Consti t.ua nbe JORGE VIANNA

JUS T I F I C A T I V A

AdicIonar no parágrafo únICO, do art. 31, das DlsPO 1

çües Transit6rJ.as~Pp1l.lfe r.ine j , a seguinte expressão: "Até J o
ano de 1987".

A redação do r ef'er-a do dí spos í t ívo passa ser a seçum e:

"Fica assegurado como direito adquIrido o exercício de do i s ca 
90S ou empregos pr Ivat i vos de médico que VInham sendo exerc i d s

por médi co crvt I ou médico miLí t ar na âdnu nl s t r eção Pública d reta

ou a nda r e t a até ano de 1987 11
•

Mui tos méda ccs ci v1$ e mí Latares vêm exercendo u

do cargo ou emprego na arínu.n í s t r açêu pública direta ou

há 20,25 c 'r.1té 30 anos.
O médico aposentado, da reserva ou reformado, isp5e de

tempo integral para dedicar-se com exclusividade ao segUhdo car-

go ou emprego. J
Os médicos mí Latares vêm sendo ameaçados de1miSSâO do

cargo ou emprego que exercem no meio civil, destacadam nt e no

INAMPS, antes que ocorra a promulg~ção da nova Carta C ns t a t uc ac-.
nal.

IiJPLENARIO ~
~.=-------------!

EMENDA ES33052-7
t: DEPUTADO CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO

r.T--------I'U:R"lllo./e....Il.~~14/:;,JllC.Olutsb------- _ ___..,

r.r-----------__ Tt'tTo/JunIFle.çÃO __,~_,

= TUTO/~I.STI~ICAÇÃO----_ _j'-------_,

EMENDA E833053-5
l!J Constituinte JORGE VIANNA

r;-r-------- 'LtHA~IOICOM1'S.\CI.IURCOMIII.iO---- __,1___o

PLENÁRIO

~"""oo~
PHDB

Va aa :LnC~J.r,na Ordem Dconôau.ca , a obxa.qacão da

aprovação de Lei Comp Lemerrt.az que fJ xe os fundamentos do p Lane j i'l.1T\d.IJ:.

to do deaenvo Lvamerrto regiona equa Lxbz-ado ,
,
\

EMENDA ADITIVA

I -rí(v.M,
Acrescente-se nas Da.sposLcôea ' rans~tõria~ s~

guinte;tn""~ ~,

EJVlENDA E833055-1
f=l ccnc t r trua.n tic JORGE VIANNA

= 'LEIJUI?fCOM1~S~c/~UD~"I,US~Ão_- _

A ausência de um provimento como o proposto po

deria indu:z;ir ã presunção de que estariam extintos os atuais orga

nismos re.gionais com a promulgação da conseâ.cua.cão ,

A sistemát~ca--€stabelecida no corpo do substit~

tivo, para ordenamento da política de desenvolvimento regional não

infirma, mas, ao contrário, confirma e eperfe i.coa a experiência br~

Artigo - Até que sejam riadas as regiões

de desenvolvimento previstas na Seção I, do Capi ulo VI, do .'Título

IV, subs aacem as at.uea.s supe.ri.ntiendêncae do pee nvolvimento da Ama

zônia, Superintendência do Desenvolv:unento do N rdeste, Superinten

dênca.a do Desenvolvimento do Centro-Oeste, Sup rintedêncJ.a do nesep

volvimento do Sul e Superintendência da Zona J ranca de Manaus, bem

como suas fontes de recursos, mecanismos de a#ão e procedimentos

próprios. I
Parágrafo Único - A criat;ão das

giões de desenvolvim...nto não afeta a existência e o

dos Bancos regl.onaJ.s mantidos pela União ,'/'

JUSTIFICATIVA

I

mencionadas re

funciona.mento

62, 63 e 64 das: Disposições Transl.trorias~

CAPíTULO VI

DAS REGIÕES DE PESENVOLVUlENTO DAS ÁREAS METROPOLITANAS E

DAS MICRORREGIÕES

Art. - Para ceeceos adman.í.at.xat.Lvos , os Estados, o O"istrito Pe

deral e os Terr1.tórios poderão ser agrupados em xeçaões de desenvoj

vtmeneo ,
§ 19 - Le.l. complementar daapor-á sobre a criação, a cr-çen.í-,

aacâo , a sustentação e o f'unc a.onamenüo das regJ.ões de desenvolvil1.:l.!!.

to, observados os seguintes cr-í.eér.ios s

I - Cada .re-raâo de desenvolvimento s~rá criada em Lea fec12.

ral, que definirá sua sede e seus órgãos de Labexatn.vos e da.rre tia.voc t

II - Somente se cosntituirão em regiões de eeserwoãvaro.rrec

Estados e TerrJ.tór20S limítrofes, integrantes do mesmo complexo 98fl.

econômico e social, que apresentem dd apaz'a.dadea em relação às n,é-;

dias nacionais, características da conaição de SUbdos4nvOlVimellto;
,
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111 - Todo Estado ou Terr~tór~o na aa t.uaçâo descr~ta no a.ticm

II fará parte de uma regJ.áo de desenvoLvament.o , e somente de uma;

IV - A part1.cipação dos Estados nas regiões de deaenvo La.vj.

mento será ratl.ficada pej.as Aasembâé i as Leqa s La t.a'vaa compet.ent.cs ,

29 - Excepcionalmente t parte de um I:stado poderâ J.nte-

grar uma região de desenvotvarnent.o , constitulda por Estados lJ.mí-
trofeEY,obedecJ.das e s demais exa.çêno.í.ae do § 19 ..

Art. - Os or'qam.smos regJ.onaJ.s executarão planos regionais de d~!

senvolviraento eccnômaco e social, encema.nhadoa pe Lo Poder rexecut.avo , i
como partes ant.eqr-ances dos planos nacacnaas de desonvcIvameneo púrd i
discussão e aprovação pelo Congresso uacaonaã • I

Parágrafo fina.co - Aos organismos r-eqaonaã s é assegurada au-I
tonomia ac1ministratJ.va e financeJ.ra, na execução dos planos respect!.l

vos. I
Art. - As leis de cz-a acâo de regJ.ões de de.aenvo.Lvz.menbo dr.spor-êo '

sobre a conrpcs i.cãc e gestão dos fundos regJ.onais respectivos, bem co I
-I

mo dos a.ncerrt.Lvoa tendentes à melhoria dos padrões de va.da das popu-l

Lações r-eç aonaí.a e ã garantia de competiavLdade de seus sa.s temas pJ.O- f

dutivos. I
Parágrafo únaco - Os ãncento.vos compreenderão, entre outnra s

meda.das , as seguJ.ntes. I
I - redução, tendente ã equalização, em todo o t.err í.t ôri.c

naci.onaj , de tarifas, fretes, seguros e outros a.tierrs de despeaaa de,

investimentos e componentes de preços;

II - estabelecimento de juros ruvorecados no f Lnancaanerrto

de atl.v~dades regionais prJ.orJ.tár~as; I
lI! - isenções e reduções ou d Lfier amentic t.empnr âr-ao de tribu

tos federa a.s, Lncadent.es sobra pessoas fisicas ou JurídJ.cas resl.dcn

tes ou dcrmc i.Lí.edos nas regiões: I
Art. - Os Estados poder-âo , medr anbe Lea, complementar, crJ.ar rc-,

g~ões metropolitanas e mfc.ror-reçaôos , constituídas por 8grup.:1111cntos

de Municípios limí.trofes, para J.ntegrar a organização, o p Lane j arncn-.
to, a prograrnaçao e a execução de funções públicas de interesse me

tropolitano ou mror-cxzreqaona j , atendendo aos pr-IncIpaoa da arrceç ca-.

cêo espacial e eecor-ae L,

JUSTIFICAÇÃO

o Substitutivo acolheu emenda que procurava ôe scãpj.ariax

sob uma nova ótica e com r-edação difere;nte, normas constantes do

Projeto. Essa Emenda converteu-se nos arts. 61 a 64 das na.spoaa.cõea

Transitórl.as.

Ao mesmo tempo, o SubstJ.tutivo convalidou a proposta orl.uE,

da da ccnu.asãc Temática da "Organização do aseceo'", sobre a mesma

matéria, mantendo o Capitulo VI do Titulo IV (arts. 49 a 51). Os

dois conjunccs de normas Lnca.dern sobre a mesma matéria e, po i.a , de

vem ser tratados de una só vez. Pela sua natureza, devem conter-se

no, corpo das disposições permanentes da ccnsta.cuacêo ,

oh sistemática proposta na presente Emenda preserva, de am

bas as partes, as definl.ções essenciais e os pr-í.ncIpaoa Lnepaxado-,

xes e incorpora sugestões constantes da Emenda Popular nç 70, ver

sa.ndo sobre o mesmo tema. Dessa ordenada aglutinação queremos xes-.

saltar os seguintes pontoS:

a) a subordinaçâo dos vários aspectos da matéria a .um mesmo enfoque,

o da "Articulação AdnunJ.stratl.va", que passa a int1.tular o capitulo

VI;

b) essa artl.culaçâo é visualizada, porém, em dois nível.s: o das re

lações intcrregionais e o das relações intrarregionaJ.s e, mesmo, J.n
traestaduais; daí que o Capítulo se dl.vida em duas Seções que t€m a I

Iver, respectl.vamente, com as regiões de desenvolvimento e c_om as r~. ,
giões metropolitanos e m.!.crorragiões;

(
c) a proposta não cria um novo ente constJ.tucional, a Reg1ao C011C(" I

b:ida como instância político-admJ.nl.strativa situada entre a Unl.ão: I'

os Estados, eis que não lhe são atribuídos poderes legislativos, um

" go'lf.e r no ll
, competência para lançar trl.butos, e tudo mais que carac- I

teriza as unidades componentes da Repúb.l~ca desenhada no Substitut~ II

vo;

d) cuaõe....se em que os planos regionais arrteçr-em os planos nacaonaa h I

de deaenvoLvamerrüo econômico e socaaj , result.antes de ação interatf..

va Lndns aocâ.âvcL, superando e d a.coborru.a necaonaã yr-eçaonaL, de t.Ão

da.ndsa conseqâênca.as para as áreas maa e pobres;

e) sugere-se a orientação básica para que, na esfera dos atos pró

prios de criação de cada regJ.ão de desenvolvimento, as peculiaridd

de~ z-eç.rona.ís aej am respeitadas, tanto na estruturação dos respQcf.1.

vos ocqanasrnoa de p Lane j ament.o e execução, quanto na ccmposi.câo do s

fundos e, eapecn.aIrnentie , dos ancerrcIvos aos empreendimentos prcdut i

vos e à retenção das populações reg~onal.S, em condignas concf a çôc.s-

de va.da , Os crJ.térios e mecam smos a.nda.cados não são Lnéda.tios , Ver1

sendo largamente usados em países de estrutura polí.tica e sóc~o-C'c2

nônu.ca adma Lenr à nossa. Em parte, Já estão sendo empregados no Bra

sil mesmo. A sua incorporação ao texto conatia.tiuc a.ona L resguarda,n,:;o

apenas os xnaerumeneoe exxseences , como a responsabilidade (t:! deac

j ebi.Ladade) de sua amp Li.acâo ,

No plano das regiões metropolitanas e das mí.crocreçaõe s pr!:.
feriu-sê deixar ao deecexnament;o e à decisão de cada Estado, a for

ma e os meios preferidos, pelo respeJ.to à sua autonomia reconquiste

da, ou recomposta, no subeea.euntvo ,

A presente Emenda não deve ser compreendida, no entanto, J.

soladamente. Ela integra um oorrj untio de normas, algumas já constan

tes do Substitutivo, e outras que estão sendo obJeto de Emendas adi

cionais especLf i.cas , Todas convergem para o mesmo objetivo: o de a~

segurar um processo de ôesenvoIvamerreo econômaco e sooxaL equl.h.br~

do, além de integrado. Não se pretende prJ.v1.legiar nenhuma" rGgião

em detrimento de outras. Pretende-se, ao contrário, promove; as r e-.

gJ.ões eoonômí.ce e socialmente retardadas para que, em pr'3.Z0 razoá

vel, se aproximem dos J.ndicadores econêmicos e sociais das r-eçaôee

mais desenvolvidas. O êxaeo dessa po Lftu.ca não significará nenhuma

perda para estas últ .rnas , mas, ao contrário, um benefício coãoi.avo

pa:t="a a Nação como um todo. Basta refletJ.r sobre as implicações do

deaepa'recament.o dos moe.avos de expulsão de populações "flageladas ll

do Nordeste e do consequence agravamento das condições de vada des

per~ferJ.as urbanas no cencxc-auã , com todo o seu conhecido cozt.e jo

de carências soc.Laas , marginalização e cxammaj í ãeõe •

Naturalmente, esses resultados não serão co Lha.dos Lnst.arrtr,

neamente. Mas uma consta,t.u í.câo não se escreve para solução dos pro- I

blemas conj untarraãe , e s am para superação dos desaf~os' e s t.r-utiur-na s I

que devem estabelecer uma nova configuração à fis~onoml.a humana e I
social do País. Nessa perspectiva ê que devem ser Levade.s em cons1.

deração propostas correlatas com a pz-es.entie , que têm a Ver. v.g.

com a recomposição do Fundo Eapec r.a L (art. 213, I, c); com os o r co-.
mentos federais .reç í.onaj.a aaados (art. 22rr;--§S47l- ê '59 e. art. 23

das Da ap , TransitórJ.as); com o fortalecimento das .í.ns t.í t.ua çôee fi

nenceaxas regionais (art. 255, § 29); com a utilização das a.nqr-ena-.

gens da ordem econômica, no que têm a ver com o interesse coletivo,

na promoção do equ.í.Lfbr-ao federativo (art. 228); e também com ga-

nhos assegurados diretamente a Estados e Municípios, tais come os

da ampliação dos Fundos de Part1c~pação (art. 213, I, do) e b) ); os

Fundos de Compensação (art. 212, III e 233, §29) e, ainda a ôoeer-,

nunecâo de f i.xacâo de crJ.térios xeserí.eavos da t.r-ans ãer-êncã.a de po,!!

panças de .reçaôea menos para as maa.s deaenvoj.va.das , (art. 255, V!).

Aos autores da presente Emenda parece transparente que é
fundamental fortalecer Estados e Munl.clpios, e que os avanços cons~

guidos neste particular são significatJ.vos. Parece J.gualmente cris.

talino, por outro lado, que a ação J.solada das UnJ.dades Federadas é,
por vezes, não apenar; dJ.spersiva, senão também confll.tante. O entr~

ch?que de interesses pode assumir aspectos, freql.lenternente, danosos

para todos, em razão de sua fragilidade frente a ~nteresses mais P2.

derosos vinculados a presenças econôml.cas mais pesadas. E a experi

ência não apenas a brasileira, tem demonstrado que há desafJ.os que I
não podem ser enfrentados e resolvidos J.solc.damente, mas exigem a

ação coopetatJ.vas de vár1.as Unidades 1nteressadas, lue para tanto I
devem aSSOC1.ar-se em organ~zações sol~dárJ.as, integradas. A consta- j
tação é válida, não apenas ao nível das áreas metropolitanas, já 0

perantes no Brasil, mas ~9ualmmnte ao nível macrorregional, em num}!

rasos países, J.nclusJ.ve no nosso. O fato está presente na conscicn

eia de governantes, pesquisadores, cl.ent~stas polit.J.cos, admini~ \

tradores e quan~o mais se debr~çam sobre a chamada questão regionaL ,
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Não coLhe a ObJEH;ão anconsãs tenee de everrtiuai.a fracassos e

deturpações. Deturpações e fracassos podem ser apontados com rela

cão a quaisquer estruturas políticas, aômâhã.s cr-atn.vas , econômicas

ou, no seu mais ebr-anqent.e sent.ado., eoca.aa.s , Nem por isso se defen

ôer-ae a extinção de Governos, 'rr-abuna.ís , empresas, IgreJas e quais

quer outros antes co teeí.vcs . A consrt.xcuí.çâo deve prover os mea.os bá

sicos, J.550 3J.m, para que costumes perversos aaj am contidos e a ad-.

nu.na s t.ração da coisa pfibjaca flua com suava.dade , hones t adade , ef). ...

caênct.e e resulte nos objetn.voa sociais pez-aequa.dos ,

EMENDA E833057-S
~nsti tuinte LÚCIA BRAGA

PLENÁRIO
= TtlCTO/JI,I'lTlfICA~.;:O _

EMENDA ADITIVA

Acrescenta o seguinte parágrafo ao Art. 265 do Pr-o je t o e

110 tempo de serviço extraordinário ou suplementar ~n.

c Lua e-ee na contagem de tempo para e f'e Lto de aposen-.

naoor t a«.

EMENDA E83305G-O
l:CONST1TUINTES~~~t.T~~CIO De BORBA

III - çer-ant.aa de benefIcios fJ.scais;

II - deatanaçâo de recursos específicos;

fU?l-~--------/>ltN""I~/e..", ssÃa/~Il'CO"1I311';:O
, LEt1ÁRIO Visa a emenda incluir, na contagem de tempo de eerv i ço

para aposerrt ador-r a , o tempo com serviço ext r-aor-danár-a o ou suple

mentar à jornada normal de t r-eoajtio , a. flm de que não fique í.nc

pr-ovc a tado esse tempo.

lIT57~/;; .
L:'~ -",

I

~ /1

\

Ao Artj go 265. acrescentar o seguinte parágrafo: I
uÉ assegurada aposentadoria voluntária é pr-opor-c t o f

nal ao tempo de ser-v i ço , após vinte e c i nco anos de trabalho, inde--l
penderrtement;e do limite mínimo de adade , !

I

EMENDA ADITIVA

r.T TEXTO/JlI!lTlrleA~.io------------

EMENDA E833058-G
tJ õcne t i t.u i.n t;e OTTOMAR PINTO

26/08/87;
I

I
];; dever do Estado, na forma da j.ea , em colaboração com as !
escolas I errt.z.dades desportivas, associações .represent.aua-, :

vas da sociedade, promover, fomentar I eaeamuj.ar e apoJ.ar:

a prática e a difusão da cultura fisJ.ca e do desporto, 0- :

beaecaacs os aequa.nt.es critérios: I
I au' t o nomi a das tid d d t t a- I_ en a es e spoz- avas no que oca sua

organização e funcionamento ancernos r

Art, 286 -

IV - estímulo aos desportos de criação nacional;

V - tratamento diferenciado para o desporto pzof Ls s a.ona L

e não pnoãas aa.oneL,

_____ T.EUO!JU,'I'lfICAÇ;;o

r:BMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS: ARTIGOS 286 e 287

Os artigos 286 e 287 do proJeto de conatu.t.utcâo , de

são condensados em um ônaco artigo, com a seguinte redação:

JUSTIFICATIVA

o artJ.go 229 do Projeto de Constituição passa a ter a

seguinte redação:

c i onat ao tempo de ae rivaço , tir-ad í.c a.ona.Iment;e assegurada na Consti 

tuição. A e Lãnunaçâo dessa prerrogativa para os empregados, além de

cons ta tut r um retrocesso no d í.r-e a to pr-eví.denc i.ár í.o , representaria

critério discriminatório, uma vez que o ?rojeto, no Lnc Léo E'L, do

Artigo 66, assegura apoaen t.ador-a a proporcional para os serviços pú

blicos.

'(:>'
.j

a aposentadoria prop0E,

cr)?~l":~::--,
~"p_ ..

/.

t:OJ;;~9~iftJ
TrXTO/JI,ISTIFreACÃo_________ ---;--1

/

JUSTIFICATIVA

A emenda vree restabelecer

EMENDA MODIFICADA

EMENDA E833059-4
tJ CONSTITUINTE JORGE VIANA

A inserção de matéria concernente ao desporto bras í.Learo ,

não comportou qualquer dJ.vergência ao longo de sua elaboração, em

todas as etapas vavddas até hoje. As proposições apresentadas à .su~

conu.saâo VIII-AIos pronunciamentos de quantas Entldades foram cha- ,

mudas a depor perante a subcomaeaâo , quer de cunho privado ou PÚblJ."~;

cal SC! unificaram nos quatro princípios .reça.s t radca na presente pr~ 1
posta de emenda e maa.a , da competência da União de legislar aobzre
desporto. Tal competência foi expressa no inciso IX do artigo 34, na

competência da União e dos Estados.

O Brasil não tem sequer, em sua estrutura até hOJ e, nenhum

órgão incumbido de promover o desporto. Sua prática no Brasil, tem

corno berço a Lnaeãeeãve part:r.cular, com base nos clubes e suas enti

dades. Dl.rigentes chegam a repudiar enfaticamente a orientação que

o Estado algumas vezes, ousa impl.gir, usando legl.slaçâo tutelar ino

portuna ,

Para surpresa geral de todos os parlamentares envolvidos

com o desporto e de todas as Entidades da Nação Lnbei re , o ProJeto

de Constituição agora apresentado, inverteu os pr-ancIpaoa defendaôos

por todos de respeito a auconomaa das Entidades e nssoca.acões , copi

ando ipse literis o art. nç 79 da Constituição da RepfibLa.ca Pori..ugu~

sa, incumbindo ao Estado promover, estimular e orientar a'prática do

desporto. Os projetos !caro e Hércules, sintonizados com" a inexistê,!},

cia de qualquer dâverqênoa.a sobre a matérJ.a l consagraram os mesmos

princípios seguidamente defendidos.

Para condize\[' com as aspirações desport:Lvas do Brasil,un1.ê.

sonamente proclamadas, não há outro caminho, senão a adoção destes

pr-ãncIpa.os que constaram de todos os antiepxo'j eboa e pr-o j e tioe , até h2

je então elaborados, a exceção do de 26/08/~7.

Art. 229 - Como agente nozmatavc e regulador da ativ!

dade econômica, o Estado exercerá funçõos de controle, fiscaliz,ª

câc , J.ncentivo e p Lane j ernenbo , -ern càráter vancuãenôr-ao , para o

setor público, e indutivo para o setor pravado ,
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JUSTIFICAÇM

o d.í.spoaa t avo , como é fãc~l J.nferir de sua .r-edecão

Lem o objet.Ivo de compeLa.r a êdrru.nd.atiraçâo Púb11ca a adotar c.c

diretrJ.zes nele contidas, deixando ao setor pr-avedc apenas u..na

ar .íent.acão nesse sent ido.

Acontece que, na forma como está I agora, .red.Lqada aua

parte final, esse a.ntientic jamais seria atingJ.do, uma vez que a

dl.SCU5São em torno da ampezat.ãvi.dade e da Lndi.cati í.v Ldade da nor-.

ma juridl.ca é algo La.qado a outro âmbJ.to de andaqaçâo neõr rce

bastante distanciada do alcance que se pretendeu obter _ Na fo.rma

como redigido está, o art. 229 seria. anôcuo e conseacu.o--cc-uo

num equivoco ôout.r-r nâr-ao , sem nenhuma repercussão no t.ccant,c

eficácia normativa.

Cogitando-se de "carêeer vinculatório" e " c aráter arv
dutivo", como propõe a emenda, dá-se eôecuacâo doutrin&rJ a .:l L' f 1

cácia plena ã mencr onada ô í.spos í.câo ..

EMENDA ES33062-4
f9 CONSTITUINTD GEOVANI BORGES

~EN1JÚ-O--- "LtN.lllo/eo"l,~;;o/l:U~CO"lllSÃO

= Tf:lC11)/JUsrl,.,C~":io

EMENDA ADITIVA

Introduz~r um parágrafo ao artigo 279, renumerando os demaas ,

Art. 279 - •••••••••••.••

Parágrafo 19 .. Na organização do sistema de ensino

a que se refere o presente artigo õar-.

se-á prioridade ao ensino técnico pro-

fissionalizante, de acordo com as ca-.

rências e pecuLi.axã.dadea regionais.

EMENDA ES33060-8
tJ CONSTITUINTE .cNõ_ê"_'V_·I_E_I_RA -~ fr'M;;~r~;m

__________ TEl(To/JIll>flrle~ç.i."

EMBNDA SUPRESSIV~_

Suprima-se o Lncaso VII do art.aço 217 do projeto de Con~

tituição (SubstitutJ.vo do relator).

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIPICATIVA

o sistema cãucací.oneã tem sido s ã.eeeaeeacemerree

d:l.r~gido, quer no 19 grau quer no 29, como pré-requisito para

a formação superior, deacua.ôendo-ee do ensino técnJ.co profJ.sslo,2

naJ.izante de grande ampcc-tiâncd a na demanda de mão-de-obra espe

cializada.

EMENDA ES33063·2
t: CONSTITUINTE JOSll TINOCO

JUSTIFICAÇlio

i
do pro-I

E1:::::t
- -j

~/m

JUSTIFICAÇl\o

Inc~so I - • ~ •••.•• ~ •• ~ ~ ~ e do

EMENDA SUPRESSIVA

trabalho.

trabalho.

-I
Suprima-se, no Inciso I, do Artigo 34 do 1\nteprojeto I

de ConstJ.tuição, as palavras finaJ.s:

Art. 34 - .

i

ITrabalho tem sido, sistetn~ I

I
I
i

Legislar sobre Direito do

ticamente I compebênca.a da UnJ.âo.

Tal unicidade legislativa, para todas as una.dadeu f!::,

der-aôaa , em matéria trabalhista, se impões, aliás, por ser o D2,.

reito Social matéria de suma: importância .Iara o equf j Ior-z.o so

cial, mais pr-eci.sament,e para a d.í.acâ.pLa.na da relação capital e

Se se pernu.t.Lr , então, concorrente ccrapecênoae dos

estados-membros, instalar-se-ã, sem nenhuma dúvida, o caos e o

conflito de jurisd~ção entre a .rusta.ca do Trabalho Federal e a

Justiça Comum dos estados, com sério prejuizo para a paz e en

trosamento dos patrões e empregados.

A 1.590 acrescentem-se os problemas que suxç i.r-ão ..•..

A isso acrescentem-se os problemas que surgirão para

as empresas com filia~s nos ôaveesos estados da Federação, em

face da d.Lspar i.dade da tratamento le~ da mat.êri.a , observado.

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se a aeçua.nt;e .rndaçâo ao ancc.so V do artigo 255

Jeto de const.í.tua.câo (Substituhvo do relator) ,

= TEXTO/JuITlfIC.Çj,O _

=-------------TufO/JlJnIFJ~.ç~O _

E.MeNDA E533064-1
l!J CONSTITUI~'fE - JOAQUIfl SUCENA

--"l

1

CONSTITUIN'fE DNOC VIEIRA

__________ TUTO/JUSTlFClÇÁO

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se a seguinte redação ao artJ.go 219 do projeto de

ccnsun t u.i.câo (SubstJ.tutJ.vo do relator)-:

legislação ordr.nâr i.a fará a compa't.abd La.aaçâo de todas as J.nstJ.tu2:,

çôes fJ.nanceJ.r~s, a.nc Luaa.ve as cfíãc í aa,a federais.

ae.t-Ldc no xnas.eo VII do artl.go 217, pelos entendemos que a pr-ôpz-a.e

o artigo 255 do proj et;o de' conata'tuâcâo (Subshtutivo

Art. 219 - A ünaâo não se xesponaab.i.Lí.sezã pelos depô

sJ.tos ou pelas aplicações nas ãnat.a'tui.ções f Lnancer.xa s ,

salvo se realizados naquelas por ela controladas.

hã nenhum sentido manter no texto constitucl.onal o dLsposz tnvo i!!

A presente emenda vasa compatibilizar a nova redação do

artigo 219 com a tamLém nova redação proposta para o anc.íso V do

ar-t.aço 255, que excLua, a obr~gator:t.edade das anstatuacôes fJ.nance;!:

r-as c re.cãe i s federais pa'rt í.câpanern do f undo destinado a proteger

a economia popular e garantJ.r depôs í.tos e ap La.caçôea até detie'rrm.na

do va lar. Destaca-se que ná s; enquadra em nenhum prInci.pao d~
jU5y_ça a obrJ.gator~e e de as J.nst~tuJ.çõas fJ.nance2J:as ofJ.cJ.aJ.s

federa a.s contrib .,. em para um fundo, do qual não farão uso, em de

corrência de suas caracterí.sticas e natureza.

do relator) determina que o sistema finance~ro .naca.onaL será e s _

timrt.uxedo em lei, de forma a promover o desenv~lvJJJlento cquilibr~

do do Pais e a aerv.o- aos .rnt.ez-eaaas da ccaerrvaaeõe • Ass~rn, não

EMENDA ES330GI-G

~------------tJ PL-EN=li-RI""O'--- rl.lr.l.. "lo/CClr.llsll'l'=ulleO"lI".o
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v - a criação de fundo, .mantia.do com recursos das ~nstJ.

tiu í.çõea finance.:t.ras privadas, com o obj e t.avo de proteger a econorn La

popular e qarentnr depóaatos e ap.La.caçôes até detierrrru.nado valor.

JUSTIFICAÇÃO

e apec a e a vege t aa e e mana...res tecào de va da animal mui to pecuLi a

res I algumas delas únacas no mundo. Ademais, sua. devastação ou

sua exploração desordenada e predatória poderá impl Lcar- na de sej

t1.ficação de larga faixa do t.er-r i tório nacional.

Com esta emenda, dispõe-se que a um.ão não deve ccnt.a-,

nuar as suma.rido a responsab.l.lJ.dade pelo ativo e passivo de l.nstJ..tu2.:,

cão banoér i.e ou r menceã re praveda insolvente e, menos aa.nda , pelos

danos ou pr-e juIzos que aquelas causem a t.ercc a.ro s ,

Ademal.s, as ans t í.t.uaeôes f.l.nancel.ras Eedez-aa s o Ez.cn.a r a

são garantidas pelo acaonrsee ma jor-Lt.ârao , o Governo Federal, néo

cabendo, portanto, sua conuzabuLçào e par-t.a.capacão no rofcr).do fun

do. Além daseo , não há nenhuma razão de juatn.ce, cbrr..gar alguém a

coriczabuar para algo do qual não fará uso, como se coloca no caso

das ~nst~tuições â ínenceo.res or í.cam.s Eedez-aa a ,

EMENDA ES33067·5
tJ Consti tru i nbe .ross LUIZ MAIA

~-------- PLE""1l10/COl.llSS;o/~tmco,"II~~AO

PLENÁRIO

r;T------------- rl:ll·ro/Junl~IC"aÃO

EMENDA APITIVA

Acrescente-se ao art. 217 o seguinte item:

"VIII - normas sobre a emissão de titulos da ô Ivada

pelo Tesouro NacxonaL'",

pr-;;r,vlTIDO- _,. ,
MOS JUSTIFICAÇÃO

e:r~D:S'-~l~:

5"9-22-1
"""'"""''''''- 1

I
I
I

I

consideradas insalubres, perigosas ou penosas.

il'tJSTIFICATIVA

A emenda visa assequrar adicional de remuneração.

CONSTITUINTE LUIZ MARQUES

CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELLI

também para as atividades consideradas penosas, que estão conte':!:"

pladas na letra ub", do art. 265, para efeito de apoaent.edom.a ,

Acrescenta ao Lncd.ao XIX, do artigo 79, a atia.vd.dade penosa:

Artigo 79 - .

XIX - Adicional de remuneração para as atividades

EMENDA ADITIVA

,.L~Il~1I10/CClI,jI'tÃ(JI'UBCOI,j18SiiQ _____,

PLENÁRIO _J

EMENDA MODIFICATIVA

A redação do § 1g, do Art. 220, fica modificada para Ia seguinte:

"Art. 220 - ~ _.
§ 12 - Na el.aburação do plano plurianual serão observeoos o estab~

Lec iment.o de diretri.zes, objetivos B metas para a dis~riblJlção re
gionalizada dos invastimentos e outras despesas." I

A Comissão Temátl.ca que dd scrpj.anou o orçamento e as finan

ças propunha que as operações r-eLec.i.onadas com' os tItulas da díV.l.d<J.

pública obedecessem, 'em cada caso, a dJ.retr~zes estabelecidas pelo

Congresso Nacl.onal.

A exclusão do art. 284 do Pxo j ebo , no aubaca.t.ut.avo , ampLa.ca

na cmissão de qualquer da.soapj.ana sobre a matér:La. Não é desejável,

porém, que c ExecutJ.vo fique com um mandato em aberto, para operar

nesse terreno, pelas consequências econônu.cas , scei.ar.s e polItl.cas

ãmp'l.i.cadas na ação em càusa. Sendo desaconselhável que o Congresso

seja chamado a pzonunca.az-cae em cada, s a.t.uacâo , é, no ent.errto , impre~

cindível que, através de Lea complementar, disponha sobre os cr-í.eê- I
rios, as opoxtiuna.dadea , os procedimentos e as cautelas que devem ce,;:

car a emissão de titules da divl.da pública.

=--------------T~XtO/Jl!UlrIC.l.1~CI _,

EMENDA ES33068·3
tJ

EMENDA ES33069·1
l-:J

"1

I
I

I

A Caatinga encer-r-a, tal qual as demais I grande impor

tância para o equilíbrio ecológico, inclusive porque apresent~

Art. 295

§ 3 2 - A Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, o Pan

tanal, a Zona Costeira e a Caatinga são patrimônio Nac a orraâ e

sua utiliza'Ção rar-se-á dentro de condições que assegurem a CO!!

aer-vaçjio de seus recursos natur-aas e de seu meio ambiente.

o parágrafo 32 do Art. 295 do Pr'o j e t.c de coned c r tu.í 

ção passa a ter a seguinte redação'

EMENDA MODIFICATIVA

PLENARIO

Parte dos fundos atualmente em vigor de s t i na-ee a prnj e-.
tos de maturação a médio e longo prazo.Conceder apenas dOIS anos
para suas respectivas rat! ficações seria pouco prudente, até me5IlIO

porque alguns desses projetos de mais longa Implantação já se 011

contram aprovados e sendo Instalados.lrreversiveis, .pur t ant c Além

dis50,logo depois da promulgação da nova car ca Magna, i ncont ãvei s

normas terão de ser elaboradas pelo Congresso Nacional,o qual, por
certo, só disporá de tempo para as no rmaas malS wrgentes e de mais
relevância para a completude de novo ordenamento jurídico.Um prazo
maior,para as normas de menor Impo r t ânc í aç ser i ann mínimo,de salu
tar cautela.Por fim,se um ou outro desses fundos menores merecer
extinção,a lei ordrnãraa poderá adotar a medida de forma i.sDJ.a::l3 ,ba~

tando,para isso, a iniciativa parlamentar ou governamental Com
efei to, a emenda ora apresentada não proí,be que 1550 aconteça antes

dos c mco anos.

o item 11 do ar t i çu 24 das Disposições r rans Lt õr i as do Projeto de
Consti t ul ção passa a ter a sepuante redação:

Art. 24 - ....................•......................
11 - ext ãnçua r-ee-ão , aut omat auamen t e j s e não forem r at r

ficados pelo Congresso Nacional no prazo de CInco anos.

EMENDA MODIFICATIVA

TEXto/~~SlIFl(l"Ç:;;O _

JUSTIFICATIVA

= Tl:XTo/Junll·lc.l.çiio j

I

I

I
I
I

EMENDA ES33066-7c:::==CONSTITUINTE JOFRAN FREJAT
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JUSTIFICAÇAO

A manutenção da expressão" ... e quando couber a regionalização ll

frustra, totalmente, a reg~onalização dos planos pluri-anu:ns.
A regionallzação, no entanto, decorre de princípios e d.ír e t r rz es '
do próprio 5ubsti tut lVO, que estabe l ece ;

a) "Art. 40 - São tarefas fundameotais do E'tado: .....•...........
II - Empreender por etapas pla'"t8Jad.3s a er rad Lcaçãc da pobreza

e a redução das deslgJald3des ~oJciais e regionais.
b) Art. 225 - A ord<m econômi ca , fundada na ve l cru aação do traba

humano e na l ivre Inã.c í at rva , tem p ar fim asseçurar a tndos , e

x Lst.ênn La dIgna, conforme os d í t emes d~ Justiça social e dos s~
guintes principias: - -

VII - redução das dl~sigu31dades region:lÍ5 e sociais ...•.......
••••••••••••••••••••••• :'"•••••••••••••••••••••••••••••• 0·0

As disposições enfáticas das normas invocadas, que pr es i dem e ori-
"t ent.am a ação do E,;;tado e de f r nem a ordem~nõmica, não pe r-m r t em I

que os planas plurianuais, Lns t rumant os com~e o Estada ex-rrc i ttJ
suas tarefas tenham a regionalização de se-.Js-~inve5':imento5 e de
mais despesas submeti -íos à ap I Lcação e ante rp r e t ação subjetl. vas do
~abi~ da r-eqdonaLí zaçãn ,

A expressão "onde couber" torna Lne f rcaz o pretendido essen~~en
te pala norma constitucional emend ada e pelas out cas invocadas 
Arts. 40 II e 225, VII).

EMENDA E533070-S
l: Constituinte ~lARCELO COllDEIRO

.-:r TtllTOOUSTIFle...çi.o--------------

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art ..233 do Substitutivo do nclator ao ProJeto

de Constituição da Comissão de Sistematização a seguinte re··

dação:

"Art ..233. 1\ pesquisa e a l.avra dos recursos min~

rai.s, bem Como o aproveitamento dos potenciais de

energia hidráulica e dos recursos hí.dricos, depen

dem de autorização ou concessão da União, na fo!:

ma da lei, Q não poderão ser transferidos sem prg

via anuência do poder concedente.

§ j e - A autorização de pesquisa sará. sempre por

prazo determinado, cabendo à União a fiscalização

dos traba1hos de pesquisa.

vxe não se deve ap1icar tal conceito de forma genera1.izada,

sob pena de graves consequêncães à klineração brasileira.Nào

são visíveis vantagens evidentes, ao contrário das desvantQ

gens e riscos que são muitos, entre outros os seguintes:

a) A concessão deve ser um ato u.nilatel':'al. e sob.2

rano da União, praticado sob'condições estipuladas, senão

atualmente prerrogativa do prasidente da República. 1\0 se

in1:erpor a este ato um contrato, instrumento juríd~co billl~

taral e menor, estabelece-se na verdade uma instância divi

sória inferior, l.imitando na prática a soberania nacional

sobre os recursos minerais.

b) Uma mina é em geral decorrência de árduos e

demorados trabalhos de prospecção, com investiment.os de gre!J

grande monta aplicados a risco e cujo retorno - condiciona

do à descoberta de uma Jazida - nãc é a rpgra geral (no Br,ª

8i1, menos de 2," das autorizações de pesquisa avançam até a

lavra). Assim, não se pode imaginar que alguém se disponha

a correr este risco Lendo presente - conto espada de Dâmo

c~es - a possibilidade de não se chegar a bom termo na ne9Q

ciação de UI]. futuro contrato .. Não há dúvida que, a prevale

cer tal contingência, haverá brutal retração da peequdea do

território nacional, com consequências imprevisiveis para o

já' depauperado setor mineral e principalmente para o país.

c) ~s reservas de minério em uma mina não são e,&

táticas, mas sofrem permanente modificações ao longo do te!!!

po, seja por alterações dos preços e custos, seja por trab-ª

lhos comp1.ementares de pesquisa que devam ser permanentes ,

concomitantes à Lavr-a , Assim, a fixação do que seria um prQ.

zo razoável para a vigência desta concessão trariB~ certa

mente, inúmeras dificuldades para o legislador ordinário,

além de de.sest~mular as pesq'uisaa para ampliação de reser

vas das minas, um dos mais poderosos fatores de crescimento

do patrimônio mineral. brasileiro.

d) Haveria, com certeza, indução à. lavra. predat.Q.

ria pela extração das partes mais ricas das jazidas, dada

a limi.tação no tiempo ,

Não obstante. deve ser dada à União a prerroga

ti\Ta constitucional de 8obreotar a lavra ou limitá-la no

üernpo sempre que houver descutnprimento de obrigações le

gais ou sobrevierem razões de Estado. A emenda proposta d.!
te::t'a o artigo em :te1a neste sentido, ao suprimir a figt'ra

do contrato no " ca put" e introduzir doisf,parágrafos nos

quais se caracteriza o prazo determinado para a autoriza

ção e se estabelecem os critérios para o' exexoIcão da aut.Q

rídade da União sobre as lavras, mantíd~ a estabi1idade c§.

sencial à atividade minerária.
§ 2.!! - A concessão para lavra poderá ser suspen

sa, cancelada ou limitada no 'tiempo, sempre que o

titular desc::wnprir as obrigações estipuladas para

o seu exer-cf.câo , cu sobrevierem motivos arapecãu

eoe de Estado. conforme o que estiver di.sposto na

lei.

EMENDA ES33071-3
f: CONSTITUINTE ISRAEl PINHEIRQ fI! HO ~"""":JMDB

§ 32 - Não dependerá de autorização ou concessão

o aproveitamento de potencial de energia 'renovd-.
vel de capacidade reduzida.

§ 4~ - A lei disporá sobre a compensação aos Es

tados e Municípios obrigados a manter parcela do
seu território gravada por medidas de proteção,

tais como áreas de proteção a mananciais e ou

tra:!s defi.nidas em l.ei. n

JUSTIFICATIVA

A redação dada ao artigo 233 do Substitutivo não

distingue, como convém, as etapas de pesquisa (autorização)

e lavra (concessão), comprometendo o conceito do contrato

por prazo determ1nado .. introduzido peão Sr. Relator.

De fato, enquanto a autorização de pesquisa de

ve ser concedida sempre pox tempo certo, -à concessão de 1.ª-

ror---------'LEH'"I\)/tO..Il~S.iol$U'COM1UÂO- ,

êt-wwuD
r.T--------------TtltTO/~Il"IF1C ...Çi.O ._--.,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENOADO: OISPOSIÇOES TRANSITORIAS

:.:: -::.-::.__--"A"'c~r~e.scente-se onde couber no Tít!:!,

lo X das Disposiçoes Transit6rias .::..=..-- -

ART. Os mandatos dos prefeitos,
Vice-Prefeitos e Vereadores, eleitos em 15 de novembro de 1988

será de dois anos.

Parágrafo tlnico - Para as elei
çOes de que trata este artigo, não se aplicarao disposto no

patagrafo 6. do art. 1~ deste Ánteprojet~.
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11 CAP1TUL..O I 11

DOS PRINCíPIOS GERAIS

ART. O Sistema r r abutárro nac rone I

00 SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL

ART. As taxas e as cont r rbu í.ções e~

pee Lai s não terão fato gerador nem base de cálculo pr õpr i os de

Impostos I nem serão graduados em função do valor r i nance i r o do

bem ç dx r-eLt;n ou interesse do auj e r to paSSIVO.

Parágrafo l1nico - As contr rburções

especiais t e rão como limite global o custo das r espect r va s obras

públicas que as or i çmarem.
ART. E vedada:
I A Instituição ou o aumento de

tributo sem que Lei complementar o

estabeleça.

II O es t abe Lec iment;o -de 1Imi t~
ç ão ao tráfego de pessoas, bens ou

mercador las por mei o de tributos de

caráter regional.
111 - A a.ns t í tu í çãn de .rmpostcs que

incidem sobre.

a o patrimônio I a renda os

serviços da üru ão , dos Estados e dos

municípios.

b os templos de qualquer culto.

c o patrimônio, a renda e os
serviços dos par t a dns políticos

.de .íns t i tu rções de educação ou de

assistência scc i a l , observados ou re
quisitos estabelecidos em Lea compl~

menta r .

d o livro, o jornal e O~ peri~

dicas assim como o papel de s t i nado à
sua ampr es são ,

e o coraár c ao var e j i s t a de p~

quena monta, forma es t abe l ec i.da em

lei complementar.
IV A i nst í tu í ção de t r ibut o que

não seja uru ror me em todo o tcrritó
r-ao nacional ou que ampLj.que d i s t rn-,

ção ou preferência em r e l ação a qual

quer categoria, atividade pro f i ss ip
na L, Estado ou Huní c Ip Io .

V - O estabelecimento de di f'erença

t r íbut.ár ra entre bens de qualquer n~

tureza em r az ão de sua pr occdênc í a ou

de s t ano

Parágrafo lJnico - O disposto lia alJ.f\ea

11 a " do inciso lI! deste artigo é ext.ens rvo às aut.arqua as e às

fundações púb l a.cas I no que se refere ao pa t r Imõn i o , à renda e os
s e.rvaço s vinculados à suas r í na Lí.dade s es senc r a.í s , ou def e o deco.!.

rentes; não se estende aos serviços púb Lacus concedidos I nem exo

nera o comprador da obrigaç~o de pagar imposto devldo sobre lm~

vel ob j eto de compra e venda.

r;~~;"-J

f!~7~;;---;;]

I Os ampos tos enumerados nos

arts. 512, 6", 72, 8Q e 9º

no ineiso II do art 12.
11 As taxas r enumerat é r aas de

gualdade sõcao-econômí.cas entre os Es

tados, Municípios, Reg~ões e grupos
sociais.

111 - Incentivar o desenvolvimento
nacional.

Prover o Estado dos recur
sos necess ár i oe ao f i nancLamerrt o de

suas atividade.
II Realizar a correção de des",

ART. A política t r ãbut ér i e tem

SECA0 I

J U 's T I F-I C A T I V A

--- PL~"...~,o/çol.l'nÁo/sUIÇO/llls,,;:O

A Justi'ricatlva o autor fará ora!.
mente em Plenár~O.

compreende:

por objetivos:

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: TíTULO VII - CAPo 1 - ARTs. 195 a 216

Dê-se ao Capítulo - Do Sistema Trl

butário Nacional - do subs t í tut rvo do Rel a t o i a seguinte redação

cr;uNARIO

r.r-------------TUTO/JUSTlflCAÇ40----- .

EMENDA ES33072-1
f? CONSTI rUINTE ISRAEL PINHEIRO FILHO

despesas com at í v i dade s espe-
cíficas e dí.v i.s íve i s :

a pela práti "a de atos no exer ,

cício regular no poder de p~

lieia.

b pela prestação efetiva de se!.

viços públicos ou pela sua

colocação ao dispor do suje",
to passivo.

SECA0 I1

DOS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES

ART. Compete à União, instituir lE!

postos sobre:

I - A mpor t ação de produtos estran-

gelIos.

HI - As sp~uintes cont r í.buí ções e!

pec aa í s ;

a - contr fuuâção de meLho r aa ,

b cantr .ibu l ções de a.rrtez-venç ão do

domínio econômico.

c contribuições soc í.a rs para cus
teio dos encargos prevJ.denc·iá :

rios, coorporati vos e ass i s ten...
c í aa s ,

II - A expor-tação para o exterior de

produtos nac í onaas ou nac í.ona í aaacos .

111 - A nroo r aedede territorial rural

IV - A renda e proventos de qualquer

natureza.

V - consunos"especi'a~s I incidentes

sobre produtos enumerados em lPl CO~

plementar.
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VI - As operações de cnéd í t o , c ãmbro

e seguros ou relativas a títulos e va

SEÇAO IH

DA DISTRIBUIÇAO DA RECEITA

_ Aos Estados e Das t r Lt o Fede-

ART_ O produto da arr ecadaçãn das

taxas previstas no mc í so 11 bem como o da corrt r í bua çãu prev i s

ta na alínea 11 a 11 do inciso r r r do art. 22, constituirá recei
ta própria da entidade arrecadora.

.»
ART. o produto da ar r ecadaçãc do

impostos mencionado no arfo 8Q assim como o de seus acréscimos

legais cons t i t u.ír á o Fundo da Arrecadação Nacional, cujos r~

cursos serão oi s t r í.bufdos da seçumte forma, observado o que

dispuser a Le a complementar:

ral.
11 - Aos MunicípIoS.
IH - As r eq í õe s metropolitanas.
IV _ Ao Fundo de Equalizaçl10 e

Contingénclas.

parágrafo nní.co - ccns t í tui r ....Se- á
em receita do Fundo de Equalizaçao e üont f qêncaas o recurso de
corrente da ar-recadação das contribuições prev i s t as nas alíneas

"b" 11 c" do inciso IIr do art. 2Q I bem como o do empréstimo
refer ido no tric i so I do art. 129:.

tiva.

\
- \

ART. O r at eao entre DS Estados e Dis

t r í t o Federal, da parcela que lhes for dev i da do Fundo da Arre-=
catíaç ão Nacional, ~ar-se-á através de índices cujo cálculo leva

rá em conta os seg~\ntes fatores graduados de 1 a 1D.

\ I - Capacidade de prooução ,

\ 11 _ Nível de cor sumo.

III - Area.
IV - Pnpu Lação ,
V - Avaliação poLí t a cn-admí.ru s t r a-

VII - Os serv i çcs de cnmunLcação •

VIII- Os serviços de transporte, exce

to os de caráter estritamente munici-

Ler-es mobLl ã ãr ro s ,

A aqui s rção a qualquer títu
lo de bens .íméve i s por natureza ou
acessão físlca e de di r e í t cs reais

sobre imáveis J exceto os de garantia.
11 - Doações e t r ansma ss ão 11 causa

mor t i s 11 de quaisquer bens ou va Ln

r es •

lI! - A pr opr i edade de veículos au

tomotores.
IV - produtos í ndus t r i aLâzado s •

ART ~ Compete aos Municípios rns r.t ;

paI.

- A propriedade t ez-r r t or-Laj e
urbana.

11 - Os serv içcs de qualquer natu
reza.
r r r - As vendas a va re jo ,

ART ~ Compete ao Congresso NaCIonal
instituir o Imposto nac i ona I sobre a cLr cu Laçãn , âmpor t ação ou
export açãu , produtos ou mer-cadnr i as , de competência dos Esta

dos e do üi str í to Federal. -

IX - A pzoduçao , lmportaç~o, clrcul!!

ção I da s t r í.bur.çãn ou o consumo de lu

bra fi cantes , combustíveis líquidos
ou gasosos e de energia elétrica.

ART. - Compete aos Estados e ao Di~

trl to Federal ans t í t ua r impostos 5,.2.

bre:

tuí r lmpostos sobre:

\
Equa.i-izaçflO e
com à\.Jtorlzaçflo

que d.icidll á p~

ART .. Compete à un í ão , na iminência

ou no caso de guerra externa, decretar lmpostos extraordinári

os que serao supr imí dcs cessadas as causas de sua cr í ação .

ART .. Lei complementar estabelecerá
normas gerais de direito t r abut ár í.o , di sporã sobre os confl,!.

tos de compet ênc a a nessa matéria entre Uruãn , Estados, DistrI

to federal e Municípios e regulará as limitações do poder de

tributar.

ART ~ t. de compet êncaa da uru ão , dos

Estados do Distrlto Federal e dos Hundc Jp i.us , dentro de suas

respectivas áreas de j ur i sdf çãn , anst i tu.í r as taxas menciona 
das no inciso 11, e a cont r í buí çao mencionada na línea lia" do

ínclso 111 do art. 22. As demazs contribuiçi5es são de comp!
t ênc La exclusiva da uruão.

ART. Lei complementar poderá:

I Em casos excepcionais, ínsti
tuir empréstimos compu l sõr i os ,

11 - tnst i turr outros impostos !
lém dos menc i onados nesta Constitui.
çãn , desde que não tenham fato gera
dor e base de cálcuJ.o idênticos aos
dos aqui previstos.
111 - r ãxar percentua i s de valores

agregados, para cobrança do Imposto
menoionado no art. 82, incidente s.e,.
bre mercadorias bens ou produtos sem

preço nac rcna.l fixado, através de
substiLuí.ção tributária.

ART. D rateio entre os ~unicípios

obedecerá aos mes~,os cri~\érlos do ar t i ço anter i or , mas dos re
cursos totais a que se retere o inciso 111 do artigo 132, dedu-=

z1r-se-á parcela 19ual a ~!,ma de suas arrecadações próprias dos
i mpos t.cs referidos n.ps lnc\soss I e 11 do art. 72., cabendo
cada um deles valor i.gual SÇI de sua arr ecadaç ão ,

ART ~ - O r at e ro entre a.~ reglt:les me

tropolitanas, também s~rá efetuado através de Indaces que leva

r ão em conta os segulntes fatores graduados de 1 a 10.
\

I \ - popu Laçãc ,

II \- Area.

III "\ Nivel de problemas socia!s.

ART. - '\lbservado o disposto no art.

13 g , lei complementar dispo~á sobre ~ f'a rma de cálculo, a vi
gêncla dos Ind.i.ces e sua ap l ãc ação , bem como sobre a automática
d í s t r Lbua.ç ão dos recursos do t:AN~~ ,

,-

5EÇAD IV

DAS OISPOSIÇOES GERA1S E{INAIS

\
ART ~ ',:- O Fundo da A...r ecadação Nacio

nal será administrado pelo Conselho Tributário Nacional.

Parágrafo t]nit:o ... LBl complementar

regulamentará as a t r Ibu i.çãe s do CTN bem como sua compos Ição que
terá representantes da üní ão , dos Estados, dos Municípios do
poder legislativo e da Iniciativa privada.

ART ~ - A Reserva oe
contigência somente terá seus recursos alocados

do Congresso Naclonal e, ap6s apr-ovação do CTN J

la ma í or-f a de seus membros.

Parágrafo Onico - Na emergência
Presidente da República autorizará a aloc,ílçflO do recurso.
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= TElCTO/J'JnIFlc...çÃ()----------------,

JUSTIFICAÇÃO

SG é Lavre o daztai.to de assocaacâo , cabe aos seus membros Lutar' pela
sua vatorazacâo e toctajecmentc, especaalrrante os seus dazuqantea,

Daante dJ.S$O, é salutar que o poder; púb.laco ouça a entudade que maior
zepreserrtatrívadade possua daante do seqrrento social que daz repi.esentar-, não sc!.!.

.. do eceatêvel, que caaba à Iea, dazex qual seja ela.. caso mexasta tal posaaln.Lada
de, a representação deve recear nas entadadaa que, reunidas e unidas, alcancem a
Ira:LQrJ.a.. ..

Daante da.sso, é .mdi.spensávek a ccrrecâo do tm..to propcato pelo subsea-,
tutJ.vo do Relator.

Esta Erênda substl.tu1. a BS28810-S, que apresentou inccrrecõee,

eMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 99, §59

Dê-se a seçuantc redação ao §59 do artigo 99 do projeto da constatancâo
(substututavo do Relator):

Art. 99 - ••••••••••••••••••.••••.•••..•••.••••.••••.•••••••••.•.••••••
§ SÇI _ Se nane de uma entadade pretender representar a mesma cateçorfa

ou a mesma cormmadade de antraresses profaasaonaa.s , somente terá darrea.to 5. 'repre 
serreacão nas convenções coâeta.vas perante o poder púb1l.co a que reunix a maror
parcela percentual dessa careçome, excluídos os amdacatos com base em U1IU úmca
empxesa .. Caractezuzada a arrpoaaabz.Lidade , representarão o segJ"lel1tD pcofaaaaonal.
as entadades que, umdas, cceponharn essa maioraa..

ART & Do total da ar r ec adação dos

ampos t os mencronados nos lnClSOS IV e V do art 59, a um ao dês

t Lnar é , observado o disposto na Le i complementar:
- ~1 ,5% ao fundo de e ar t acapaçao dos

Estados.

- 22,5% ao Fundo de Par t i c i paç ão dos

MunIcípios.

- 2% ao rundo Especlal.

ART. - Do total da arrecadação dos

impostos mencionados no art. 6º, os Estados des t i nar ão 50% ao

Município onde:
I - g s t i ve r Lnca Lazaün o amôve â

objeto da transação.

11 - For efetuada a doação ou
t ransnu ss ão .
111 - ror licenc~acto o veiculo obJ~

to do Imposto.
ART& - 00 total da arrecadação dos

impostos mencionados no inciso IX do art. 52 a üru ão de s t rnar á

60% aos Estados, DIstrito Federal, Ter r a t ó r Los e Munic.ípios na
forma de Le.i complementar.

EMENDA ES33075·6
tJ seNADOR ALFREDO CAMPOS

=----c---- PI.!N...Il1()/GOJ.llss.i()/~tJ"e()...lssi() _____,

~íDB"-~

l%0';;-,;ãI]

JUSTIFICATIVA

A j us t i f i ca t i va da presente
será feita oralmente pelo autor em Plenário.

Emenda
EMENDA ES33076·4 --
~R lILFREIlO CJ\MPOS

FM"D'Ã-~

r=r05;ô'9-;~]

P L E N Á R I oPI.[II...~IO/t;()Il,ni.()/lltJBl:(l ...lni"- -----,

r.T-------------TCX1()!JunIFleAç.i()----------------,

E!1l:NDA l\llITIVA
D1SPOSITIVO EHENDl\DO: Art. 79, IX

r.T-=:--:-::==c-------T.E.I(f()/JUnIFlcMÃ() --,

Dê-se a sequante redação ao .U1C~SO De do ar-taqo 79 do proJüto
de ccnstutuacâo (Subsb.tutivo do Relator) :

Inclua-se, no art.aqc 61 do Subst~tutl.VO do Relator, o
seçua.nt;e Parágrafo Único:

Art. 61- ••••••.••••••••••.••.••••••.•••••.••.••••.••.
PaX'ágrafo üns.cc - A Lec, dl.sporá sobre o ad i.c a.cna I por

tempo de eecva.co , vedada a ãncadênc.í.a ou a soma dos adac í.cnaa s pos-.
terl.ores sobre os anteriores ..

JUSTIFICAÇÃO

D~SpOSJ.tJ.VO vedando a "Lncc.dênca.e. ou soma" do ad.i.c ro-.
nal por tempo de serv i co , que, ancf.us ave , pz-e t.cnda.a-ese tornar anu-.
e I , figurou seguidamente em todos os ên t.epz-o j e t.ca enuer-a.ocea , desde
a Subcomissão dos na.reatos dos Trabalhadores e servadores Piib La.coa
{anca.so IX, ar-t .. 11).

Igualmente integrou o Anccpxc jet.c aprovado pc La Corru.s
são da Ordem Social {mcLsc VIII, art.. 12).. -

Constou, aa.nda , do pxôpr ao nnceprojeco de Con atia t.ua>
cão (ancaso VIII, art. BS} e, bem a aaam , do Pr-oj e to de cons t i t u rçâo
da comasaâc de SJ.stematlozaçáo (ancaso VIrI, art. 86).

Se, realmente, pretendemos, por meao da norma conatia-.
tiucaonaL, ext.ançuar pr-av.i.Léç ros , não há como de a.xe'r de xnc Lua.r e s t.e
da.apoaa.tiavc , Já consagrado pelo voto na Subocrru.s aâo e na w ccnns.são
'nernâta.ca esspecLfa.ce s ,

Art. 79 - •••.••••••••••••••.••••••••••••••••••.•••.•••..•••• ,
IX- partacapacâc nos lucros ou nas acões , desvmculeda da rcmu

nexação, conforrre defanado em 1e1 ou em negociação coâetava, salvo quando se tr'5:
tar de empresa pública, autarqw.a, fundação, socredade de economia nu.ata e enb=
dade drreta cu md:Lretan'ente controlada pekc Poder PúblJ.co.

JUSTIFICI\çf-o

A partacapaeâo nos lucros é uma. concessão Justa que se propõe
para a anictaeroa privada, onde ele efetivamente exrste,

Nas empresas públicas, qualquer que seje sua defanaçâo jurid~

oa f se houver lucro, ele terá de ser transfar1.do à socdedade , à comunadadc , cre
dora pr-íncapa'l, e maaor das atavadades do Poder Piibl.aco, em todas ao eafcraa d-;;
sua ação. AsSlIl1, não é aceatzivel, que a ativJ.dade púbjica gere lucro, ro.c não
ser seu f.1Irt pxmoapaj., Quando ele existe, não é justo que SOffi-3I1W os t..rab3Thado
roa da atdvadade lucrat:Lva dele se beneãicden, quando há toda 1.1ITk.1. soc.iedade cã
rente de IlE!1..O,S e recursos para que, pelo menos, se busquem opções deat.inadae ã
rrclboria da quaIadade dI'> vada,

Esta é, em eantese I a preocupação bâsics quo nos leva a apresentar cs
~ Em9nda, que substJ..tu.l a E528820-2, por ter saído com anccr-rocõos , -

r.T-------------TtUC/~\.,"f1e...Çi.o ---.

EUENDA SUPRESSIVA
DISPOSJTIVO lliD\:,1}\])(): Art. 231, § 19

Suprirre-se o § 19 do artigo 231 do substJ.blt-íVO do Relator, transforman
do-se o atual § 29 eu parágrafo ÚIll.CO.

t'!i"'''''~PMOB )coos t i tumte EGlOIO FERREIRA LIMA

No lnC150 1, ao art. 115, substitua-se a palavra
exonerar por dem~tir.

r.T--------------·T[l(T()/JuHlrle...~Ã() _

EMENDA ES33077·2

PI.[IJ...~I()/GOl./lnÃ()/SUDGGI,l15~i:o ,

P L E N li. R 1 O

ElVlENDA ES33074·8
PJ SENADOR ALFREDO CAMPOS

... A lX'ssibl.1l.da~e da a:ncessão aos Estados do uso de p:>tencJ.aJ.S de enerqEl
e]etJ:ica soa CCffO exceçao, e nao doveria ter guarida no texto constltuclOnal. -

~ .ino;,erente e não resJ.ste ao confronto com o regl1'1/?de concessão adota
do para acolher a partJ..Clpa.çãO de todos, inclusive das eIl1presas pÚ1J1J.cas e soc.lcda
des de econam.a_nusta ~ ;onstl..tuem a fonrn aceJ.táveJ de VJ..abL11zar a ação <::,;uplc=
tiva do p:x1er piili~~_ (Uniao, Bsta9<'s e MuruclplOS) nas at.1.vl.dades econÔlTu.cas.

À le:t. ord.indr~a conpetu:à dar trai..aroc:nto adequado a Sl.tuaçÕas excepcl.Ona
is que perS1.sn:ern nesse setor, ado'f:ando soluções carpatIVQ1S com 05 prmclp.Los ge
ral.S da ooncessao defml.dos na lei l1awr.. -

JUSTIFTCAÇAO

A palav.ra demitir, àlém de precisa, telJI o mérito de
ser- mS15 genérica.
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,.,.,. TEXTO/JlItTlfIC"ÇÂO

EMENDA ES33078·1
fl CONSTITUINTE EGID!O FERREIR4 LIMA

r.r-------- et.e ....'"0/cO"lasiol:u\lCO..IISÃO _

PLENÁRIO

r;r---------- T~1>TO/Ju:mFtc...çiCi-----.--------__,

EMEND~ MODIFICATIVA EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se nova redação ao Lnc r s o XXV, do art. 115. Dê-se ,3.0 inciso XVIII, do art. 115, a .segu1nte redação:

Art. 115 -

xxv - exercer outras a t r abu í côe s prevra-
tas na Cons t a t.uã cfio , ou em Le a ,

Art. 115 -

XVIII - d í r i g í r mensagem ao Congresso Nac r.o-,

nal ou a qualquer de suas Casas;

JUSTIFICAÇÃO
JUSTIFICAÇÃO

Aprimoramento da r edac ão .
Trata-se de competência and t apens âve l, ao exe rc fc J o da

chefia do Estado.

Art. 115 -

1.1 5i'91h1'LÉNÁRIO -
P"EN"AIO/c.p..u"~o/:O!lCIH.lISS~O---------,

XXIII - pe rmâ t a r , com, autorização do Con ...

gresso Naca.onaL, que forças es t range i.r-as , sob
o comando de autoridade brasileira, transitem

pelo t.e r r at dr í o nacional, ou nele permaneçam
t.emporaraamente •

Art. 115 -

Dê-se nova redação ao ancí.so XXII I, do art. 115'

EMENDA MODIFICATIVA

= TEXTO/JOllTlflC"ÇÁO _

EMENDA ES33082·9
I? CONSTITUINTE EGIDIO FERREIRA LIMA

f:~!lAUi~"J- ,

_JjJ!.i..7:'~
1

I'Lf'lUlIO/COI.lISdolIUPCONI'sio----------,

E~IENDA MODIFICATIVI.
I

PLENÁRIO

XXIV - pres í da r as reumôe s do Conselho de

Minlstros, quando as houver convocado ou nelas
es t.a ve r presente,

Dê-se nova redação ao inciso XXIV, do art. 115:

r;r TtXTO/JII$TI~ICAÇ .. D

EMENDA ES33079·9
t:J CONSTITUI~TE scrnro FERREIRA LIMA

JUST IFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

Apr Iraor ar-errto de redação.
Apr-amc ramento da redação.

Tf:l(TO/JUSTlflcAÇÃa--------------

PLENÁRIO

"LEN ..1II10/cONISSir:p/so\leONlssi<)_~ _

~

EMENDA ES33083-7
[!J CONSTITUINTE EGIDIO FERREIRA LIMA

rr;;;p...nnoo-- I
P~IDB _'

PLr:NÁlRO

,.,.,. 'IFIlM10fCOIolI'siO!SUIlCO'lISdll -,

EMENDA ES33080·2
~tuinte EGIDIO FERREIRA LIMA

r;r-------------TEXTO/JUSTIFlc"Çir:o -----------_..,
No inciso 1,1, ao ar t , 115, subs t r tua-se:

Serrado da república por Senado Federal e acrescente-se,

ao elenco de autoridades t o Procurador-Geral da União.

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se nova redação ao inciso XX, do art. 115:

JUSTIFICAÇAO Art. 115 -

A expressão Senado federal, além de tradicional, é

mais pr õpr i a já que ele representa os Estados que constituem a
Federação. Por sua ampor t ânc í.a , nada autoriza a exclusão do Pr,2,
curador-geral da União do elenco das nomeações que: devem passar
pelo Senado.

xx - de t e rmana'r a realização de referendo,
nos cases p reva s t os na Corrst.a tuição;

JUSTI FI CAÇÃO

Aprimoramento de redação.



EMENDA ES33084-5
LCONSTITUINTE EGrDIO FERREIRA LIMA

PLENÁRIO

= tuTC!Jtl:TIFICAÇio

EMENDA ADITIVA

, l

'3007

XVI - exercer o comando supremo das Forças

Armada s , nomear os seus comandantes c prover os
postos de oEac aa Ls c gener a i s ;

JUSTI FI CAÇÃO

Apr-anor-amen t o de redação.

Acrescente-se ao art. 115 I InClSO de nO XVII I J rcnum~

r ando-isc os dema i s , com a seguarrte redação.

Art. II5 -

XVIII - profe r a r mensagem perante o Congresso

Nacional, por ocas i.ãc da abertura da sess ãc 1~

g í s l a t.rva ,

JUSTI FI CAÇÃO

EMENDA ES33087-0
f::j,ONSTITUIN1E EGfDIO FERRbI'RA LUlA

..,..- l'lXTO/Jllnl"c~çi.o

E~IENDA NODIFICATlVA

~O.\'fo--"1

}.i;?D'l.
-- -1

A leltura de mensagem, na abertura da s e s sâc Legas La-.

t.Lva , é ato p-rópr i.o do P'r e s t.den t e da Repúb l aca e Chefe de Es t.adc ,

Ccnt r-ar i ando o seu alcance, o Projeto t rans fer-a a a prf
t i ca do ato para o elenco de competência do Pr ímc i r o-ttí.m s t r-o.

Dê-se nova redação ao dnca so XV, do art. 115

Art. 115 -

XV - celebrar a p az , com au to r i z.ação ou r~.

ferendo do Congresso Nacional,

EMENDA ES33085-3
e:=.c:anstitIJinte EGInJO fERREIRA! 'U.1A

JUSTT FI CAÇÃO

Aprlmoramento da redação.

= TII:I(To/~tJnIFlc ...Qio, _

Suprimam-se os § lQ e § 29 do art. 113, dando-se ao

art. 114 e seus parágrafos a r ettação sequant e :

EMENDA ES33088·8
tJ CONS'l'ITUINTE EGrDIO FERREIRA LIMA

PLTINÁRIO

JUSTIFlCAÇAO

As a't'r abua çêes conf'eradas no projeto, ao Conselho de D~

Ees a Nac aonaâ , já estão corrt r.da s no Conselho de Estado.

Art. 114 - Em caso de impedimento do Presidente da 11

República, ou de vacância, serão chamados ao exercício do car- ,
go, sucessivamente, o Presldente da Cãmara dos ~eputados, o Pr~

si dente do Senado Federal e o Presidente do Supremo Tribunal F!=.

de r a l , I
§ 12 - O Presidente da República, sob pena de perda

do cargo, não poderá ausentar-se do País sem prévia autor i zação

do Congresso NaCIonal. I
§ 212 - A renúncia do Presidente da Repúb Laca torner--se

-á efetiva com o conhecimento da respsct ava mensagem pelo congre~1

50 Nacional.

§ 3º Ocorrendo a vacância, far-se-á eIerção , no pra-

zo de quarenta e cinco d18S, iniciatlo o eleito um novo mandato.-------Procura-se ape r f'e r çoa r o texto, 80 mesmo tempo em que,
no caso de vacância, feita a eleição, se assegura. o Infc i o de um

novo mandato. Com Isto, ev i t a-ue todo O ritual de um pIe i t o para

um mandato incompleto.

r.,-------------- n;;'IlTO/~UST'F1CAÇ;:O-----------

EMENDA SUPRESSIVA

Supr-ama-cs e o ].nC1SO XI, do art. 115.

JUSTIFICAÇÃO

.------
EMENDA ES330B9-G

Const>tuinte EGIOIÕ FERREIRA LIMA

te=----------------'
..,..------ TEXTOIJulõTIrICAÇÃO- _

Suprima-se do art. 113, a expressão final seguinte:

l
I

• . . e terá início a lº de jane i ro ,

JUSTIFICAÇAO

A supressão justi flca-se em v i r tude de alteração sugeri

da ao art. 114.
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JUSTIFICAÇ~O

A redação do projeto pode consuzir à legitimação

da censura prévia a manifestações do pensamento, o que é ina!!
missível. O que se pode admitir é a repressão do abuso come
tido. A prevenção é sempre lncompatível com a liberdade de o

pensamento.
A emenda decorre de sugestão do prof. José Paulo I

Sepúlveda Pertence, que integrou a Comissão Afonso Arinos
e , além de jurista de notório saber e conceito, é dotado de

sensIbzLz dade política.

EMENDA ES33090-0
~itUlnte EGlDID FERREIRA LIMA

~OATA ,

'N"jP91,i/ '
= __, TtltTO/~lJnlfICAç~O-------------- _}

I

AO art. 112,' seja dada a redação seguinte:

Art. 112 - O Presidente da República tomará posse em ses

são do Congresso Nacional Que, se não estiver reunida, será convo

cada para tal fim, prestando o compr-osu ssc de manter, defender e

cumprir a cons t i tuí cão , observar as leis, promover Q bem geral do

povo brasileira, assegurar a união I a integridade e a independência
do BrásH.

JUSTIFICAÇAD
EMENDA ES33093·4
l? Consb tuant e EG1DID FERREIRA LIMA ~

"~TlllO--'. ,
PMD8 _

A emenda visa aprimorar a redação = TnTONu$TI~IC.Çi,o _

r.T------------- TE,(TO!JuSTIFICJ,çl0 --,

supr íma-se.no art. 162, t1caput", a expressão:
lide Missões Diplomáticas acreditadas no 8ra5i1 11

JUSTIFICAÇAO

u~;;'-,~J

~"~~JPLENARID

EMENDA ES33091·8,
C=Sonshtuwte EGIDIO FERREIRA LIMA

r;r-'--------'I.ENAII'O/llOl,lln;;O/$UaCOIOUu,;;O

L

Dê-se a seguinte redação ao § 29 do art ~ 612.

"Art. 60.

§ 22. Ninguém será obrigado a fazer ou de.í xar

de fazer alguma coisa senão em virtude da LeL'".

JUSTIFICAÇAIJ

A alusão, no projeto, aos direitos naturais, como
única restrição à liberdade, além de traduzir uma indevJ.da I

tomada de posição em tema dos mais ccnt rovér t ados , da Füoso

fia do Direito, está desmentida pela própria redação proposta:
ê a lei pus r t í.va que poderá obrigar a fazer ou deixar de fa

zer alguma CGJ,sa.

A emenda decorre de sugestão do prof". José Paulo
Sepúlveda Pertence, que integrou a Comissão Afonso Arinos, e l

além de jur i s t a de not ér ro saber e conceito, é dotado de se!!
s í ba Lí.dade politica.

A at r Ibua ção de competência para ap rec.rar, e
julgar dIssídios que envolvam Missêíes Diplomáticas, além de atin

g1r um número mírumo de interessados, atenta contra o princípio da
extraterritorialidade ... que se submeteu o Brasil ao ass.mar a Conve~ I

ção de Viena de 1961. Ainda que se entenda" como OSIRIS ROCHA (Cu!. I
50 de Direito Internaclonal PrLvado Í , que a imunidade de jUriSdlçãO

Iassegurada pelo referido Tratado é restrita aos serviços consula- I
r es , o fato é que a atribuição de competênc a esbarrará na impos-
s Ib i Lí dade de executar a sentença contra a Missão Diplomática r cu
jos bens pertencem ao País estrangeiro e não podem, por isso, ser
objeto de execução judicial.

EMENDA ES33094·2
cons t i tuinte EGIDID FERREIRA LIMA

PLENARID
=-------------TtXTO/JlISTI~I~"Ç;:G _

Constituinte EGIDIO FERREIRA LIMA

EMENDA E533092,6
t:

S~prima-se o § 13 do art. 60.

JUSTIFICAÇ~O

TEl(TD/~unl~!~"çl0--------------

Dê-se a seguinte redação ao § 9 g , do Art. 62.

"Art. 6º.
§ 92. E: livre a manifestação do pensamento e ve

dado o anonaraat o, Cada um responderá pelos abusos que come

ter, na forma da lei, que reprimirá o anc í t amento à violên
cia e à discriminaçã.e. de qua1'luer natureza, a propaganda de

guerra ou contra a ordem democrática. f: as saqur adn o direi

to de resposta, proporcional ao agravo, sem prejuízo da res
ponsabilidade penal e civil do ofensor".

A matéria não pode ser tratada oon o sim
plismo da vedação absoluta da proposta. A lei deve regulá -la,
cplJl manúcãas que a Cuns t i tu í çãn não comporta. Há casos em

que a imediata Ldent í f'Lcação datiloscópica do indicIado é ne

cessárIa (pense-se, por exemplo t na hlpótese de que a prova I

da autoria sejam impressões digitais e o suspeita não dispo
nha de ide.ntifi' ação dat í Loscóp.i ca civil)

A emenda decorre de sugestão do prof. Jo
sé Paulo SepúLveda Pertence, que integrou a ccmí ssão Afonso'

Arinos, e, aiém de 'jurista de nàtório sab~r e conceito, é
dotado de sensibilidade polIdca.
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Os recursos destinados ao de-I
terão administração un í flcad:a

Consti tuinte EGIOIO FERREIRA LIMA

PLENARIO

Consti tuinte EGIOIO FERREIRA LIMA

Oê-se aos incisos I,V.VI, VII e XXIV, do"...art. 72,
a segulnte redação:

"Art. 149.

§ 2!2. Declarada a. inconstitulonalidade por onu s 
são de ato Leqa s Lat.Lvo necesaér i o à e f i các í a de norma conztl.
tuc i.ona), , o Supremo Tribunal Fedl;ral as s s.nar ã prazo aos ór _
gãos competentes para o seu suprimento.

§ 3º- Decorrido o prazo, sem que seja supr-Ida a
omissão, o Prcs roent e do Supremo r r rbunaj Federal de t.e rmrna

rá ao Legislativo que aprove proposição a r e spe i to , êm nove.!:!.
ta dias. Ultrapassado este prazo, nenhuma outra mat ér i a po

derá ser votada, antes que se ultime 8 aprovação do ato legl~

lati vo cmí t i.rto •

E:. de vital importância que
dos ao de senvo Iv imento científico e tecnológico
especí f aca e administração uni r i ceoa .

Dê-se a sequmte redação aos §§ 29 e 32 do Art. 1119.

JUSTIFICAÇ~O

A fórmula - sugerida em tese do Prof. Luiz Ro _

berto Barroso - é maas adequada do que o suprimento da omi2-.
são pelo Supremo r r ibunar , sugerida no projeto.

A emenda decorre de sugestão do pro f. José Pau to

Sepúlveda Pertence, que integrou a Comissão Afonso Ar í.nos ;e ,

além de jurista de notório saber e conceito, é dotado de se!!
s Lbi.Lddade política.

JUSTIFICAÇ1l0

'::'::':::::0::::'- I

Quando o País se apresta para 13 r evo lução t ec f12. I
rógica, fundamental ao mundo de ho j e e de crescente s í qn I f Icaç ão no

futuro, é importante que se deranam os r ecur sos de s t anadns a essa ãr ca dei
crucial magm.tude para que o País alcance o desenvolvimento plena.

A emenda decorreu de susgestão do corpo técniC'o I
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científ~co e ecnológlco-

- CNPQ.

Art. 263 ...

Parágrafo único 
senvolvimento cIent Lt i co e tecnológico

r.r-------- PLlNAFlIO/COJlI5'ÁO/$UICOllI85ÁO -.,

EMENDA ES33098·5
tJ

r.r-------------TEXTO/JIJ!lTllltAÇÃC _

r,r--------------UJCTO/..USTIF1C,tÇÃD-----

1

I
I

CPAIITIOO---,
• PMOB i

PLENARIO

PLENARIO

Constituinte EGIOIO FERREIRA LIMA

"Art. 148. Compete ao Supremo Tribunal Federal:
I • processar e Julgar ( ••• )

e) os conflitos de jurisdlção entre o Superaor I

Tr abuna I de Justiça e os rribunaí.s Superl.ores da

União, ou entre qualquer desses e outro t.r rbunaj v •

Dê-se a seguinte redação à letra "e", do inciso
I, do Art. 148.

JUSTIFICAÇ1l0

Constl tuinte EGíDIO FERREIRA LIMA

t, assim, mai s conveniente prever apenas, para I

casos excepcionais, que o rr ibuna; resguarde os efeitos já
consumadas da lei.

A emenda decorre de sugestão do prof' • José Paulo
Sepúlveda Pertence, que integrou a Comissão Afonso Arinos,e,
além de jurista de not6rio saber e conceito, é dotado de se!!,
sibilidade política.

"Art. 1~9.

§ 52.. O Supremo Tribunal federal t ao declarar,

em tese, a lnconstltuclonal1dade de 181 ou at o
narmati VO, poderá ressa! var a validade dos seus
efeitos anteriormente consumados".

o sistema br as i.Le í r o sempre f 01 o de reputar 1

nula, e não apenas anul âvel , a lei inconstitucional.

Sua manutenção. como regra geral J é Lndl spansá
vr l , muitas vezes, para dar eficácia ao controle de const!
tucianalidade. Pense-se r por exemplo, nos numerosos casos'
em que se obtev", através da representação, o des f az ament.o
automático de provimentos Lnscuns t atuc Lona as de cargos p,Q
blicas.

Dê-se a seguinte redação ao § 50, do Art. 149

JUSTIFICAÇ1l0

A redação do projeto omite a compe t ênca a , que é
necessariamente do Supremo T'ru buna I Federal, para julgar con
flitos de jurisdição entre o Super iur Tribunal de Justiça e

qualquer outro Tribunal, e não apenas os tribunais Super lares .

A emenda decorre de sugestão do prof 4 José Paulo
Sepúlveda Pertence, que integrou a Comissão Afonso Arinos, e,

além de jurlsta de notdri.o saber e conceito, é.... dotado de sen
sibilidade política.

~·--------'L'N"I\IO/COIlISSi.D/SUICDIlI.~;:D

C

EMENDA ES33096·9
~

r.r------------- TUTO/~t!ITII'IC"çiD_- _

lI! . ---'...:==- _
r.r------------- n:UO/JUSTIFIC.ÇAO'-- _

EMENDA ES33095·1I:

" Art. 72. Além de outros, a Cansti t uLção asse
gura aos trabalhadores.

a seguinte redação:
Acrescente-se ao Art. 263, Parágrafo úruco com I

1. direito ao emprego, vedando-se a despedida I

imotivada ou sem justa causa de f'Lru da em Le a ,
(. .. )

V. irredutibllJ.dade do salário contratado, sal
vo o estipulado em convenção ou acordo cole
tivo, de vigência te~porária.

(.,.)

I
./



PLENARIO

Constituinte EGIOIO FERREIRA LIMA

3010

VI salário fixo I nunca mfar í or ao salário mí

rimo, além, se for o caso, da remuneração v~

riável.

VIr. gratificação natalina, não inferior à rem~

neração integral de dezembro j

( ... )

XXIV. seguro contra ac i dent es do trabalho 1 a car
go da empregador, sem prejuízo da indenização

comum por responsabilidade civil, em caso de

dolo ou cu.lpa grave.

JUSTIFICAÇAO

Cuidou-se de reforçar a eficácia das dr spos i çõe s e

de dar redação mai s adequada ao conjunta do artigo.

A emenda decorre de sugestão do po r f , José Paulo

Sepúlveda Pertence, que integrou a Comissão Afanse Aranos J e I

além de jurista de notório saber e conceito, é dotado de se.!:!

sibilidade política.

J:onstituinte EGIOIO FERREIRA LIMA

PLENARIO
= TUTO/JusTlfleAçio ---,

'V\& CLv.-t:t-t., ......~.J..J..."":.í.
Inclua-s~as-IIDisposições T r-ans I tórias~' Art. cem a

seguinte redação.

Art. - Ao Min1stério Público do Trabalho não

se aplicam, pelo prazo de dez anos, as exigências dos ArtO§ 136

e 157, referentes a tempo na carreira.

JUSTIFICAÇAO

Com relação ao Ministério Público do Trabalho, em

face de sua realidade, a atual redação,t'estringindo a escolha I

de seus membros que irão compor o Tribunal Superarir do r rabe
lho aos que tenham dez anos de carreira, pode levar, em caso de
interpretação literal, a resultados opostos aos buscados pelo I

Laqa s Ladnr , por razões que passamos a expor.

O pr í.mei r o concurso de provas e títulos para lngre~

50 na carreira de Procurador só foi realizado pelo Ministério I

Público do Trabalho em 1982, em consequênc í a do que os primei 

ros concursados s6 f'cram nomeados a oartir de 31 de março de

1983. Assim, stricto-sensu nenhum desses concursados têm hoje
dez anos de carreira, embora alguns.,. antes pertencentes ao cha
mado Quadro Suplementar, já sejam Procuradores há mais de 14

anos.

Contavam, pois, com dez anos de Ministério Púb l.aco ,
quando em função de concurso passa.ram a integrar o chamado Qua
dro de Carreira.

te o de mer ec amerrtn , impede a todos 05 concursados dei Ministé
r io PúbllCO do trabalho o acesso à Magistratura, permltindo-se

apenas aos não concursados.

EMENDA ES33101·9
r
~_--_-_--P1.I"IüJlIO/CoNJU.iOJJI,U.CO\lJWO _,

r--r-r-r-«__-_--_--_-TUTQN~IT'fIC-.Ç:i.o--------------,

Dê_se ao Art. 25, a seguinte redação.

Art. 25 - Caberá representação por inconstit~

c í ona l zdade de lei ou ato nnraat í vo Ou por omissão deles ,
que comprometa a e r í céc i e de d Lapo s a ç ãe s constitucionais.

JUSTIFICAÇAO

Cumpre reduzir o eont.r-o Le da Constitucionalida
d'2 em tese, Coma é de suá índole, à lei e a05 atos normati _
vos de e rã céc aa geral. Para o controle de atos Ilegais ou
diretamente insconstl tuc í cna i s estão previstos instrumentos
mais adequados, como o "habeas corpus", o mandado de s eçu _

rança, o "habeas data" e a ação popular.
A emenda decorre oe sugestão do pror , José Pau

lo Sepúlveda Pertence, que arrteqr ou a Comissão Afonso Arinos,
e, além de jurIsta de notório saber e conceito, é dotado de f

sensibilidade política.

Corist i tuinte EGIOIO FERREIRA LIMA

PLENARIO
= TtxTO/JU'TIFIC-.Ç:i.O'-------- _

Acrescente-se ao

"Art. 150.

§ zs , O Superior Tribunal de Justlça será div,.!.
dí.or em SeçBes Especializadas,exercendo, cada uma, no ~mb!

to:de sua competência, as funções .jur-Lsrtjc Lonaa s reserva
das, na Constitui ção , ao órgão especial dos tribunais".

JUSTIFICAÇAO

t indispensável, para que funcione o 5UP'1rlOr I

Tri:!Junal de Justiça I que as suas seções especializadas fUE!

c rcnem em matéria jurlsdicional, como tribunais autônomos,
uru-tãcanríocs e , apenas, as suas atividades admí n í s t r a t rvas ,

A emenda decorre de sugestão do prof. José Pau

lo 3epúlveda Pertence, que integrou a Comissão AfonsQ Ari
nca,e , além de jurista de notório saber e conceito, é doto!
do ~e sensibilidade política.

~ TEno/JUllTI"Ç~CÃD' _

Suprima-se o § 32 do art. 62.

JUSTIFICAÇAO

Atualmente J a categoria mais elevada do Minlstério
Público do Trabalho é a de Subprocurador-Geral, com seis car

gos. Desses, apenas um, mais antigo na Procuradoria, porém

mais novo como Subprocurador- Geral, tem dez anos no Quadro de
Carreira. Todavia, não li concursado ao passo que os outros

circo são.
Com relação aos Tribunais RegionaJ.s do Trabalho, o

prIIblema causado pela at.ua L redação do Art. 136 também é grave,

no que se re~ere à participação do Ministéuo Públ'co. Dos 143·

Procuradores lotados nas regionais, apenas 13 pnderão candida
tal-se a cargas de juízes. Nenhum deles é concursado. Todos I

entraram na carreira df' forma excepcional (sem concurso), por

fo~ça de dispositivos lega's.

LIMA

1'LIUJlIO/eolllss,iOJ.oaCONlu:i.o' _,

PLENARIO

rr;'~~'~~

tJiJ 9fl7]

o Art. 136, como se encontra redi;;Jido, cons.agrando
apenas o critérlo da ant aquí dade e desprezando quase totalmen-

A redação não é f'e Ldz , E, no mérito, a garantia
absolLta do duplo grau de jurisdição ~ o que o projeto mes-
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mo desmente - pode trazer inconvenientes, impossibilJ. tando

a lei de prever, em casos especLai s , a Lr reccr r Ib i Lí.dade ,

para xiabilizar o funcionamento da Justiça de pequenas cau

sas en favor dos maas pobres.
A emenda decorre de sugestão do pro f • José Paulo

Sepúlxeda Pertence, que integrou a conussão Afonso Arinos, e,

além ne jurista de nnt ór ao saber e conceito, é dotado de se.'2.

sIbiUdade política.

EMENDA E5331 04-3
li} êonstituinte EGIDIO FERREIRA LIMA
= .t.Ctu.J\\()/<:Olllllio"u1.I:Cllllnia. -,

PLENARIO
,.,.,- TUlQ/JUS'l'lflo::...io -,

Dê-se a seçuante redação ao § 28, do Art. 62

forçados, de barument;o e de confisco, Ees
salvada, quanto à pena de morte, a aplica
ção da Leqas l ação raí.Lí.t a r , em tempo de guer
ra externa".

JUSTIFICAÇAO

A enumeração das penas inadmissíveis(reunlndo-se
os §§ 23 e 27) faz ociosa a enumeração das permitidas que

ademars , é inconveniente. Não se vê, por exemplo, porque só
admitir a prestação social alternativa e não, eventualmente,
como pena principal. Não hé apcrque Lamí t ar aprioristicamente

a pesquisa de novas formas de sanção penal, que, hoje, preo
cupa os especialistas, diante da falência da pena de prisão.

A .:emenda .neOOTre de sugestão do prof.
José Paulo Sepúlveda Pertence, que integrou a comissão Afo.!;
50 Arinos, e, além de jurista de notório saber e conceito, é
dotado de sensibilidade política.

PLENARIO

r.T ~LENAlno/o:ow'ssiol.uIlO:D"'rsJio .,

EGIOlO FERREIRA LlMAConsti tuinte

EMENDA E533107-8
tJ

= ~_TEXTO/~tlJT"ll:.o.çi"-------------___,

"Art. 62

§ 28. Não haverá prisão civil por dívida, sal

vo nos casos de obrigação alimentar e de deposat âr ro infleI,
anc.lus íve de tributas recolhidos ou descontados de terceiro!!.

JUSTIFICAÇAD

A execução da pena do "condenado por enraquec r
menta ilícito", a que se refere o pno jeto , não é prisão ci
vil, nem por df va da , mas sim par crime.

A emenda decorre de sugestão do prof. José Pau

lo Sepúlveda pertence, que .i nteqr-cu a Ccmasaão Afonso Arinos,
e, além de Jurista de notório saber e conceito, é datado de !

sensibilidade polít2ca.

Suprima-se o § 17 do art. 6º.

JUS T 1 F I C A Ç"A O

PLENARID

Onde não houver restrições const í tucdo-,

nais, o direita de ação para a proteção de qualquer o i reã-,
to - e não apenas dos assegurados pela cons t rturção - já

está garanhdo pelo § 40.

~'''''''----,
C-PMDB IEGlDlO FERREIRA LIMAconst i t uant e

EMENDA E5331 05-1
l:J

Constituinte EGIDIO FERREIRA LIMA

=--------- TlEXTD/JUSTIFIO:AÇio ~

Dê-se a seguinte redação ao § 25, do Art. 612.

"Ar t , 69.

§ 25. A condenação por erro judiciário e a pri
vação da liberdade do condenado, já cumpr100 a pena, .imp l L _

cam a r esponsatn í aoaoe civil da Estado. A Lea punirá a au
toridade culpada.

A emenda decorre de sugestão da pro f . J,2.

sé Paulo Sepúlveda Pertence, que integrou a Comlssâo Afon
so Arinos, e, além de jurista de notório saber e coneeito ,

é dotado de sensibilidade política.

EMENDA E5331 08-6r:
PLENARIO

JUSTIFICAÇAO
= TI;XTO/JUsTIFIO:AÇAO --;- ~

Visa-se ao aperfeiçoamento da redação -,

A emenda decorre de sugestão da pro f . José Paulo
Sepúlveda Pertence, que integrou a Comissão Afonso ArJ.nos ,
e, além de jurista de notório saber e conceito, é dotado de
sens i.b i Lã dade polítJ.ca.

1. Dê-se ao art. 37 a seguinte redação:

"Art. 37. Cabe aos Estados:
I. legislar sobre:
b) criação, fusão ~ desmembramento de Municípios,
observados os requisitos de lei complementar fed!:,
:tal" .

Constituinte'EGIDIO FERREIRA LIMA JUSTIFICAÇ/10

PLENARIO= .,~lt.,OJ.ru1T1f\Uçio __,

a} Dê-se a seguinte redação ao § 23, do Art.6º,
supr ímando -ae , em decorrência, o § 24.

"A~t. 6º.
§ 23. A lei assegurará a individualização da pe

na e. da sua execução. Não haverá pena de

morte, de prisão perpétua, de trabalhos I

Por uma série de rator-es , mas, sobretudo, por sua

cepercussão na sistema constitucional de tepartição da recei
ta tributária, o problema da cr-Lacão de Municípl.os e de sua I

proliferação abusiva uLtrapas sa o interesse peculiar do Esta
do- membro, ampcndn a observância de requí si tos mínimos est~

belecidos em Le i nacional.

A emenda decorre de sugestão do prof. José P.aulo
Sepúl veda Pertence, que integrou a Com~ssão Afonso Arinos, e,

além de jurista. de notório sàber e conceito, é dotado de sen

sibilidade poHtica.
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Pl-E ....."ID/COIIssiO'.IJ.COIoIlSdo .,

C:;"'i< "'doPlen8.:b.oê.-;:t:L=.::ç'5.:.:-

çêc , à educação, ao lazer, à pr-ofo.asaoneLiaaçâo e à ccnvavêncâ a

Eemá.La.a'r e comun Lt.é r a.a bem COmo à e eexanêncã.e social e à assl.stên

cial especial, caso e st.e je em s r.euaçâc de vu Lner-abr Lndade , gara,!!

tindo ao menor a quem se atribua infração penal, ampla defesa."

r.r------------- ...UTO/JUUlFICAQ;;O --,

nê-ee ao §2 2 , do ar-t . 300, a eeçuarrte redação:
JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

.........................................................
§2 2

- O acolhimento em ambl.ente Eamr.Lna r- de menor em si
tuação de vulnerabil1.dade, sob a forma de guarda, será estimUlado

pelos noeeres Públl.cos, com e.sso.seêncaa jur-Iõ.rce , z.ncerrti avoa e
aubaLdaoe na forma da Lea ;"

A expressão "aatueçâo de vuLne r-abn.La.dade" parece maa e ade-

quada de que situação a.r reçuaar , sendo esta ambigua e Levent.ej;

do Já mua t.a a cz-Ltaces quando usada no atual códa.qo de menores .. CQ

mo Já existe a sugestão e a preocupação de mua tos especialistas de

substJ.tui-la no r-ódd qc parece a.noonverrí.ent;e consagrá-la na Constj,.

tuição.

A aubs tn.t.ua.çáo de menor J.nfrator por menor a quem se a trrabua

infração penal va.ee respeitar o §l3, do Art. 6!!, do Capítulo I do

Título TI - Dos Dd r-e at.oa e Liberdades Fundamenta:Ls que d1Z: ":!'lin

guém 5erá Lderrt.a f Lcadc czarmna Lmerrt.e antes de condenação def1n1

exve" ..

EMENDA ES33112-4
tJ CON>1ITUINTE ARTUR DA TAVOLA

[D
r=r------------- n:xTol.ronlf'lc.çio --,

............................................lIArt. 300 -

o acoLhament;o a ser e s t amu Ledo é o que se dá em ambiente fi!.

mí.La.ar- e não outro. A expj.ac ã t açâo é improtante para evitar

t.e rpr-eraçêea que con s â.derem o aooLhamentio em aa.tiuaçêes de gran

des a.rrcexnetioa na forma de 1nst1tu~ções tiotia a.e sabidamente preJJ"t

da.caeLs ao menor.

A eubacâ.tiuaçâo de "sc.cueçêo J.rregular ll por s a tuaçâo de vul

rmrabJ.lidade busca eV1tar a expressão CUJO uso no atual cÓdigo de

menores vem sendo c r r.t.a.cado pela ambJ.güidade que contém e pela

e!it1gmatização que poderá provocar ..

Dê-se ao art.30l, a eeçruarrt.e redação:

IIArt. 301 - O Estado e a sociedade têm o dever de ampa

rar as pessoas z.doaas , med t.errtie políticas e programas que assegu

rem par-tac apaçâo na ccmun a.dade r defendam sua dJ.gnidade, saúde e ~

bem estar. li

~"UITIDO~

PMOB

'UN.IlID/l:D<osslo/IUIl:OIUSSia-- -,

..~ '") Pl~dãtlb?- a t -~:- :;';0

r.r-------------TLIC7D!.I1lS7JP'u::Ilt;í.O.- ----,

EMENDA ES33110-8
l: CONSTITUINTE ARTUR DA T~VOLA

EMENDA ADITIVA JUSTIFICATIVA

na.sposu.tLvc emendadc e Seção l, Capo II, do Titulo IX ..

Acrescente-se ao e'rt; .. 262, um §3 2, renumerando os §§ 32 e 42

para 42 e 52, com a eequa.rrt.e redação:

Acrescentar a palavra d a.qna.dade é importante para que Ea.que

explícita a natureza dos programas ee'ieeavoe ao idoso ..

"Art .. 262 -

§3 2 - O Poder Público estabelecerá como de -caráte't" prl..Q

r-at érao , as Ações de Assistência Integral à Saúde da Cr1.ança e do

Adolescente, çez-errt rnõo a corrtu.nuddade e execução dos Programas

Materno-Infant1.s, pela Rede aé sace de Saúde.

rc-r- TElCTl'/~~S71f'IC.l;il'l---_---------____.

Acrescente-se ao art. 34, o aequa.rrt.e Lnc a.so r

JUSTIFICATIVA
"xce . 34 - Compete à União e aos Estados Leqa.s Laz- oon-

A prátJ.ca tem demo-ia't.xado que a área Materno-InfantJ.l,embora

conheca.da como pra.or í.t.érae sob o ângulo aoca.aâ , não tem e ado

definJ.ção e na implementação de políticas e Programas de Saúde ..

As altas taxas de Morbi-Mortal~dade, demonstram claramente a si

tuação da infância brasile~ra.

correntemente sobre:

xv - normas de proteção à ínfânc1.a e à juventude. 11

No momento em que, são qef;r.nidas as compe t.ênc âe a p:a~Y
o Estado legl.slar, em que são cat.ada s ancãusave "normas de pro-

teção a pessoas portadoras de def1.c~êncl.a", não há razão para

omitl.r-se a eompeeêncae do estado quanto a "nozmaa de proteção à
an râncu.a e à Juventude ..

JUSTIFI.CATIVA

cr;"'''''~PMpA '

PUNAIUl)/l:llllISS10/IUIl:OlllIUÃO ...,

CC"-].~""';ri?1en~E'·~":i":"l:ç;o

Dê-se ao art .. 299, a seguJ.nte redação:

EMENDA E533111-6
tJ CON5TI TUINTE ARTUR OA f/WOLA

=- T[XTO/~~1T1.. 1CAC;.O --,

li Art. 299 - É dever' do Estado e da aoca.edade

o menor, assegurando-lhe os da.t-e a t oe à vida, à saúde, à
proteger

e Lament.g Sala das sessões, em
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JUSTJE'ICATIVA

=-- T~UO/"uITIFtçAe;;;o ____..,

PLEN.Rlo/ÇOllISsiio/~\2eOllIIlSAO _

. Plenário _~. '':: o

Acrescente-se, ao Título f: das nt.spcs a.çôae Trans~tórJ.as,
e equa.nt;e dl.Spos~tJ.VOrl.·")lc&tt ({·Cl

o

o da.r-e a.t.o bt-e aa.Le âxc tem consagrado, por t r-adaçâo , apenas

dever e obr i.çeçâo de aasa.at.Snc ae dos paa,s para com os f a Lhoa , Im

põe-se, e aenm , mcdez'na.aa r- os a.ns tia.t.utioa do d a.t-e Ltio de f aml La.a , J.n
tir-cduzando o pmncIpí.o do dever e da obr-aqaçjio de amparo e a551.5

tência pelos f a.Lhoa meaoree aos seus paa.s em det.e rrru.nadas condi

ções, arie't.eunanôo o dever de ao'Lxda-ra.edade mútua entre peo.s c f1.

lhos.

"Art. - Será eat.abe Lec r.do o Códa.qc da Infânc1.6 e da

.ruvencuee em eube t a t.u rçãc ao atual CÓdl.go de Menores. 11

JUSTIFICATIVA

st, .. tU.IlID/COloll,,,,,,!$UnColllu.i:o ----,

Faz-se neces sé r i e a exaseêncae de uma Le a, que exp'taca te e r~

gulamente o d a.r-ez.tioa da cz-a.ença e do Jovem. O CódJ.go de Menores

atualmente em v i.qor é falho, marcado por uma va.aâo z'ep'res s a.ve e
pelo concea t o dascxanuneõoz- do menor em s i tuaçâo l.rregular.

Na oportunidade da nova ConstJ. tUl.ção deverá ser r-eva.st.e a lQ

glslação para cr-aanças e Jovens.

~---------- T[J(TO/JU~TIF'e...çii.o---__-_--- -,

Acrescenh-se ao art. 300, o aequ-rnt.e parágrafo:

"Art. 300 -

§3S! - A Le a çe'rent a ré a a.namput.aba.L'l.dade penal até 18

(deaon.to ) anos de a.dede c "

~..'''"'~
,F'MDB

PI.Ew""'lI)/eOloollssir..lsllleOlill!llio ,

C-.-"= :...., ..PJ.epti~J::jpl"''::':'7'"'''';'''
,.,,- TElCTO/JUSTIFles.:;;,o -,

JUSTIFICATIVA

Trata-se de questão sobre a qual trava-se po.tênu.ce no País

ho j e , MUJ.tos acz-edn t em que o problemas da c rdrmne Ladade na ado

lescência damanua.z-a.em se os menores pudessem ser c'ramd.neLmerrt;e

amputiedca r ora, a.e cc e i.qmr ace não tratar das causas de tal des

vao e tentar adrru.nne't.z-az- as coneequênc.i.as com resultado t.z-éqa.cc ,

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

Dê-se ao a t em IV, do art. 275, a aequnrrt.e redação:

IV - prestar a tiendamerrto çre tru at.c e eapecr e La.aado em

creches e p'ré-e eecoLaa às cr-s.enças dê zero a eea s anos de aeeee .«

As condi.çêes eóc ao-ceconômacaa da grande madcz-a.a da população

são as pr-ancapaas r-eeponaéve i.s , embora não únaces , dos desvaos

que ocorrem en parte da adoLeacénc ae Lanaando Jovens em prát~cas

delituosas.

éJogar mexer-es de õeeoato anos no aa.atiema pena'tenca.é'rac

transformá-lofi deâa.na.tLvarnent;e em cz-amanoeos e mez-qa.ne Ls ,

............................................tlArt. 275 -

JUSTIFICATIVA

Acrescenta-se a palavra gratul.to, porque a qr'atrua.dade do

etendamerrtic à cm.ença menor de 7 anos é tão neceeeérra quanto nos

cutros nfvea,s , senão mez.a , considerando a c La errte La que demanda

te as eez-vaços , Com a.s ac se estabelece coezênca.a com os t.t.ena l,

li e IV desse e r-ta.qo , que exptaca eeu a gratu~dade para o ensino

fundamental e rnédJ.o e para os deficientes e superdotados em todos
os níveis.

A dJ.minlllção da r.dede de pene r r aação não resolve, até agra

vará este prroaLema e representa uma posição farJ.saJ..ca da SocJ.edg

de como um todo que merç a.ne t.a.eou e condenou milhões de cz-aença s ou

adolescentes à uma conda.çjio a.n j uatia de va.da e depo a.s acha que re

eo j,ve as coneequêncaes desta maeéxae com a peneã a.aaçâo ,

o que me a.s J.mporta é dar aos Jovens antes dos deeoat.o anos

oportunidades educe c a.cna is e prof.1.ssJ.onal.:Lzantes que lhes tem

sido negaàas.

'Plenario

A carect.er-iaeçêo do e tiend amerrto como especialJ.zado é necee 

eér-ae porque se trata de servxçca de educação e aaaaanênc i.a espe

cífJ.cos, de acordo com as característJ.cas da faixa etieiz-a.a da

cr-a.ançe ,

EMENDA ES33118·3
tJ CONSTITLINTE ARTUR DA TAVDLA

P
= TUTOfJUSTIFI~...Ç;;,O--__- ----,

l'::MENDA ES33116·7 '"'0'----------,
[J CONSTITUINTE ARTUR DA TAVOI A

~ TUTO/JuUIFle...ç;;,o ----,

Acrescente-se ao Capítulo VII - Da r'emfLa.e , do Menor li! do

Idoso, do Título IX,\%~· ã;;tl.~o' com a aequarrt e redação:

EMENDA ADITIVA

TíTULO IX - CAPíTULO XI - sncxo II

ART. 26S - ALíNEA B

SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇÃO A CITADA ALíNEA IIBII.

B) COM TEMPO INFFRIOR, PELO EXERCíCIO DE TRABALHO R.!!

RAL, NOTURNO, DE REVEZAMEh."TO, PENOSO, DE COMPRÚVADO

DESGASTE FíSICO E EMOCION7<L, INSALUBRE OU PERIGOSO.

JUSTIFICAÇÃO

"Art. - 05 'pais têm o da.r-ea.tio , o dever e a obrl.ga-

ção de manter e educar os filhos menores, e de amparar os -enfer

mos de qualquer idade; e os filhos maacxes têm o dever de auxa-.

La.ar e amparar OS pe a,e e a obrigação de o fazer na velhice, carêll

c a.a ou enfermidade destes. 11

JUSTIYJ.CA-SE a adição de IICOMPROVADO DESgASTE FíSICO E EMOCIONAL",

na redação da mencionada alínea IIBII, no eerrt.a.do de garantir tam

bém aos BAILARINOS, ARTISTAS CIRCENSES e ATORES LíRICOS, a Justa

aposentadoria por tempo de serv;i.ço reduzido, considerando-se que:
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- os Bl\.ILARINOS, c Léaei.cce e rnC:dernos, como 05 az-t as t as de a.núme-.
Tas funções CIRCENSES, an i.caetn a apz-endaaaqem da pror r sssâo , a.ê.
s am como na granéle me Lor-a.e das veae s começam a exercê-la na mea s
tenra idade e, a preparação eécnace e artístJ.ca para o exercí
CJ.O da mesma exa.qe extenuante trabalho d1árJ.o;

peâas peculiaridades dessas 'proenseêes cênaces , esses az-t aat.e a
são trabalhadores 05 quais sofrem Lnusr tado desgaste físl.CO e
emocional, quando não r:LSCO de vida;

- os Teferidos az-t i euas , como a.qua Lrnerrte os ATORES LíRICOS (canto
res de Ópera), por força da necessidade de se men'tez-em em pf.e-ie s
conã rçêea para apresentação em cena, as t.o é, ao púbLa.co , mesmo
nos per:íodos de férJ.as, obz-a.qam-jae a r-ea La.ae'r- exaua'ta.voa exercí
CJ.OS dl.ários;

- os trabalhadores acima nominados obrigam-se ainda, no a.ntiuâ t.c

de conservarem em forma a.dee L seu or-qan asmc (músculos, cordas vQ
cais, memó r a.a a tia.va , etc.), a cuidados eapec Laa e com a t amenraçâo
vee'tuéxac e outros, tendo LncLue a.ve que adotar béba t.oss de vn.da ,
os quaas ex i.qem grandes secrrrIc i.oa peSSOBl.S;

- esses trabalhadores têm e z.nda lJ.lliJ.tado tempo para o exez-cfcac de
sua carreira pz-of a.s s aonaj , quando a e Laa't a.ca.dade dos músculos, a
f'Lexd'ba.La.dade e leveza do corpo ficam pz-e judc.cades r o enrJ.gec,i
menta das ar-ta.cu Laçóes s o enveLbec amerrco e a ce Lce a.dade das cor
das voca a.s , entre J.núme::os outros 5~rJ.os problemas a=entuados P.!t
lo avanço dos anos, da f LeuI tam e ate ampedem a atuaçao em eapetj;
cutoa, corraequerrtement e , comprometendo a a'tava.dade pz-o f as s r.one L,
xssum sendo, neceeséeac se faz garantl.r a apoaerrtadoxa.a a esses
trabalhadores, quando em 20' (varree ) anos de ca'rxeaxe , após grall
des sacrifícJ.os peasoaas pela sua arte e em prol do desenvoLva-:
men'to cultural de nos 50 povo, Já não se encontram em conda.çfiea de
pz-os aequa.r' no exer-c Icno de sua pr-o r i saâo ,

EMENDA ES33121-3
tJ Onsh-tmnte ARIlALJJO ",ORAES

[:!J Plenáno

r;-r-------------Tli::na/dl.J!TIF1CAUll-- ---,

Inclua-se no artJ.go 93, parãgrain 19, J..I1CJ.SO II, letra D:

"letra D") a orqamzeçâo do Muusténo Piibha:> e da IlEFEN50RIA pOBLICl\

da I:h.J.ã::, e sobre norrraa bâaacaa para a orgcn zação ôo MmJ.sténo Púb~

co e da DEFENSORIA pQBLICA dos zeteôos , cb D1.stn.to Fed:!ra1 e 'IeJ::ri.té-

nos.

JlETIFIcrçlSD

A errenda tem por cojetavc oorn.g:Lr a am..ssão do tenro

da -rEFENSORIA POBLICA" na :redaçã:J supracatada,

~LllIA,IUo/tOllISUO/IIl'=DMlnio- ---,

Plenâr1.o

EMENDA ES33119-1
t: COI6TITUINTE ANA MARIA RATTES

tJ
r.r TuTONllsnr'uçi.o --,

EMENDA ES33122-1
[:!J Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

PLr:N""10/couISSirJ/IiUIlCGllIUio----------,

PLENÁRIO
= TUTO/JUSTIFICA,C

ÃO
---,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 29, do Capítulo I, do Titulo IV, do

Substitutivo do Relator da Ccma s s ão de âa s t emat Lz ação

EMENDA ADITIVA Proponho a adição do seguinte inciso ao dispositivo

emendado.

Acrescente-se ao artigo 85, ltem I, ap6s "Serviço Póblico":

11 ••• , ressalvado o de cunho jornalístico".

"IV - criar distinções entre bras i Le i ros ou preferên

c aas em favor de uma pessoa de direi to público

i11terno contra outra dessas pessoas. 11

JUSTIFICATIVA

Não se pode Impeõ i r o Deputado Jornalista do exercfc ro par.!!

Le Lc oe sua nrc r i s são , o que constituiria descabida dascramí.na

ção , ji que o exercício das dema rs profissões não está pro í b i do

aos parlamentares em exercício

EMENDA ES33120·5 ""'_-=::-:--------,tJ o::nstJ-tw.nte ARTUR DA TAVOLA

'L(tlA,II10/COMIUAO/I1lICOIlIUÁO- -,

Plen'""an.o

JUSTIFICATIVA

Tal dã spos i t Ivo , em vigor na atual Constituição I par!

ce-me de fundamental importânCIa no regime federa ti vo por nós adE,.

tado, e tem 51 do eficazmente aplicado pelo Supremo t r ibunaã Fede

ral para invalidar crversas leis e s t aduaa s , muitas relativas, por

exemplo, a concorrêncras púb Lacas , que só adrm t í am a par t i c Lpar do

processo Lrc i t at.órro empresas registradas no próprio Estado.

trJ~UTID0;;J

PMDB-RS.LUIS ROBERTO PONTEconst ã tutnto

EMENDA ES33123-0
t:J

r.r TEXTO/JUSTlflCA,Çi.o ---,

Inclm.-se no artiíço 93, parágrafo 19, JnCl.SO lI, letra D: PLENWO

"letra DU
} a orgazuzação 00 MJ.ru.sreno Públia:> e da ~RIAPrrsLICA

da lluoo e sccre nomes básicas para a Ol:garuzaçOO ih Muusténo Piib~

co e da DEFEf50RIA PCBLrCA Cbs Estaebs, õc DJ.strJ.to Federal e TerrJ.tó-

DISPOSITIVO EMENDAIX.: paráorafb 12. do artloo 30, do Capítulo lI, do Ttulo IV, do

Substitutivo do Sr. ilelator da CO.lImão de SIBteJKltlll.çio.

nos.
Proponho il eeQU1D:.e redação para '0 paráorafo 2Q, do- ut100 3D:

JlETIFIcrçlSD

A erenôa tem por ccjetavo a:>rrig= a omissão do te= da "DE

, "mEORIA l?OBTJ:CA" na :redaç~ supracJ.tada.

"A 1~1 dlDporá Dobre ti. fot"llA .. condlçiil!B de PJ.rtlcIpa

câc, Por msta turcãee de dIreIto PIllillco federa18, e.8tadUal8

e .unlC1PUB, nos resultado. da exploração ecenêeiee e do

areccea.teeentc dOD recursos naturaIS não rene;vávels, da pla

tafo~ cmbnental e do ur terratonal. ,.
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JUSTIFICACllO

Proponho a BuPresBâo dos dlSPO!!1tlvos ellIendadoB.

r EMSNDA SUPIlESSIQA

DISPOSITIVOS EMENDADOS: paráorafo prIlleIro. do art. 31. do Capítulo rr , do Título lU.

do SubstltUtlVO do Sr. Relator da COJ.IBSão de SlsteJIatuaçâo.

cr;"'""";s]PMDB-RS.LUIS RDBERTD PDNTEConstituinte

Com a devada vêma, "fluxo de dadca transfrontelrae" não é natér ra a ser

Incluída no texto constItucional. AdemaIS. os dl8POBIÍlvos a serem aunr imdoe apenas

rereten o que Já e8tá contido na a.linea "a". do mcmc XI. do mesllo art.iuc 31. Os

dlSPOB1tlvoS não constêll nOrllas lIat~lalme:nte eenatatuencnara.

teteccaurucacõee, como é hOJe comUII. ncu países europeus. A SItuação monol'oliatlca das

terecceumcacsee Já não llalS tu razão de ser no Bra!ul. em que o desenvolVImento

tecnctdeaeo no setor tea arde extraoremãrac, tendo as empresas »rwaeae mala

IIs1eabllldade para anveataaentc y: novas 'tecnctocrae, de modo a não deaxar o País

atrasar-se elll relação aos demalll países, ccnardet-andc-ae a atual dIfIculdade de

mveataaentca do setor pl1bllco.

PLENÂRIO

EMENDA ES33126·4
[J

JUSTIFICACllO

Da fOrJIâ, comose encontra atualmente re.dlQldo o éasccmtavc emendado, está-se

cohfenndo à União, aos Estados e aos MunICíPIOS, poder para metatmr tnbutos sobre

"o resultado da exploração eccnüaice e do aproveitamento doa recursos naturara,

renovãveaa ou não renovãveaa'", da plataforma continental e do aar terr-a tonal. São

recursos naturais reccvéveaa o ar, a acua, o Bolo, a fauna e a flora. A exploração

ecenêarca de todos os recursos naturaae rencvavere lRIP!1ea também. portanto, a

exploração eCOn6J11Ca do 8010, da fauna e da flora, o que Blonlf1ca llalS tnbutos aohre

a aaru:ultura. a lnidotna Jladeueua, a indtlstna etcccteara, a lndtlatna de sucos

naturaUiI, ia lndustna de celulose, a lnddatru, pesaueua, a inddatru. de cerfulUca e,

para se JIOBtrar o ab!urdo da prcccsacão, até sobre a tradlCl0aal atIVIdade artesanal

COJl o barro, al9 õ:: IlUltao outras atxvrdades produtlvas que se baseulIl na exploração

eCOn611.1Ca dos caatse recursos naturare rencvévera do Pais. e QUe tantos 1l11hões de

ellpregos cnaa para aoaea gente.

Não parece ra:c.ivel tnbutar nmda lIa18 eeaae ennreeaa, QUe Já coa: tanta dlfl

culdade aobrevaven aos lllPOBtOB atuara, e arnda vão enfrentar o acréecrao das at rcuc

tas desses Impostos, como Já anuncaa o atual Governo. e COa0 se não bastasse, sob o

forte i.peto arrecadador da futura ccoetatac.cãc, deverão amde deparar-se com os novos

l.posto de vendaR a varene e l111posto adlclonal de renda.

TIII dlSPOSItlVO não encontra paralelo na hU:ltóna censtrtueronar braaiferra,

de.ve.ndo ser repelldo em respeito à classe. produton. 130 Pa18. QUe Já. paoa alt.os IllpOS

tos e não pode: vrr- a ser pumda pela obstlnação que tem em prodUZIr rIquezas para a

nação.

PLEN2\RID

...... 1'l-IENAIIlCl/CClNISsiD/Sllal:o.. ,"io, ,

5'"''''';]PMDB-RS

PLEN2\RIO

Constituinte LUIS RDBERTD PDNTE
________ .Lr .....,o/colotl3s.;;o/lluacO ..lssitl' _

EMENDA ES33127·2
l:J

Q;""""LJPMDB-RSLUIS RDBERTD PDNTEConstituinte

EMENDA ES33124·8
l!J

SUPRliSSIUA

DISPOSITIVO EMENDo...DO: InCISO 1), do er-trcc 37, do Capítulo UI. do Título IV. do

Substltutlvo do Sr~ Delator da Comlsaâo de SlstematU:Qçáo.

MODIFICATIQA

DISPOSITIVO EMENDADO: artauc 32. do Capítulo Il, do Título IV, do SubStItutlVO do sr •

Relator da ComIssão de SI8tematu;ação~

Proponho a ercreaaãc do dISPOSItIVO emendado.
Proponho a eecumte redação para o dreccartivo emendado:

JUSTIFICACJ\O

Coz a. devrra vêm.a, o dll'lPDBltlVO claramente não contém nenhuaa norma

Jla.terIalllente cons:ltuclonal, não havendo precedente neste sentldo. em nossa hutóna

com!t1 tucrenef •

"Art~ 32 - Co~ete à UDlâo leQ1Slar sobre:

I - drrei tc CiVIl. ceeercrat , penal, scrér-ro, eccnêmco, etertcret ,

earrtaae, aeromiu!lco. espaclal, processual e do traballho. e ncraee

aerara de darertc fanancear'o , tr-rbutérac, urbanfat rcc e das execucüea

"servll;;OS de telecollunlcações;"

Proponho a eaaurnte redação para o d18PQSltlvo eaendedce

penaIS;

II - deBapropnação;

111 - reQUISIção de bens e eervaece CIVIB, eJI cano de perlGO I.lnente.

e 111htares. 9 tempo de ouerra;

IV - .iouas, tell!:coauolcati6es, InformátIca. aervrce postal e enerOla;

V - BIBteJla 1l0netcirIo e de lIedldaa. título e eerentra dos metalB;

VI - polít1ca de crédr tc , câebac e triUll"lfer@m:la de valores; coaércac

exterscr e Interestadual;

VII - neveuacãc tacuatre, flUVIal, marítlIla, aérea e aercaapscrat , bem

aSSlll o reOllle dos portoá;

VIII - trânaatc I!: tráfeoo mtereetadual e rodOVIas e terrcvaae

federals;

IX - JaZIdas. IIIDiiUI, outros recursos .lneraIs e lIetalurOla;

X - namonafadade, Cldadanla e naturaluação;

XI - populaçõf!s lnd1oenas. ancfumve garanta de seus earestce,

XII - e.1IJraçâo. IllllJração. entrôld~. extradlção e expulsão de

es"""";;;JPMDB-RSLUIS RDBERTD PDNTEconst i tu.ínte

EMENDA MODIFICATIUA

DISPOSITIVO EMENDADO: alínea "a" r co mcrac XI, do er-tmo 31. do Capítulo !Ir do

Titulo IV. do SubstltUtl.VO do Sr. Relator da COmlBl!io da ãretaaat.reecão ,

PLENÂRIO

EMENDA ES33125·6
t:

r.r-------------rIEXTOIJlJlIT1FlcA;i.D- ----,

JUSTIFICACllO

Ao atual redação Quarda semelhança COII aquel'outra do texto conatl tuclonal de

194.6, art. 5Q, InC1SO XII. eII que se falilva de "Bf!rvlçoB de telégrnos, de

radlocomnllcação, de radlodlfusão, de telefones Interestaduals e mternacIonals".

dlSPQSltlVO que gerou controvérDla nos trlbuna18. sobre salH!:r-ae De os ee,rvlçoB

lntet1llUtllClP.l.:1D d~ teleC0llNI11caçõe!l elltavõlll abranOldos Pl!!la restrlção .anopoUstl.ca.

Repetu-1Ie il lleRIIa tlknu:a de ndilçio BIQIllflcará InCIdIr o conatl tUlnte de 1987 pa

RBlla IllPreClSão coatlda pelo constItUInte de 1946.

De outro l~o. a lIuPre158ão do IIrtloo ·os·. deIxando o substiilDtlvo "servlços" em

alnero. teril o efe.1to de penlltlr que a. lnlclatlva Prlvada explore. serv1ços de

estranlJelrOS;

XIII - comhc;ões de capaCIdade para o exerc!clo das profissões;
XIV - OrQanlzaçÃo··JUdlclá.na., (fõ MInlsténo PdbilCO e da - Defensona

Pl1bllca do DlstrIto Federal e dos TerntónoR I onzanlZaçâo

adlllDIDtratIva doa TerrIt6rIos;

XV - sutemas estatístIcos e cartooráfIco naCIonaIS;

XV! - slstemas de pOuPança. conRórcloR e sortelos;

XVII - eBtrutura báSIca e condJ.cões IJl!!ralS de convocação das POlíC1BS

Mllltaree e do Corpo de BombeIros;

XVIII - normas geraIS sobre produção e cons~o;

XIX - seoundade lIoeu.!;

XX - duetru:.. e baOI!!ll d. educação naclonal;
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XXI - florel!lt.iB. caça. neac .. e ccneervacâo da natureza, nrotecãc

filD U1bunte e controle da polUlCi;o e atlvtdadelil nucleares;

II - noru.. oeralS sobre eal1de; e

XXIII - peBBoaB portadoras d. deÍ1cl@nclil física dI! qualquer natureaa,

IncluBJVB dlBCl.pbnomdo 011 '!:ImB drr-ea'tca,

JUSTIFICAClO

JUSTIFICA~O

Só compete aO!! MWlldpI02l leOlBlar sobre OEl aBsUlltos õe nu lntereBIIR local

predoainante, cesc consta de ncsee tradIção con.tI tucreaat • IRQlnt!-Be a CJfira

leOlsl.1t2va de São Paulo leOIBlando ecbre, por ftXsplo, produçio e conBtDlO. Melhor

evitar o confbto, que certaaente hilvenil de tu solução y nono_ J~ aBlloberbado.

Tnbunalll.

r:=;"''''';;JPMOB-RSLUIS ROBERTO PONTEConstituinte

EMENDA ES33130·2
f:J

o d1BPDBlhvo eJIendado é ccntr-ada târro e de 11.1. técmce reêecaonaí., ao

tratar de C05PeUnCla pnvatJ.Vil da UnIão 2, em eeu PArágrafo muco, admItir _

leolBlação eeneerrente dos Estadol!. Melhor a redação proposta, de acordo COII a

Butl!:Rtlca õldotadiil no ProJeto da COlluBão de SutUl.atnação.

EMENDA ES33128·1
l: Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

_______ PLtll,UIO/CO.IlSI-i.O/sllacolllui.o --,

pr;-"""'~PMOB-RS.

..,-- ..Lu.a"IO/C:l .. lni.D/l;u.r:OllISl,i.D' ~

PLENÂRIO= Tt"TO/~U$TI',r:açi.D- -,

EIfllA SUPRESSIVA

DISPOSI'lIVO EMENDADO: 1nClSO VIII, do art. 4.5, do CilPítulo IV. do Título 1\1, do

SubStItutIVO do Sr ~ 1lebtor di. CoJIIBJfiio de SJ.BteJiiltu:açio~

r.r TUTO/JU'TIFlC.. Qio ~

lIDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artloo 32. do Cilpítulo II, do Título IV. do

Subltitutlvo do Sr ~ Relator da. C0l11RBão de Slstellatuaçào.

Proponho a BuPrenão do dUPDBltIvo elll!rdado.

JUSTIFICAÇ10

ExlElte lJUPf:rptunção COIl il norlla Já contIda no InCISO ru, do art. 33, do

Capítulo 11. do Título 1\1, do SublltitUtlvO.

"dIreIto econOlllco"

JUSTIFICAClO

r.l - _. "'. -

Q~B:RS.

5i>;~, 8?

__J
____1

~-se ao cr-tv ZOl do Suhs t í'tuüfvo do rtcr.nor- li s~~r:.l1tC' .

"Art 9 201 - CO'11}"'et2 cxclusavasente t: Unúlo mstrt.n r c, 
'tr-ibuí.çêas SOC131S no Interesse de r-:::tcgo~·JO:". pr-.:-f;.;~.

naí s , observado o drsposto nos it<::iW 1,e rI! do a:U 2(:

JUSTIfICAÇi\O

LUIS ROBERTO PONTE

_______ ..L:l.H/'. ·lrl~ ..~·r • _

Constituinte

PLEN1iRIO

SUPRESSIVA

DISPOSITIVOS A SERE!! SUPRIMIDOS: artIgolI 61. 62, 63 e 64.. das D18pDBlcl5l5. Tran'l tórus

do SubsbtutlVO do 3r. Relator da Coal81!ão tde slstematn~çio.

ror .lSSÚ. r'.'gt'll.!-se que. sob esse B2I1d..m.....nto. n20 pL:S_":
I-.lis :::~ ~lnlCO Cu:.t1nu.r 5U!'Llt\1.L11d-l outra..<; sen~lhan1('$ 111;POS.lÇÕC~ tnDutãTl[l~.

Face r.. pen-!.55CO vigente no atual texto constitUC"lú~lal
zob o fu.;-.d<i.in:mtc do cxelcÍcJ.o d;:. f~U po(lE;<r dp Jntc:rvcI1ç:-'Q no domíT"!D eCúit,,'1Il1'_:'
a l"mão tem ~.nsti.tui-.Jo c''i.vc:~sas t.Olltribulçres SOC:IDJ.S, cCom o Tepl oh,etlvQ (!~

cmt('~r lneficí1::.es JutmCJ.ul~ Jutent('nt 1\·~5 (lKCRA, IN..... IBC, etc).

EMENDA ES33132·9
l:

C._· ---------- ,.Lf .. ~()/;:v...'~ ..;.·,/:t.l':e ....1l ic

,__ PLENÂRIO

EMENDA ES33131·1n - ----~-_.~ - ·_tVT.','· _

l: . fEnst!~_uint~ LUIS ROBERTO PONTE

~--_..
I

I
I
I

~ ..aftT'~D;J

PMOB-RS.LUIS ROBERTO PONTEConsti tuinte

o nrrertc Econ611lco tell Ilodernaatmte deBPontado para preencher OR V.110U que

perR1U 011 tn,c'bClonau rAaOs do Dln.lto que tb vlnculacj,o co. o fentlaeno da produ

ção e d& cuculaçlo de nquezall, tendo por cbretwc "PORBlbllitar um estudo meteer

tace de vãrliill .aténali que dlf1cilRllte se enquadrarlUl nos e8C1Uellas tr.zdlcI0nalJl , I!

que, por reec .smo, Um ndo at' o presente relaQadas a um lnJulltlfldvel plano

BI!c:undáno, quando não a tIa II1Ilnclo completo da doutnna Jurídlca obcu.l", na llção

de Fotlllo Konder Comparato~ l neceBlloino que esse mrertc seJa leQlshdo pela ümâc ,

canaidertilndo a dlverBldade de novae J5ituac:ãu Jurídll::a. QUe & soc1edade soderna te.

proplC:udo e QUe eatâc a exrarr solução do dlruto POSltlVO. 9io 011 problemas que

envolvu. par exe.plo, ao nlaçõeB de eConoRlil lIl&ta, ou BaJa, as técnIcas contratual11

de colAboração dI. macaatfva prIvada co. o poder P1lbllco. Sião tacMa o. problema

pertlnentelJ às easresae pdbbcas, qualB se]D~ eua natureza de .ntldade aut~rc1\J1ca,

para efeIto de apllcacio do PrlncíPlOB da lImnidade tmbutérxe, de prIVIlégIO. prOC1!8

DualS referl!I1tel5 a pn.zo. illéJI da neceBuidide ou nio de eemstrc pUA a'lUl.lç~O de

peraonalldade Jurídlca etc... Muitos outro. aspectos há que nece.I!I1tilll de !Solução do

Duelto. UII que não se enquadraJI nltida.ente UI nenhtm de situa rllSO. trolldJ.c10nalll.

COIIO o. caae citildoll exeJIPl1flcaa.

Delx.ar a Unlno di ~eoillIar eebre mrertc ECOnOlRlCO alon1f1cil iltnbuí-l0 ã 1. 1

hção aup1etlva dOI! Ell:hdo&-awro., perdendo a UruJio & PDBuibllldade de valer-ae de

UII. IItPOr!ante aeOHnto do D1relto, necl!lIlJáno à :.odernuaçio de nossa econOJ:Ila. De

outro lado, a reouluentaçio do DIreIto Econ61l.1CO pelos ElltadoB pode 1I1onlf1car não 116

trAtUlnto dlveroente da 8ltuaçõea lqualB. dI! acordo COIl iI reOl10 do Pata. COIlO tambem

il JIá nora.atuaçiio deslJe Dlrtl to pode VIr a Qerar enot'llRa ubaraçoB à atIVIdade produ

tiva Melona!.

Por todoB RIlBt!1l &lIpecto8, e õnndil mtnto. outro. que não tenhb aQora oportunIdade

d@ relaCIOnAr. lIohcltO Be]1 acatada a eaenda..

EMENDA ES33129·9

l:

, EIlENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO! lnC180 I. do artiQo ,(5. do CiiPttulo IV.

Substltubvo do Sr. Relator da Co.iallão de 9utesathação.

do Título IV, do JUSTIFICAClO

PropOnho. BeQUmte redação para o dlSPOlllt1VO iUA!I1dado:

-r - leOlslar Dobre UwntOli de lnt.reSBe: local predolllnante:"

Co. a deVIda llcençil. 08 dlBPOllbvolI CUJil BUPreli:lI~o é ISU02nda não tê. aualquer

natureza tran81t6na. Inll1tut!S, lIltO li., lIecaninoll de lDc:antlvolI fllcall que

aUMntilt"~ ainda~ o J;i 1ocontroUvel cHflClt p11bl1co cc. que DOJI deparuol. Tub411

pOr eBtil ruio, deVd Ber II\IPnaidoe.
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CONSTITUINTE LUIS ROBERTO PONTE

uma pessoa, a HJ.giene retrata os da.ver-aos mea.os de conservar a saúde a

A Seguranca e HJ.gJ.ene do trabalho como está na üonetiatuacâo

em vigor é muito mais abrangente, ccmp.Leca , evoj.uaôe , da.nânu.ca e ass~

gura ao trabalhador a eliminação dos rJ.scos de aca.denties 8 doenças do

trabalho a

~ P3~~;'~

___________________1 fbÇ;~;J?J

EMENDA ES33133-7
t:

=--- TUTO/J~sTlrll:...çio--- ~

EMENDA SUPRESSIVA

D~Sp051.t~VO emendado: Art,l.go 79,J.nc1.so XV!I!

TíTULO Ir

DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS

CAPíTULO Ir - DOS DIREITOS SOCIAIS

EMENDA ES33135-3
ccnst i tuante LUIS ROBERTO PONTE

r.õ I'LI!:HARIO/col.u.UIO/CU.ClllllllS.io ~

PLENÁRIO
= Tf:llTO/JUnIFlcAç.i.o ---,

Acrescente-se um § 32 ao artigo 229 do Projeto de

Cons t i tu.l ç ão e

Supxama-sse l.ntegralmente o 1nC1.50 XVII! do ArtJ..go 79,do Sub~

titutiva do Relator do Projeto de const a'cua.çâo da conu.ssão de 51St,!

macf.eeçâo ,

JUSTIFICAÇÃO

EMENOA AOITIVA

o l.DCJ.SO XVIII que d.i.z e "redução dos rl.SCOS aner-encea sao tr~

balho 1 por meao de normas de mad i.ca.na , higa.ene e segurança 11 é redu!!.

dante de Vez' que se trata de ccnaequênoa.a natural no já da.sposto no

ancãsc XVII da mesmo ArtJ.go 79, que reza: "saúde, ha.qz.ene e 3egura~

ça" do trabalho, neamo porque este detalhamento é para ser tratado

em Lei ordmâr í a , Entre as 29 Nor~as Regulamentadoras do M~nistérl.o

do Trabalho, xefíexentiea à engenharl..a de segurança e medJ.cl.na do tr.,!

balho, apenas 1 (uma) Norma é excLus z.va ã MedicJ.na, enquanto as de

me.ra são de medades de e l.Irmnaçâo de m.ecoe ap.La.cando tecnologias d;

enqenhar-a.a , segurança e h a.qLene do trabalho como: proteção das máqui

nas e equipamentos; redução e el~minação de riscos nos processos de

produção, manutenção e beneficiamento de matéria prima a Portanto a

prevenção de acidentes é ligada à engenharia, segurança e higiene do

trabalho, enquanto as consequências dos acaeenees são La.qadaa à media.!:.

na do ta-abalho a

Por isso mesmo se propõe a reunião de toda a maeêxaa em um só

dispositive! ( inciso XVII ), enxugando portanto o texto constitucJ.~

naL

T1§ 32 _ A lei disporá que as obras 1 serviços, compras

e alienações da administração pública direta e indireta, nos três

niveis de governo, somente serão contratados medr ant e processo de

licitação que oeaocrataae o acesso e permita J.gualdade de cond2:,

ções a todos os par t í.capant es , assegurando, inclusive, o pagamen

to das parcelas do preço ou das faturas, nos prazos ajustados e

em valores atual aaados ;"

.JUSTIFICATIVA

A moralização do processo de fornecimento e prestação

de serviços administração pública, constitui-se em grande an-

seio nacaonal , bem como em um fator de economia para o erário.
Esta proposta visa a evitar os métodos anti ...de1l'locrá-:

tieos e clientelistas que a atual legislação enseja sobejamente.

CONSTI~UINTE LUIS ROBERTO PONTE r.õ n"'I"""".", ---,
EMENDA ES33134·5
PJ

EMENDA ES33136·1
~, Constii:uinte LUIS ROBERTO PONTE

PLENÁRIO

~""''';=JPMOB-RS

r:;-------- ~LtNulo/caMlu.i.o'.u.eollluio, ____,

PLENÃRIO EMENDA MOOIFICATIVA

r.r_~ TElll0/JlJHI~'eAç.i.a_-__- ~

Dê-se a seguinte redação à alínea "h'", do inciso XI,

do artigo 31, do Capitulo 11, da União, do Proj eto de Consti tuiçãe:
EMENDA SUPRESSIVA

Da.apoaa.ELvc emendado: ArtJ.go 79, ancaac XVJ:I Art. 31 - Compete à União:

T í T U L O II

DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS

CApíTULO II - DOS DIREITOS SOCIAIS

XI -

a) -

b) - os serviços e instalações de energia elétrica e o
aproveitamente energético dos cursos d I água;

Suprima-se do iten XVII, do Artigo 79 a palavra SAODE.

;.JUSTIFICATIVA

JUSTIFICAÇÃO

A Saúde é resultante da Sequr'ança e Ha.qí.ene razão pela qual

em aenâo sua c:onsequência se torna desnecessãrJ.a a palavra no texto

citado, mesmo porque o termo "Saúde" Já está J.nserido e comtemplado

no artigo 261, que dJ.'Z.: "ê, Saúde é direito de todos e dever do Esta

do", oca se e"'d~reito de todos, a.nc.Luâ, obviamente a classe trabalha

dora, àem como as dema a.s a Não se deve manter doas da.apca a.tn.voa trra

tando no mesmo assunto. Cumpre compatibilJ.zã-los. Portanto é redu~

dâncãa, repetJ.ção e o termo é inadequado no artigo 79 I ancase XVII -:

lém dp que o termo saúde na área do trabalho não é tão abrangente

uanto o termo Higiene. Enquanto saúde retrat~ apenas o estado de

o ar t i ço 233, do 'Capítulo I, do Título VIII, estabelece

que o aprovei t ament o dos po t.encãa.i s de enerm.a hidráulica, depende

de autorização ou concessão do Poder PÚl1l1co (uní ãc) , no J.nteresse

nacional. Compatível, ainda" com o conteúdo do artigo 233 o artigo

231 estabelece que os potenciais de energia hidráulica consti tuem

propriedade distinta da do solo para efeito de exploração ou apru

veü tamento industrial, e pertencem à União.

Dessa forma não há de se entender como preceitua o Pr~

jeto, um caráter restr i t ívo de aproveitamento energético dos cu!..

50S d I água pertencentes à União mas , sim, de todos os aprovei tame!!,

tos d'água do território nacional de forma integrada e sem perm!
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EMENDA MODIFICATIVA

= TUTo/"usn'lC..çio, ~

JUS T I F I C A T I V A

~""'RTID0;:J
PMDB-RConstituinte LUIS ROBERTO PONTE

Dê-se nova r edação ao inciso VI I do art. 45 do

projeto de Constituição:

"VII - promover a adequada ordenação do território,
mediante planejamento e controle do uso, pa!,

celamento e ocupação do solo urbano .»

Não se pode pretender descentralIzar e restringir
que a União tem demostrado grande e t'a cí ênc í a e ef'Lcácaa , O setor

de energia elétrica brasileiro é um dos mais bem estruturados

desenvolvioos de nossa pa Ls , graças ao comando da União.
Eis os motivos de nossa EMENDA, que consmeramos fund~

mental para a contInuidade do setor elétrico e para o mteresse n2

c í ona l .

~__~ "LtH ..R�O/coWlllio/IUICo"" ..io ~

PLENÁRIO

EMENDA E533137·0
~

t í r di ferenclaçôes regionais.

N~D há como se desvincular o Sistema Brasileiro de ener
g1a elétrica com os aproveitamentos enerqé t i cos dos Cursos d'água

Já que a energia elétrica, na sua quase totalidade, ê de origem hi
dráulica

o s i s t erna de energia elétrica do Brasil foi planejado

e construido de forma integrada de modo 6 não propiclar diferencia

çõe s regionais possibilitando o fmpe r a t r vn atendimento de energia

e l é t r aca , indispensável ao desenvolvimento ãndus trra l , rural e ur

bano, de forma aqui tatl va ,

A interlIgação do sistema elétrico nacional, atualmen

te, é bastante vasto pr op í c i ando vár i cs tipos de intercâmbios em

vár i cs níveis de tensões (voltagens), desde transmissão até distri
buição. -

Não se pode vmcular as interligações elétricas com di
visas geográficas o que implicará, fatalmente, numa grande r est r r-,

ção aos interesses naca ona í s , 05 serva ços e instalações de energia
e Lé t r ice, dessa forma J não são de âmbito interestadual mas, sim de

âmbl to nacional em função dos mú l, tiplos aprovei tementos hidráuli coe

e das múltiplas formas de energia que são e podem vir a ser injeta

das no sistema elétrico nacional (energia nuclear, carvão vegetal :
do petróleo 1 da agroindústria do álcool, etc .•• ).

Compatível com esse espírito o Projeto estabelece no

art 32, Inciso V, a competência da União em legIslar sobre águas
e energia. Vai mais além e no art. 230 estabelece tarifas que par-,

1111 tam justa remuneração, o reglme das empresas concessionárias,

direito do usuário e, até mesmo, a obrigatoriedade de manter o ser

EMENDA MODIFICATIVA

tJ---; ""RflO0;;:-J
PMDB-RS.LUIS ROBERTD PONTEConsti tuinte

A emenda busca a unidade t.e rmí noLéqaoe , Ao dispor
sobre a competência dos Estados 1 o texto consti tuc i onat em

prega acertadamente a expressão ordenação do território, já

consagrada na definição das ações governamentais que visam a
conservação, uso e aproveitamento social do território naci,2.

nal, com seus recursos naturais 1 a infra-estrutura e os espa
ços construidos, tendo sempre em vista a df s t r í bua ç ão da po:

pulação e suas atividades.

Razão porque propõe-se o emprego no texto consti
tucional da expressãc ordenação do território 80 se tratar'

das competências da Uni~o, dos Estados e dos Municipios sobre

matéria de índole territorial e espacial.

w
PLENMIO

r.T TtllTll/olUln'lc...çio --,

Dê-se nova redação ao enunciado do Capítulo VI, í"/w~

:...-:"11 do Projeto de Constituição.,VI

EMENDA E533138·8
!:= ~UIlUIO(COIlI.l;io/.u.cOll'lldo ~

Somente a f'eríer aLazaçãn dos servaçcs de enerqaa eLét r i

ca , implantada pela Cons t í t ua ção de 1946, com base no CÓdlQO de

Águas de 1934, permitiu fosse uniformizada a f r eqiiênc t a elêtrlca ,

os padrões de tensões e construção, em todo País, estabej eca do

planejamento global do setor e a exploração racional dos recur-sos

disponíveis. Permitiu a oferta de energia a custos econõmcccs em
todas as áreas do territ6rio nacional, p r a ncd pa Lmerrte em s at aoo s do
Norte e Nordeste, cujos custos de energia elétrica seriam insupor

táveis, se os sistemas elétricos de i xassem de ser um serviço públ~

co federal. A competência federal não significa qualquer restrição
à participação dos Estados na exploração dos serviços de ener-qa a

elétrica, através de sociedade de economia mista sob controle est~

dual, como ocorre atualmente.
Num país de üamenaões continentais sujeito em suas re

giões às mai s adversas condições c Limé t Lcas não há como conceber 2.
t r i ouí ções r es t r i t ivas que impeçam as transfe.:r~ncias de grandes

blocos de energia, através do sistema interligado, das regiões

mais favorecidas para as menos favorecidas.
Há de se destacar, ainda, que num horizonte de 5 anos t

os sistemas regionais interligados, será um único sistema J.ntegra

do, não sendo cabível frac~onar a comp.etência legislativa e da ou
torga de concéssãc (ou execução) sob pena de es t abe.Iecarc.ae verría

deiro caos, representado pela multiplicidade de normas estaduais e

viço adequado e acessível.

Como pretender restringir TIno âmblto ll se temos que ob

ter as cundã ções adequadas e acessível em todO t err i t ér Io nacio
nal ?

federais incidindo sobre um s i s tema , cujo gerenciamento restará im

p r at i céveL

Não se pode desvincular e nem pretender fracionar in.,!
t.a Iações de energia elétrica do aproveitamento energético dos cu!.
sos d I áqua,

Não se pode pretender es tabe.l ecer divisas geográflcas

num sI s t ema Lntepr-edo de energia elétrica que foi todo construído
de forma a propiciar ofertas não di fereraciadas .

. Não se pode pretender fragmentar todo alicerce existe.':'.

te no setor de enerqaa ~iétrlca tendo a Eletrobrás, como holding ,

e o DNAEE - DepartamentQ Nacional de Águas e Energia Elétrica, pe

la pretendida restrição sob risco, até mesmo, de uma eventual que

bra do s Lstema de tar! fa única que causar ia enormes diferenciações

regionais, mormente aos Estados do Norte e Nordeste, menos favore
cidos.

"Capitulo VI - DAS REGIOES DE DESENVOLVIMENTO,

DAS REGIOES METROPOlITANAS, AG~

MERAÇOES URBANAS E DAS MICRORR~

GIOES.

JUS T I F I C A T I V A

A emenda pretende, em primeiro lugar, assegurar ~o

texto constitucional a manutenção da expre~são llregião metropE!,

11 t ana" já consagrada, no Brasil, em ãmbi to constitucional, 8,2,

ministrativo, acadêmz co e Juridico. É significativa a coleção'

de diplomas legais federais e estaduais editada sobre regiões'
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..,.,- TEll'TD/~1.lntflç...cio _,

A expres são tlaglomeração urbana" por estar pr!:.
sente na Lei 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento de solo
urbano, levou vários Estados a Lnst i tuirem legalmente entes te.!,
r:toriais com esta denominação. Entre elas Goiânia, Maceió, Ara
CEjú Florianópolis e Vitória.

se assemelham às regiões metropolitanas e têm presença dlssemi

na:la no t e r r í tdr i o bres i Je Ir-o . Esta expressão de s i qna as forma

ções urbanas caract.er í.zecas pelo entrelaçamento da malha urbana

de dois ou mais muru.c fp Los , ou pelo extravazamento da malha u!.

bana de um sobre o t er r i t dr i o de outro, bem como pela existên 

cia de intensos fluxos lntermurncipais, representados por desl.Q.

camentos di ár í.cs de pessoas e por demandarem tratamento integr,!

do de funções péb Li cas . As aglomerações urbanas cons t i Luem pr~

aença ev~dente no território bras í.Le i r o . Elas são reconhecidas'
e de t mãdas pelo sistema estatístico br as i LeLr o mantido pelo

rEGE.

8PARTlll0R;J

PMDB-RS.LUIS ROBERTO PONTEConstit.ua nte

PLENÁRIO

,.,,- PLEN,lRIO/COlllSSAO/SUIÇOlllssill---------_,

EMENDA ES33140-0
l:

metropoli t anas , a partir do estabelecimento das atuais regiões

pelas Leis Complementares nº 14 e 20, de 1973. Considerável é,

também, na literatura jurídica br as í Le i r a , a presença da expr.!:..s

são "região met r opoLat.ana" a qual guarda correspondência com

o inglês "metropoli tan region ll
, o francês "région métropoli tal

ne U e o italiano IIregione métropolitana."

Em segundo lugar, a emenda pretende o rec.!:!.

nhecimento constitucional das aglomerações urbanas, forma;ões

que se assemelham às regiões metropolitanas e ~m presença I

dissemJ.nada no t e r r í t dr i o br-as í Lea r o , Esta expressão de s i qna

as formações urbanas caracterizadas pelo entrelaçamento da

malha urbana de dOIS ou maas muru cãpã cs , ou pelo extravaza 

menta da malha urbana de um sobre o território de outro, bem
como pela exí.s t ênc r a de intensos fluxos Lnte rmum c í pa as , r!:,
present ados por deslocamentos diários de pessoas e por demaf!.

darem tratamento integrado de funções públicas. As aglomera

ções urbanas constituem presença evidente no território br2.
s í.Iea r o , Elas são reconhecidas e deflnidas pelo s i stema est2.
t í st rco nr-as í Le i r o mantido pelo IBGE.

A expressão "aqLcmer ação urbana" por estar

presente na Lei nº 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento

do solo urbano, levou vários Estados a instituirem legalmen

te entes territoriais com esta denominação. Entre elas Goiâ

nia, Mace1ó, Aracaju, Florianópolis e Vitória.

EMENDA ADITIVA

Inclua-se a expressão de desenvolvimento, logo após

a palavra regiões, , no 11caput" do arz . 50 e de seus parágra fos I

do erojet.c de Constituição.
I

CS;"."";]
PMDB-RS.LUIS ROBERTO PONTEConsti tuant e

fMENDA ES33139-6
tJ

"Art. 50 - As regiões de desenvolvimento, constituí
das por unidaoes federadas limítrofes
pertencentes ao mesmo complexo geoeconô

mico, são Lns t i tuídas, modi fica das ou e~

tintas por lei federal, ratificada pelas

Assembléias Legislativas dos respectivos
Estados.

PLENARID

Dê-se nova redação ao "caput" e ao parágrafo único
do Art. 49 do Projeto de Constituição

EMENDA MODIFICATIVA

..,.,- TUTO/JUSTlrICAçio --,

,.,,- ,.L~H,l1l10/COIolIJ.io/'~COlllllllSio _,

IlJ

"Ar t , 49 - Os Estados e o nís t r i t o Federal poderão

assccaar-cse em regl.ões de desenvolvl.me~

to e os municípios em. regiões metropol.!
t anas , aglomerações urbanas e ní crcr-re-,

gl.ões.

1I§ lº _ Cada região de desenvolvimento terá um con

selho regional, 00 qual particlpação, como

membros natos, os Governadores e os Pres I 

dentes das Assembléias Legl.slativas dos E.§.

tados componentes.

Parágrafo único - Lei Complementar Federal, defin!

rá os critérios' básicos para

es t abe l ec iment o de regiões de d!:.

senvolvimento, regiões metropDl!

tanas, aglomerações urbanas e m,!

crorregi5es. 1I

"§ 29 _ Os planos de desenvolvimento e 0$ orç amentos

públicos levarão em conta as peculiaridades

das regiões de desenvolvimento, tanto em r~

Lação às despesa. correntes quanto às de ca
pital I observando-se riqorosamente a lnte -:

gração das ações setoriais face aos objetivos t er r í t or i a.í s do

desenvolvimento."

JUSTIFICATIVA

A emenda pretende, em primeiro lugar, assegurar no

texto consti tucional a manutenção da expressão "região metr~

polit.ana" já consagrada, no Brasil, em ãmbi to consti t.ucã ona I
adninistrativo, aceoênu co e jurídico. ~ s i çn I t i catí.ve a coleção

de diplomas legais federais e estaduais eda t ada sobre regiões I

metropli t anas , a par t i r do es t abeLecament o das atua i s regiões
peàas Lea s Complementares nQ 14 e 20, de 1973. Considerável é,

t anbéra , na 11 teratura jurídica brasileira, a presença da expre~

SãD IIregião metropolitana ll a qual guarda çor,respondência com o
inglês "metropoli tan region", o francês "région mét rupo Lr t aãrie "

e D italiano "regione metropolitana".

Em segundo lugar, a emenda pr-etende o reconhe
c íeient o constitucional das aglomerações urbanas, formações que

§3 9 - Lei Complementar federal d í spor-é sobre

criação, organização e gestão de fundos r!

gionais de de senvol.v i mentn , bem como so

bre a par t í capação da União e dos Estados
integrantes da r-ep.iãc de desenvol vimento I

em sua composição.

JUS T I F I C A T I V A

A emenda objet1v8 explicitar a .nature.aa das r~

9iõe5 a serem criadas. Elas não são regiões, s:.implesmente, mas

regiões que têm o objetivo de promover o desenvolvimento int~

grado de Estados limítrofes que integrem um mesmo complexo g~o

econômico.
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EMENDA ES33141·8
iJ Consti turnt e BRANDÃO MONTEIRO

r;;-r-------- I'Lt .....lIlO/co .. "SiO/JIJ.COWIS3.-0 ,

EMENDA ES33143·4
tJ Con!3ii tuinte BRANDÃO MONTEIRO

'LlH""IO/cOUISSÃQ/IUICOllIUlrJ ..,

= TEltfO/JU'TlfIC.. ÇÃO -----, r;T Tn:TO/~USTIFIC..çio -----,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 6B das Disposições Transitórias. EMEND~ ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 255

Inclua-se, como art. 68, renumerando-se o atual e o se

guinte artigo das Disposições Transitórias o seguinte dispositivo:

Art. 68- Fica revogada a Lei nº 7170/83 (Lei de Segura!!.

ça Nacional) e extinto o Serviço Nacional de Informações,.

JUSTIFICAÇIlD

Inclua-se o inciso VI ao art. 255, renumerando-se os
demais incisos:

VI - A União não se responsabilizará par depôsi tos e
ap l ícações nas instituições financeiras, salvo se realizados nas
instituições controladas pela própria União.

A Lei de Segurança Nacional consti tui a forma mais ex _

pllcita do autoritarismo decorrente da Doutrina de Segurança Na _

cional. Revogá-la constitui pré-requisito para o efetivo ingresso
no Estado de Direito.

O Serviço Nacional de Informação constitu! uma excrecén
eia no regime democrático, em verdadeiro rgoverno invisivel r 50 _

bre a qual nem o Preside rte da República, nem o Congresso, nem a

sociedade tem qualquer controle ..

Para a assessoria do Presidente da República pode ser

criado um serviço especializado, sem qualquer conotação repres

siva ou policial-militar .. O Serviço Nacional de Informação reve _
lou-se incapaz de inforlnar com isenção os responsáveis pelos di

versas atendados praticados por grupos paramilitares de direita que

no início da década de ao, destruiram bancas de jornais, jogaram

bombas na sede da OAB do Rio de Janeiro e na Câmara Municipal da

KleSRla cidade ..

Da mesma forma, falhou na apuração do episódio do Rio-

JUSTIFICAÇiiD

A proposta visa a compatibilizar com a nova redação
suger í oa para o Inc i ao VJ do artigo 255, que excrui a oorigatorieda

de das instituições financeiras federaIS o fu c í a I s participarem d~

fundo para prnteção da economia popular e garantia de depda.i tos

aplicações até "ceterrm naoo valor.

,EMENDA ES33144·2
l: Constituinte BRANDÃO MONTEIRO

'l..EII""IO/cOUI"Âo/IUICOllIISÃo ..,

r.r TEllTQ/~USTI',C"QÃQ----------------..,

centro .. EMENDA MDDIFICATIVA

Um órglio inepto e faccioso, dotado de poderes Incontrq
láveis e verbas secretas constitui uma ameaça para a democracia .. Dá nova redação ao artigo 146.

=-------------TE;XTQ/~USTIFIC"çio _____,

EMENDA ADITIVA

.JUSTIFICAÇIlD

Os serviços públicas notariais e reg.lstrals consti

tuem 2 mais rendosa a t av í dade do Judicário.
Os Tabeliões e titulares desses Cartórios são as mai,2,

res naraj as da RepÚblica, com rendimentos que alcançam, em alguns

Estadns da Federação, Cz$ 50 milhões!
Há 20 anos se luta pela completa of'Lc í a l azação dos

Cartórios, cujas r endrmentcs devem integrar o orçamento da Poder

Judiciária, e não o balsa destes fantásticos Marajás, que chegam
a ganhar mais de cem vezes o vencimento do Presidente da República.

Reminiscência medieval, os cartórios são feudos acl

ma do bem e da mal.
Uma Constituiçílo feita para o Século XXI não pode

manter esse injustísslmo pr Lvi Léq í n que atenta contra a igualdade

r-epue Ld c ana ,

Art. 146 - Os serviços notariais e registrais são

exerciDOS pelo Poder 'p'úblico.

JUSTIFICAÇiiD
'L"II"'''ID/G~IUÂQI.UICOllISllrJ ..,

2:"
Parágrafo ,Ú..Q.l.çQ..: Na elaboração e ampLant ação do plano de

uso e ocupação do solo e na gestão dos serviços públicos, inclus,!
ve a do transporte, a Poder Público deverá garant~r a participa
ção da comunidade.

2:!- ,Z2L
Inclua-se como parágrafo~ do art.~o seguinte di~

pos í t avo s

fi PLENÁRIO

EMENDA ES33142·6
t: Constituinte BRANDÃO MONTEIRO

r;-r-------------TEXTQ/~USTIFIC"ÇÂO----------- _

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPDSITIVD EMENDADO: Inciso V do art. 255.

A Consti tuinte não pode submeter ao "Ionoyd dos Tab!.,

liões, cujos rendimentos nem são tributados pelo Imposto de Renda.
Transporte é serviço públlco essencial

Não se concebe a vida em sociedade sem a serviço pública
do transporte.

Par ser serviço pública essencial deve a comunidade par-
t ac a.par da elaboração dos planos e da gestão deste e de outros
servaços mantidos pela Estado.

O planejamento da uso e ocupação da solo não pode r rcar
restrita à sabedoria de ilumindados técnicos e urbanistas, deve.!:!

da, sempre, levar em conta os interesses das populações interes

sadas. Só a particip;ção popui'"ar evitará que nesses planos prev!!

laça o interesse dos especuladores que sempre I as aesscr-am' o pl!!
nejamento urbano e usa da solo.

EMENDA ES33145·1
tJ Constituinte BRANDÃO "IONTEiRO

'r.IEII .. "IO/eONlllsÂo/lu.CCllllllrJ ..,

tJ!õ'T·"·~

crp;5/'-~;p]
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o crescimento dessa par t í c í pação , ocorrido TlOS últl

mos 15 anos - de 7% para 14% - decorreu da adoção, pelos últimos g,2,

verrios , de políticas de concentração de rendas e de favorecimentoao
cap r t a I financeiro, em detrimento das at av í dade s prudut avas .

Uma característica do setor f anance í r o é o n.l igopólio
Os 5 grandes conglomerados financeiros Que cresceram à sombra do fI!

vorecimento de estímulo e proteção das autor i dades econômicas do 8!:!.
ter i tarismo detêm mais de 70% dos depósitos e recursos do sistema

r í.nance i r o no Brasil, numa clara violação ao preceito cons t í tuc í q
nal que proibe as monoué Lms e nLiqopé Lí os privados.

Suces s i.ve s fusões, mcorpnraçües e Li qua daçõe s extra

judí.ca aí s puseram f'arn aos pequenos bancos e aos bancos r eç í onai s .

Os conglomerados passaram a funcionar como drenos das

poupanças das regiões mais pobres para aplicações nas regiões mais

r rcas , contribuindo para o desnível e dasequã.Líbr i o r eqruna l .
Para o desenvolvimento do cap í t al a smo no aras i i , para

o crescimento da produção agrícola, ã ndus t r i a I dos se rv i ços , ocr!

dito tem que estar nas mãos do Estado e não de 7 f'amf Li a s prIvil,!
giadas. Até parque a atividade financeira é cap í t a t i smo sem rISCO,

que só ex i ste para poupadores e investidores. Os escândalos do me.!:,

cado financelro ocorridos nos últ1mos anos comprovam a tese - só

perdem as rnves t í dor es
O Banco Central soare os rombos com d í nhe i r o dos co.,!!

triouintes e os cr âmmo sos do colarinho branco terminam as interve.!!

ções como credores da União.
Colocar o sistema ranance j ro sob o controle do Estado

(que terá 51% das ações) e da sociedade, é questão essencial para

o Brasil desenvolver suas potencialidades econâmicas e cr i ar as coE!.

dições de progresso e bem estar social.
Os a t ua as controladores destas Instituições poderão

contmuar parlicipando das mesmas, na qua.Li dade e com dr r e í t os de

acionistas mfnor í t âr ms .

A nacionalização dos bancos es t r-anqe i r ns , cujo coE!.

trole ac Ionâr i o passará para a União, é fundamental para evi t ar

fraudes cambiais, remessas clandestinas de divisas E' operações le

s avas ao interesse nacional.
A const i tuarite tem o dever de enfrentar com indepen

dência a questão do SIstema financeiro para evitar que o Brasil co.,!!
tinue sendo, na de f Irução do tu s t cr í aoor Gustavo Barroso "urna cal-ª.

nia de banqueiros 11 e que os brasileiros sejam divididos em duas c.§!.

tegorias: os banqueiros e os outros - como afirmou o empresário A,!l

tônia Ermfru o de Morais.

CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO

PLENÁRIO

EMENOA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENOAOO: Art. 262, § 42 , inciso II

Suprima-se no inciso 11 do § 4º do art. 262 as pal~

vras "com fins Lucrat i vosv.

Cam esta emenda t i ca claro que a União não deve co.!}

t rnuer assumindo a responsabilidade pelo atIVO e paSSIVO de lnst!

tuição bancária ou financeIra privada insolvente e , menos a mca , P1:,
los danos ou prejuízos que aquelas causem a terceiros.

Ademais, as instituições financeiras federais oficiais

são garantidas pelo Governo Federal, não cabendo, portanto, sua pa!.
t ac Ipaçãn no r e f'e r i do fundo.

v - A criação de fundo mantido com recursos das instl.
tuiçães r i nance í ras privadas, com o objetrvo de proteger a economia

popular e garantIr depósitos e epj acações até de t ermmado valor.

.255
tJê-se a seçuante redação ao InCISO V do artIgo.Rif:

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

A maãor ra das instituições privadas de saúde se e!:!

cobrem sob a denominação de Sociedades sem fins lucratIvos. Tal

é o caos das empresas de Seguro de Saúde, como Goldem üros s , Blue
Cross, e inúmeras outras, pretensamente sem flns Iucrat i vos ,

",..-- rLEHIl\IO/COIolISDÃO/SdICONIUÃO -:._..,

r.T-------------TtxTO/JU~T!'C,lC;;,O __,

li)

EMENDA ES33146-9li]

CONSTIUINTE BRANDÃO MONTEIRO

PLJ::NÁRIO

r:-r-------------TEllTOIJU!T'f1C,lçio ---, "LI!If,l~ID/cO...lnÃo/l:U.CO..I"io---_-----_,

EMENOA ADITIVA E SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. Art. 255 e- 2s,"

,.,..- nXTO/JUSTIFlCIoÇÃO ---,

L....i-t.-Yr\-({"..L...ctt·· .......,:",>':~~.:J..'::

AcreS3:nd:'3:-m~~~ ao art. 255 os § 1º e 21;Ye- suprimam-se
os incisos 11, § 1Q~256·

EMENOA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Seção I, do Capítulo I ~o Título VI

§ 1Q - As i ns t í tuações f'Inance i r as , exceto as cooper~

tivas de crédito, serão constituídas exclusivamente sob a forma de
Sociedade Anônima, devendo 51 % (cinquenta e um por cento) de suas

ações com direito a voto serem controladas pelo Estado.

Suprima-se no Capítulo I do Título VI, a Seção I r~

numerando-se as demais sessões e artigos.

JUSTIFICAÇÃO

§ 22 - Lei do Sistema Financeiro Nacional disporá, iE!.
clus i ve , sobre a nacionalização e es t a t i zaçãn gradual do Saatema Fi
nance i ro ,

JUSTIFICAÇÃO

o SIstema financeiro NaCIonal tem hcje uma aar t í cãpa

ção de 14% (catorze por cento) no produto interno bruto, super2~r
àquela do setor agrícola na eccnoma a nacional.

o Estado de Defesa é um eufemismo para des i qnar o

lIentulho autor i t ârí.c'' da Cónstituição ditatorial militar, encobe.!:.

to sob a designação de Medidas e Estado de Emergência.

Um dos compromissos públicos das Constituintes fOI

exatamente o de sepultar esse entulho autoritário, subproduto de
deletéria Doutrina de Segurança Nacional.

Não se Justifica a manutenção, na futura cons t í tur

ção , dessas salvaguardas do Estado, ainda que dd s f'ar ç adas , sob
denominação de Estado de Defesa.
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A Sociedade brasileira já experament ou o que signi

ficam as Medidas de Emergência decretados pelo Governo F"igueiredo
para impedir a aprovação de Emenda das Diretas-Já.

O Estaco de Sf t f n, tradição do DiI'eito Constltuci2.

nal brasileirO, consti tui garantia suficiente para a defesa do E~

tada e do País.

ffiMENDA ES33149-3 ""'--------.J~."P'D"'T'~t CONSTITUINTE llRllNDAo MONTEIRO . r:- _J

~J.l"HA1II:,/CD"'I5Slo/'IJICD"'I".iO------_-_,

r.r Tl:JlTOIJU1lTIFlt.C_Il -.

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO:

'iG
Inclua-se o inciso VII do ar t ..fJff do Projeto de Con~

t í t urção c

VII - que deixar o Partido sob cuja legenda for elei
to, salvo para par t Lcape r como fundador de novo Partido Politico.

JUSTIFICAÇllo

Joln Maynard Venoy, um dos maiores eccnosus tas do s!

culo , já preconizava, na década de 20, a intervenção do Estado como
agente eccnôsu co e suas idéias, acolhidas pelo Presidente Roosevel t
no TJew Deal, propiclsram o desenvolvlmento da economia americana

apôs a depres são de 1929.

As distorções ocorridas nas empresas estatais e na

própria ação do Estado nos últimos 20 anos é, antes, fruto do autE.
ritarismo do que dos supostos males da intervenção do Estado.

Para alguns setores da economia, a iniciativa privada

nacional não tem recursos, nem tecnologia, nem interesse em inve.§.

tir. Cabê ao Estado o papel pioneiro de inverter nossos setores
para organizá-las no interesse do desenvolvimento nacional.

O liberalismo econômico, o "laissez_juire rt de Herbert

Spence r e outros técnicos se desmoronou com o troar dos canhões da

Primeira Guerra Mundial. Exclulr a intervenção do Estado, ou r e.§.

tringí-Ia par precoruzar os pr rva t Iv Ls t as é retroceder ao Século
XIX, abrindo as portas da país ao capitalismo selvagem vigente no
final do séculO passado ou a invasão das corporações muItinaci.2.

nais.
Excluidas as pequene s e médias empresas, de peso fI!

portantíssimo na economia e que devem ser estimuladas pelo Estado,

nos setores fundamentais da economia, o que não é estatal é muI ti
nacional.

Os Partidos Políticos são essenciais à vida democr!
tiea. Nãu há democracia estável sem partidos fortes e coesos.

A fidelidade par t adâr í a e o pluripartidarismo são

duas faces da mesma moeda - sem fidelldade partidária não se pode

falar em Partidos orgânicos e fortes. Restaoelecer a fidelidade par
t í câraa é ainda condição para se evitar a ve roadearc esteliona,top~

litico praticaoo contra o eLe i t or , quando o deputado, el.e.i to por
uma legenda e com uma proposta política, muda de partido, de acordo
com seus interesses particulares.

A fidelidade partidária coloca o parlamentar imune
às seduções do Poder Executivo e do poder- econômico, pois o par-La

mental" terá de obedecer o programa e diretrizes do partido soo p.!:.
na de perder o mandato.

A tradição cons t í tuc i one I e jurídica o r ae í.Lear a e o

próprio s as t ema eleitDral (proporcional) comprovam que o parLamen-,

tar não é dono de seu mandato, obt i do quase sempre, com os votos

da legenda.
Dai porque não pode mudar de partido, sob pena de

fraudar o mandato popular.

EMENDA ES3315Q-7-.um.----------.
J

~oT'"~"------'
C' ConstitUinte BRANollo MONTEIRO . ~ _J

?"lli'/-ENÁRIO

As empresas estrangeiras, com capitais registrados no

Banco Central de apenas US$ 25 oilhões - dois anos dos Juros da di
vida externa - controlam setores estratégicos da economia.

Excluir a intervenção do Estado é abrir as portas à
internacionalização da eccncsu a bras aLe í r a , O que for estatal pod~

rá amanhã ser privatizado gradualmente, com a entrega do controle

acionário à soc i edade br as i Le i ra . O que for multinacional jamais

passará ao domínio dos brasileiros.

As corporações multinacionais se Insp i rou em estraté

gias globais, que não levam em conta os interesses dos pafses onde
estão localizados.

Neste ano, 1987, a Pord "do Brasil 11 não exportará o
carro mundial Scort, embora o Brasil necessite de dav í sas e dê toda

sorte de incentivos à exportação. Motivo: A "âb r aca alemã do mesmo
veículo, está com capacidade ociosa e precisa de ser reativada. Toda

exportação mundiaI de Scorts será feita pela subsidiana alemã.

O desenvolvimento mundial, portanto, não pode nasear;
se nas empresas estrangeiras. Estado e iniciativa privada genuin!!,

mente nacional devem ser a base de nosso desenvolv iment o atuando as
muItis supletivamente.

Não se trata de xenc rob r a, esquerdismo ou socialismo t

até porque as empresas do gstado são clientes e ajudam o desenvolv.!
menta do capitalismo nacional.

t questão nacional, de soberania, e não questão ideE.
lógica.

Os "inocentes éte.í s ", às vezes nem tão inocentes

quase sempre pouco úteis que defendem a privatização da economia n~

ciona1 e a r-es t r ação ao papel da Estado, servem aos interesses e,!
tratégicos das corporações muItinacionais.

A nova redação, Já constante da Constltuição da Junta

Mili tal", portanto, acima de suspeita de socialismo ou esquerdismo ,
define melhor o papel do estado como agente econõmi co -e deve ser ac,2,

lhida pelo Relator, no rnt er-es se da economi a nac innal .

~1'''IlTICl0:=J
pnTCONSTITUINTE llR1\NDl\o MONTEIRO

tJ PLENÁRIO

r.-r-------- l'Lt:llAl\iO/eOlrlllsiolIUICOWIMM---- ,

EMENDA ES33151-5
L

Dê-se nova redação ao IIcaput" do ar.tigo 228 que pa.§.

EMENDA SUBSTITUTIVA
OISPDSITIVo EMENDADO: Art. 228

Art. 228 - São facultados a intervenção no domínioec.2,
nõmãcc e o monopólio de determinada indústria ou ~atiyidade, media,!!
te lei federal, quando indispensável por motivo de desenvolvimento

da economia nacmnaj ou para organizar setor que não possa ser dese.'!
volvido Com eficácia no regime de competição e de liberdade de in!
cã at íva , assegurados os- dIreitos e garantias individuais.

sa a ser:

r.r TnT1l/4J/sTjFI~-<:Ã.O _

JUSTIFICAÇllo
r;r- TIl:XTlJ/

JUtTl'ICr.çAO
-.

A nova redação oferj:!cida na emenda reproduz o artigo.
163 da atual Constituição .

.p papel do Estado nos países subdesenvolvidos deve
ser definido com exatidão, para que o Estado cumpra sua finalidade
de estimulador do desenvolvimento nacional, sendo inegJvel o papél

exercido pelo Estado brasileiro na promoção.

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDAOO: § " do art.92

Suprima-se, no § 19, as espressões "e estado de def.!t

sa" .
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I'LENIoIlIO/c:OMISIÃotluICOMllll.iio----------,

JUSTIFICAÇÃO

Emenda Já apontada propõe a Supressão do Estado de

Defesa, incompatível com o Estado de Direlto. Esta emenda v i sa ad~

quar o texto.

EMENDA ES33152·3 _"''' ----,
t= Constituinte BRANOÃO MONTEIRO

[!J PLENÁRIO
r-r TUTO/JUllTIFICAqÃO --,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 228, § 22

A emenda reforça o dever de o Estado prestar diret!,

mente os serviços públicos.
O § 2Q é uma importante rnovação , que já devia ter

sido acolhida pela legislação brasileira.
Seu oajetivo é soc í eã i aar os custos dos serviços pú

bLico s t forma de diminuir as tarifas para as popuâ ações carentes .

Desta forma, todos pagarão pelos serviços públicos postos à dlSP,2,

sição pelo Estado, ainda que dele não se utilizem.

Esta fórmula é mais eficaz, socialmente justa e ec.!:!.

nâmicamente mais recomendável que o subsídio, pois distribui o cu§.

to entre toda a sociedade e ev i t a as "negociatas" e o caráter ele!

toreiro dos sucs Idios .
Restringir a prestação de serviços públicos a empr~

sas nacionais não é xenofooia - é nacionalismo.
Se a iniciatJ. va nacional tem competência para pre!

tar es ses serviços, devido ao nível de desenvolvimento do país,não
há porque permiti-lo à inicJ.ati va estrangeira.

SuprIma-se no § 22 do art. 228 as palavras "empresas pú

blicas", ficando o dispositivo com a seguinte redação:

§22- As sociedades de economia mista não poderão gozar

de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado nacio
nal.

JUSTIFICAÇAO

EMENDA ES33154·0
L CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO

PUHlil'llO/CONISl,iO/.uaeOlflll.io---------,

Desde o Oec. Lei 200/65 (Reforma Administrativa) vários
órgãos públicos foram transformados em "Empresas Públicas", por

uma questão de descentralização e autonômia.

Os departamentos de pesquisa do Ministério da Agricul tu
ra, por exemplo, foram transformados em EMBRAPA, EMATER, EMBRATE~

etc, o mesmo ocorrem em outros Ministérios ~

Empresas públicas exercem funções típicas do Estado, por
isso não tem objetivo de lucro, e, por consequência, não podem

ser equiparado as sociedades de economia mista e ao setor priva
do.

r-r TEXTO/~U5TI'Ic:...Ç,iO-------------__.,

,-'

Dá nova redação ao § ;i do art. 231.

s o

-§ }4 -Ao pn:tp:"ietário do solo é assegurada a partJ..

capaçâo nos resultados da lavra; quanto 3.S jazidas e marras CUj3 ex

ploração constJ.tuJ.. mcnopó.La.o da União I a Lea, regulará a forma de

aoôena.secêo ,

JUSTIFICATIVA

r.r Tl'.:llTO/~1J1IT1'1c:...Ç,io

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 23D

EMENDA ES33153·1_"M. -r--r

f CONSTITU!NTE BRANDÃO MONTEIRO A redação proposta atende melhor ao arrtez-eaae do

País. Seria absurdo que o pzcpri.e teir-ao do solo tu.veaee partJ..cipação

nos resultados da lavra de petróleo ou manceaas e eêmacce ,

O texto do da.apoea.tavo reproduz norma da e tiue L

ccnetn.tuação , devendo ser ressaltado que o subsolo pertence à União

e que o supecã a.çaéxa,o não pode tornar-se sécac dos recursos nele
exa.atierrt.e ,

I'UUlllIO/c:OIolISlÂoJIUICOlilIU,io---------,

[!J PLEN;(RIO

Incluam-se como § ts , 2Q e 3Q , passando a 4Q o atual

parágrafo üruco , os dispositivos seguintes:

§ 12 - Somente em casa de absoluta impassibilidade de
prestar diretamente o serviço púb Li cn , poderá o Estado promovê-lo

500 o regime de concessão, promoção ou contrato.
§ 22 _ A remuneração !!fo serviço público poderá ser

feita diretamente pelo usuário ou por todos os que disponham do seI.

V1çO, ainda que dele não se utilizem.

§ .32 - Somente empresas nacíonais poderão ser conce§..
e i oné r rae de serviços públicos.

EMENDA ES33155·8
tJ Constituinte BRANDÃO MONTEIRO

I'UHlilIlO/c:OMIU,iO/.uaCOIfI50ÃO ,

r;r-------------TII:XTO/~IJ'TI'lt"ÇÃO~_- ~__.,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ar":. 92 e seus parágraf'os das disposições

Transitórias.

JUSTIFICAÇÃO
Supril1lam-se o art. 92 e seus parágrafos.

A prestação ae serv i çcs públicos é uma das tarefas e§.
senciais do Estado, qualquer que seja seu r eça.me ou natureza.

No Estado do bem-estar soc i al - o WelIfare State

são mais amplos os. serviços prestados pelo Estado. Tais serviços
devem ser obrigatórJ.os e prioritário do Estado, e, só em últJ.ma in.§.

tãncia, concedidas ou permi t rdas a iniciativa privada , cujos obJet1:,
vos não são de natureza sce í a l , mas privados, o Lucr o ,

JUSTIFICAÇAO

o "regime presidencialista a ser confirmado com a prolnulg.!!

ção da Nova Carta não carece. da criaçlio de uaa Comissão de Tran

sição COIIO disposta no artigo 92 e sus parágraf.os.
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EMENDA ES33156.6_"ro. ----,pr Constituinte BRANDJlD MONTEIRO

~-_--_---_----TIXTO/JUITI~IUÇÂO-------------_,

E:MENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EME:NOAOO: art. 194

Inclua-se o § 42 do art. 194

Parágrafo 42 - Lei especial disporá sobre a carreira dos
servidores da Polícia Civil.

JUSTIFICAÇIlO

A prevalecer a redação do atual texto, estare~os iocar 

rendo em discriminção, pois somente a carreira de Delegado de Po
lícia será regida por lei especial, em detrimento das demais cat~

gorias da Instituição ..

A instituição não é formada somente pela carreira denom!

nada rDelegado de Políciar, mas por um conjunto de outras carrei
ras que se denoDJinalJl .. carreiras operacionais r e que juntas COIJ

batem a violência.

A presente proposta, sugerida por várias entidades, en 

tre as quais: Assocãação dos Funcionários da Polícia Civil do Es

tado de São Paulo, Associação dos Carcereiros da Polícia Civil do
E:stado de são Paulo e Ilssociaç~o dos Investidadores da Polícia do

Estado de São Paulo reflete melhor as necessidades e aspirações

dos integra,ntes da Polícia Civil.

de votos. De outro lado, como Já assane Laeem vér-aoe eat.udr.oeos , o

voto distr1.tal tiende'ra.a a munacape t a.zex a representação pcpuLar

na câmara Federal, com eva.derrt.e prejuízo para as :l.nst1tU:l.çÕe15 do!,

cnccz-é eacas , Os temas e as ceavanaãcecões Locad.e J.riam preponderar

sobre as grandes questões nacionais que devem ser ob j etic das deci,

sões do Poder Legislativo.

Acrescente-se a esses argument.os a própr:l.a exper:Lên

C1.a ba.et.éra.ce do a.cas i t , onde o voto proporcional fol. adotado pe

la Revolução de 30 como um anteparo contra as da.at.o'rçêe s e'tea.ec-.

ral.S da Velha uepúotace ,

No s a.a't ema pxoporca.onaã , os ele1tores votam em par

'tadoe , programas e l.dél.as e não apenas em pereonef.adeões , como o

corre no voto dJ.strl.tal.

Se os par-t i.dos e ande não cumpr-em as suas fl.nall.da

de s programátJ.cas, se...a~ nãotâncoerência or-qânaca e J.deológJ.ca,a

eles e não ao Sl.stema pz'cpozcu.oneL deve ser debitado o mau funcJ.Q

namento de nossas instituições Políticas;

Manter a trradxçâo bras1.1eira do voto proporcional, o

úna.cc capaz de assegurar a xepresent.açâc de todas as correntes P.9.

l:ltJ.cas e a.dec t éqa.ca s na Câmara Federal é ccnda.çjic e s aencd.e ã, para

Q estabelecJ.mento de um", ti",m'-'(",T"I("''1,q n;frt-1("'ioar't.v8: e Dl'w::ali..s.t.o..~_...J

O voto dJ.strJ.tal, e anõe que maecc , leva Lnevn.tiave Imentie ao
bapez-cLõez-Lsmo de fato e em últ~rna mstâncae a ditadura das maJ.orJ.

as.

Um claro exemplo dos perigos do voto ãistr1.tal pode ser

constatado pelos resultados das z-ecerrties eleições para 3. Câmara dos

Comuns (EleJ..ção de 1987). O PartJ.do rc.oez-e r , obteve 25" dos votos

em todo o p3.ís e Só elegeu 12 representantes. Pelo sistema propor

cacna r far;La quase 100 parlamentares.

= TlXTo/JUITI~lcAÇio, _,

~__-_-_---_--_TnTO/~IlITJ'JcAÇio-------------_,

I'UJl.UlJCJl:OMIS.ÃOJailSl:Ollluio --,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 258

P PLENÁRIO

'Ll!UlIMO/COllllSioIIUacOMI..io ~---_,

tJ PLENÁRIO

fedeJ:31S arrecadar ce recursos ao Fundo nac acnaj, dp Segur1dade

Socia.l, nas condições e prazos fixados em Lel. complementar 11 •

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 74

Art.~ - A Câmara Federal compõe-se de represen

tantes do povo, e Lea.tioe , dentre cidadãos maiores de deaoauc a

nos e no exercício dos dJ.reJ.tos p01ítJ.cos, pelo âa.atieme propor

cional, voto d1reto e secreto, em cada Estado ou Terr1tór1.0 e

no Distrito Federal.

SJ..tivo:

Inclua-se como § 22 do artigo 258 o seguinte dispo-

§2 2 Caberá as J.nstituJ.ções f:1.nanceiras oficiais

JUSTIFICAÇAO JUSTIFICATIVA

A proposta objetiva pernu.t.d.r ao Governo a poes aba.a.aõaõe ,

mediante lei complementar, utíl:Lzar, 31ém das Caixa zccnêmace F§.

deral, as dema a.e 1nstJ..tUl.ções finance:l.ras oãacaaa.s federais na

openecaone r a.eeçâo do Fundo Nacn.one L dei Seguridade sccae r , de

acordo com conveniências futuras e pecuLí.aradadea regJ.ona1.5 e

setor1.ais que venham a ocorrer. va.se , aa.nde , harmonl.:::ar o t.reee

mento dispensado às l.nstJ.tul.ções f~nanceJ.ra5 ofl.cJ.ai~ federais

na epj.aceçâo de recursos públicos em programas do Governo.

Os vul tUOS:LSS1mOS eecursce de Seqtrr-a.dade scea.at não de

vem ser depositados em bancos privados, não Só por aez-em recur
sos de natureza tia.pd.camentie públ~ca, mas eepeca aãmerrce porque na

permi~;ão poderi:," e~t:mul:3r.a cor-rupção na escolha do estabelecl,.

Suprima-se do texto do Sub8titutivo do Projelllo
de üo na ti tuição o i 34 do er e , 69:

EMENDA ES3315.9..:l-"ro._--, ---,t= Depu tado VICENT,E BOGO e ou trr o a J rryHDII~IlO~

-------I rti~AJJ
0""" ~:..=:....::::..."'__:.'_IIlÚioJ'CO"'ISSio/IIlKOVI..io----------,
L .J/f.G-/J'"\-n..t.:

r;-r-------------n:~UlITI'ICAÇiO--_----------~

Não obstante a exa.s-cêncaa do aa.s t.ema distrJ..tal, P&

ro ou mr.srco , em vários países democr-écacos , o s a.e't.ema propor

cxcnaI é o único capaz de assegurar a representação de todos os

interesses e de todas cpanaêes •

NUm9 sociedade p Lur-a La.ate , cheae de contrastes e

de a.rrt.er-e aae.s divergentes e contiz-adn néz-a.oe , o eaeceea proporc3.o

na é o úm.co meno de as sequear- a representação mais ou menos exg,

ta do e Le r.tior-adc ,

A p'ra.nc i.pa L cr-Imca que se faz ao aa.a't.ema propor

cional é que ele levaria ao esfacelamente e à prolJ..feração dos
partidos, dJ..fl.cultando a ação dos Governos. Além das ao , segundo

seus defensores, no sistema dJ.strJ..tal paver1.3. maaor- aproximação

entre eleitos e representantes e a l.nfluência do poder eccnêmacc

Ser1.B Ldrm t.ade ,

A cr Ieaca é J..mprocedente. A proliferação J..ndJ..scrJ.

manada dos partiados est,.~ vedado pelo ProJeto de constn.tuaçêo que

estabelece xequas Luos mfnamos para seu funcion~mento.

Ao contréruc do que se alega, a l.nfluêncJ.6 do poder

eccnômaco aumentia r-La no Bl.stelIl6 c3istrJ.tal. Num unavezac mais res

trJ.to torna-.se maa.a fácil a corrupção e a compra de cenecaêncae e
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JUSTIFICAÇÃO

A a d e La central do texto ccns t Ltuc i.ona t , no to

cante ã poLltI.ca fundiária, ê assegurar o direito de propriedade da

terra, condicionado ao cumprimento de lua função social.

JUSTIFICAÇÃO

O cb j e t Lvo da Emenda é acrescentar a

pelo Congresso xec í.onatv •
expressão

. ~ Nos últimos anos, em ôeccccêncae do longo perío-

... f do autoritár1o, o Congresso Nac10nal tornou-se casa de retó-.. ,,,,,,\
ti fica vaz a.a , O Executivo se ampê s como núcleo de poder, usur-

I / '/ pando do LegJ.slativo até a sua função de legislador.
-,i)'

O ranço do autor~ t ez-a smo , porém, não se

no campo político. Alastrou-se no campo econômico e

I /
/ A presente Emenda tem por final~dade ~xS'ê:athente

am~íiar o espaço de atuação do Congresso Nadional (J.a"C def\n1

ç,-o das políticas eccnônu.cae do pa.f.s- (J.,)"'~l,,/...l.l /?Y;-
I c ,> Ll1 6ft _ / 1,/ // ~/

art. 69, além de

porque f avrrece

I,; J

A proposta ~nt1da no I 34 do

oper~c~ona.lização difícil, ê dei efir;'a~a duvidosa

a precace de abusos. •t/'

o cumprimento dos dispositivos legais que esta

belecem os requisitos de cumprlInento da função social da terra e o

atestado iiu Lcc que. torna, a nc Lus Lva , o imovel rural, naquele momen

to, insusceptivel de desapropriação, por interesse s oc a.a L,

r.r-------- pureÁlllO/coNlsdo/.u.acaklllÃo ,

ffiMENDA ES33160-4 "ro.- --.] ~.P.::D',.B~ê ccnem.euanee VICENTE BOGO e OUTROS . C- '". _J

r;-r-------------UXTO/~ulTrfl~.....;O-------------_,

Emenda aditiva - Acrescentar ao Capítulo II do Título VIII,' da
Política Agrícola, Fundiâria e da Ref~rma I;\grá
ria, artigo com a seguinte redação..:e-"IC~ e-....c..~l r.r---,====- I'Lr;If...1I10/COIolIISÃo/SU.~OUlnÃO ,

JUSTIFICAÇÃO

§ 12 são aneuaceptrfvea.e "de desapro

priação, para f~ns de reforma agrárJ.a, os pequenos

e médios ~l:n.ÓveJ.s z-uz-az.s , na: forma que dispuser a Lea ,

§ 22 As benfeitorias naceaséz-a.ae

úteJ.s serão r.ndend.aade.a em dinheiro.

§ 32 O orçamento fixara, anualmente,

volume total de títulos da d.ívaôe agrária, aSS1m C.Q.

mo o montante de recursos em moeda corrente\..I\~a~

atender ao programa de ~eforma ~g~á~a, e~~~\f ../
CJ.O. ..-. I _ -l'HI' ••

A propriedade que não cumpz-e a sua função ·soéiaJ. s~

rã desapropriado, por interesse social, para fins de reforma

agrária, com pagamento da indenização em títulos da dívida py.
blica.

= TEJ(TO/JIJST1'1~...lfio-----------__-,

42 O valor da- J.ndenl.zaçào da terra

e das benfeitorl.as será determinado, conforme dis

puser a lei, deduza.doe os valores correspondentes

a investimentos públicos e déb1toS em aberto com JDA

tituições oficl.ais e tendo como parâmetro os valo

res declarados para afeito de cálculo do ampoet,c sQ

bre a prop:t'iedade territorial rural.

o art. 246 do Substitutivo do ProJeto de constitui

ção passa a ter a seguinte redação:

JUS T I F I C A ç Ã O

lIArt. 246. A União promoverá a desa

propriação do imóvel rural, ou parte dele, que não

e atie j a cumpxa.ndc a sua função aoca.aL, em áreas prJ.,Q

rl.tárias, medz.antie anõeru.aaêeo em títUlos da dívl.da

agrária, Com cláusula de exata correção monetária,

resgatáve1s no prazo de até vinte anos, a partl,r do

segundo ano de sua emissão, assegurada a sua aceit,ª

ção como meio de pagamento de até cinquenta por

cento do imposto sobre a propr-aeõede terrJ.torJ.al rJ,!

eaj.,

A presente Emenda reafinna o dx.reito de propriedA
de, ccnõ í.caonanão-o , poeém, ao cumprimento da função social.

usuca-

possibilJ.dades de acesso

- dar tratamento conatia.trucLona L ao 1nstl.tuto da

-I reduzir ....para três anos o prazo reJoe,rido par~aquJ.sJ.-.

ão da terra,por usuj:::'ião. r r '
11I I I 11 ri MÁ.......,

\')lf JUSTIFICAÇÃOrrr\ .' _"0'0 _o'" 0"",,"0'

pajio como a.natrrtrmen't.c vál1do para ampl iar as

do trabalhador rural à propriedade da terra;
...,

A presente Emenda tem por cb j e't avo simpl1fl.car a eee i i.ea>

ção da vistorJ.a prévia do imóvel que precede o ato de desaproprJ.ação.

Entendem0!J que a 9J.mplificac;ão proposta perm1t1rá uma agi

l1zação ~ processo de:l!5BPr?J'r1atário.~

IIArt. Todo aquele que, não sendo pro'"

pr1etário rural, pcaeuã r como sua, por três anos Lm.neej;

ruptos, ecm Justo título ou boa fé, á;;'ea rural pentn.cu

ler ou devoluta contínua, não excedente a três módulos

rurais, e li houver tornado produtl.va com seu trabalho e

nela tiver sua morada permanente, adquirir-Ihe-á- o domí

n10 mediante sentença dec tar-aeór-ae , a qual servirá de ti

tul0 pãra o reg1stro imobíliár10 z-eapec-t a.vc ;"

"Art. 247. A deeepr-cpr-aação , por anceceeee

acca.aâ , será precedida de processo administratJ.vo consubs

tianca.ado em vs.eecef.e do imóvel pelo órgão fundJ.ário necu.c-'

na L;"

o art. 251 do substitutivo do Projeto de Consti

tUl.çào passa a ter a segu.J.nt~ ~~dação:

= TlXTQ/JlJtTlfl~ .....;O-------------_,

o art. 247 do Substitutivo passa a ter a aeçuant;e redação:

EMENDA ES33161·2 -"~--------'J ~P'D"T"oo~l: cenee Leuarree AMAURY MüLLER . C-2 _J

EMENDA ES33162-1_,,""' --.1 m;;;;,PMD'B""OO~rr= constituinte V:ICElITE BOGO e outros . c= _J

r.r- TIXTO/JlJltl'ICAQÃO--- -,

"Art. 251. O plano nacional de deeerrvoâva,
menta agrário, epecveõo pelo Congresso Naciona1
e de execução plurianual, englobará, simultanea
mente, as ações de polítiea agrícola, política
agrária e reforma agrária. 11

Ressaltamos, ainda, na Emenda a determ~nação de

do montante a ser pago como l.ndenização os valores

I respondentes a dnveetamenece públicos e dj:'tos em~to

institul.ções ofl.cfal.s, /' ,1' I 'vI .I~
f,",\ .\4JF7"nl[\,.JI /!J.."f\V-V

de-

co~

com

.A'
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"Art. 207 ..

o § 22 do Art. 2D9 do Subatia.trutu.vc do ProJeto de

ccnscut.ua.ção passa a vl.ger com a aequa.ntie redação:

r;r TUTIINuIT1'IC-.ÇÃO _,

EMENDA ES33166-3
5 ConstJ.tuJ.nte ~INIO ~~~ S~PAIO E OUTROS

= 'l.tIlAII10/CCNlllJÃo/sUICOMISCÃO --,

p:ri?"""'~" PMDB

o art. 207 do SubstJ.tutJ.vo do ProJeto de cone't atuaçâo pa§..

ea a va.qe r acrescido do lotem VI e do § 4!!:

r;r TIi:XTll/JLJSTIFICAÇÃO--------------,

r-r-r- pull.."""rn"'lsdo/sUKOIIIUio----------,

EMENDA ES33164-7 •""==-=0-==------,
~ Conat1tu1nte P~IKIO ARRllpA ~~AIO E OUTROS

........................................................
VI - a proprJ.edade terrl.torJ.al rural .

"Art. 209 ••••••••.•••••.••.••••••.•.••.

..........................................................
42 No que se refere ao ampcatc de que trª

ta o a tem VI:

§ 22 No que se refere ao ampoe t.c de que

trata o z.t.em I:

raia,

_ não incJ.dJ.rá sobre pequenas glebas

nos termos definl.dos 1e1.;

I - não ancaõ í.ré sobre as pequenas gle

bas xuxe a.s , nos termos de f a.nc.doa em Le a, estadual;

Para permJ.tir uma condução unitária da po l Lt ace ~.unâl.i

ria nec a.ona k , cona.Ldexemce maa.a pertinente a permenênoãe do ITR como

imposto de compet énc La da União, mui to embora pertença aos Estados e

mun1.c:Lpl.OS o produto da arrecadação.

,I l
LL'-

a compeeênca.e do gov~~

do acesso às l.nforma~d

III - a unaêo manterá cadastro de

xuxa a.e a CUJas an eormeçôes terá acesso o

~a-eálculo e lançamento do imposto sobre

I dad1 terntor~~l--=~/ -: (~: \L~..,.>
./". 1,'_ t..." ~ ~1\''-?1 "')1

'\~L' JUSTIFICAÇAo

" 'I I

A Emenda proposta obJetiva exatamente permJ.tJ.r· que

a unaêc mantenha este cadastro - cu j aa informações são neceA

sár:Las para o exercfcao do poder de deaapcoprner - facultan

do ao Estado o acesso a estas a.nãormaçêea para tornar posai

vel o cálculo e lançamento do ampo atic sobre a prropz-a.edade
terrJ.torial rural.

Com a passagem do ITR para

x,::n() e s t.eôueã , a unaêc fl.carl.a praveda

çêee ceôesureae .

II - nos casos de anca.dêncae , as alíquo

tas serão da.Eezenca.adaa , obedecendo a cra.térIoe de

progressJ.vJ.dade e r-eqr-eess Lvz.dade , de forma a deseJi

timular a' formação de latifúndl.05 e a manutenção

de pz-cpz-a.edadea que não cumpram a sua função soca>

alo

é_ para muitos Estados, o lançamento e cobrança do ITR

um encargo que oneraria, em mua't o , as finanças estaduais.

~"
/ I, \ JUSTIFICAÇl\o

'(',1,"" \ /11' I A estadualJ.zaçã~o_~TR como detie'rrru.ne o SubstJ.tut1.VO ,

embo're posiclva por permí.t.Lr" a descentralJ.zação no tratamento da que

tão fundiáÁa tFaz a~~c.on~~n1.entes;r
I " d'ad;-; proXJ.m:d~de do contrt-a'buarrt e , é grande o desgaste

polítJ.CO do governo estadual na cobrança deste ampceto , 'é J.negável a

partn.ca.pação de expressiva parcela de latJ.fundiárl.os na condução da

poâ Ltia.ce local;

II - nos caBOS de incl.dência, as alíquotas

serão d1.ferencl.adas, obedecendo a crl.térios de progress],.

va.dede e regressividade, de forma a dasest~mular a formª

çâo de lat~fúnd~os e a manutenção de pzopz-a.edadee que

não cumpram a sua função aocae Lr

III - produto da arrecadação será distrJ.buído

na proporção de 50% (cinquenta por -centio ) para os Esta

dos e 50% {oa.nquerrta por cento) para os muru.cfpaos , reI-ª.

.:11 1tivamente aos imóveis neles situados. 11

~DA ES33167-1 -"".------_,] r:r-'D"Tn"~
Ccanstituinte AMAURY MÜLLER . L2__ ~J

P PLENÁRIO

=--------'l.U-.IIIO/COMISIÃo/*usÇOMIUÃO----------,
~'-'IITIOO~

PCdoB
EMENDA ES33165-5 _""" ---,
(J Constl. tUJ.nte ALDO ARANTES e outros

'L1MÀlIIO/cOMIUio/llUKOMlnio----------,

r;r TIXTO/JLJSTIrU:,\ÇÃO -,

Acrescente-se no Capítulo II do Título VIII, o seguJ.!l

te dl.SPosl.tivo;; -::-},...h. t..t1-l~~.

"Art. Todo aquele que, não sendo pro-

i~~~~~~~~,r~~:lju;~~S~!~u~~m~uS~~~ ~~~ i~:: ~~~:l J.~~i
tJ.cular ou devo1.uta contínua, não excedente a cem hec
tares, e a houver tioxnado produtiva com seu trabalho
e nele tl.ver sua morada permanente, adqul.rl.r-lhe-á o
domínao medaent.e sentença declaratória, a qual servaré
de título para o r eqa.e t rc J.mobill.árJ.o respectivo."

JUSTIFICAÇAo

r;r-------------TII:XTII/~UllTIFleAçÃII _,

o art. 246 do Substitutivo do Pzo j etic de Constitu~ção

passa a ter a seguinte redação:

"Art. 246. A União promoverá a desa-

pr-opraeçâo do amóveL rural, ou parte dele, que não e.§.

tie j a cumprindo a sua função ecca.aã , em áreas pr::t.ori
tárias, mediante anôenã.eação em t:Ltulos da dívida agri

ria, com cláusula de exata correção monetária, resgati

veis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo

ano de sua enu.aaâo , assegurada a sua acea.caçãc como

meio de pagamento de no máximo cinquenta por cento do

imposto sobre a pz'opzu.edede territorJ.al rural.

A presente Emenda objetJ.va:

- dar tratamento ccneta.encacnet ao a.na t a.tnrt.o da usucg

pa.ão como instrumento vé La.do para ampliar poeaa'ba.Ld.dadea de

acesso do trabalhador rural à propr:r.edade da terra I

- t-eduza r' para três anos o prazo requerido para aquaaj,

ção da terra por usucapi1io;

- de t.e rmr.na r o limite de área (100 ha.) passível de

"", usuceprêo .- \~'\. ....

12 ~ insusceptível de desepr-opxa.ação ,

para fJ.DS de reforma agrárJ.a, o imóvel rural, cu j c

proprl.etárJ.o não possua outro imóvel rural e cUJa área

total não exceda a:

I - qua.nhentioa hectares nas RegiÕe~ NO.J;:1
te e Centro-Oeste; ~

II - duzentos !J.ectares' m~s demaí.a reg~s.
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I ~-

"L-

t)\~~ ' -,
r. ,-

..---.
~ § 22 As benfiea.ticz-a.aa neceeeéxa.ae e út~isJ I

-/ I ,./7
serao ~~1zadas em dinheJ.r~ ,.. _. \ ('C-)!,. •

§ 32 O orçamento fJ.xará, anue Imerrt.eç vq

lume tetaJ. de t:LtuJ.os da d.í.vJ.da agrária, e aeam como o

montante de recursos em moeda corrente para atender

ao programa de reforma agrária, no exercIcao ,

§ 42 O valor da anõend.eaçêo da terra e

das benfeitorl.as será determinado, conforme dispuser

a Lea , deduzidos os valores correspondentes a anveeej,

mentos púbLa.coa e débitos em aberto com instituJ.ções

oficiaJ.s e tendo como parâmetro os valores declarados

para efel.to de cálculo do imposto sobre a proprieda

de territorial rural. 11

JUSTIFICAÇÃO

§ 19 ~ insusceptível de desepxcpz-a.eção , para
f~ns de reforma agrárl.a, o imóvel rural, CUJo prg
prietário não possua. outro imóvel rural e cu j a á
rea total não exceda. a:

I - quinhentos hectares nas Regl.ões Norte e
Centro-Oeste;

II - duzentos hectares nas demaas reg:Lões.

§ 22 As benfeitorias necessárias e útren ss sg
rão a.ndennaadaa em dâ.nhea.z-c,

§ 3g O orçamento fixará, anualmente, volume
total de títulos da dfvaõe agrár~a, assim como o

v1 montante de r-ecur-sos em moeda corrente para aten-
,J der ao programa de reforma agrária, no exercfc ao ,

, 'J ti' § 42 O valor da anõen.íaaçãc da terra e das
'I I I,..... ~\ ~enfeitorJ.as será de'tezma.nedc , confo-rme dispuser
; ,," (~ :~ a Le a , deduziC!0s. os valo:;e~ correspondentes s, 1.D.
~ _,' veetumencos púb.Lâ coa e debâtos em aberto com ana-

, ~ ... t~ truaçêes of~ciais e tendo caro parâmetro os valo-
I l\ 1) res declarados para afeito de cálculo do.-- ampoe t;o

....). r~", sobre a propriedade territorai1 rur5-L. /

J'f~ I Ressaltamos, ainda, na presente Emenda, a de Lamd.tia-.

, ção dos imóveis xuxaa.s , a.nsuaceptI veis de desapropriação, por

~n~sse social que ccmpz-eendez-a.em todos os eatiabeã.ecamerrcoa

J;urais com área de até 500 hectares nas Reg~ões Norte e Centro

L('-Oeste e de 200 hectares nas demais reg~ões do País ~
~, , ,-"

A presente Emenda deüerma.na a desapr-opra.açâc f

teresse sccae j., dos imáveis rurais que não cumprem a sua

ção social com pagamento da ãndena.aaçâo- em títulos da

púb1.~ca.

por in.
fun

dív~da

JUSTIFICAÇÃO

A agilização da reforma agrária pressupõe uma si

rie de medidas. Dentre outras, destacamos como fundamental, a

descentra1J.zação do processo de desapropriação do imével rural,

por interesse social para eane de reforma agrária. Para tanto,

necessário se faz permí r a r-, .e nível constitucional, que os E.§.

tados promovam a desapropração, com pagamento da indenização em

títulos da dív1da agrár~a. A descerrtreLa.xeçâo proposta aumen

tará, inegavelmente, a efic~ência do programa de reordenamento

do sistema de posse e uso da terra.

redação:

Como complementação, estamos propondo, também, a

deLama.tiaçâo da área dos amévef.s considerados como insusceptí

veae de desapropriação por interesse social: qua.nherrtoa hecta 

res para as Reg~ões Norte e Centro-Oeste e duzentos HECTARES

para as dema:Ls,-;:~f~tõ:s.

..
aequ a.ntie

ConatrLtiua.nt.e AMAURY MüLLER

PLENÁRIO

= ~ 'Lr:IlÃ"lO/tOllIISÃo/IUlttlllISlão ,

= nxTo/~uSTlfICAção-------------___,

O az-t; , 247 do Suba't Ltru't a.vo passa a v~gorar com a

EMENDA ES3316B-0_,,~. ---,
['

= PLIHA"IO/tOlllssão/IUICOIlIUÃO ,

rmDA E533170-1 -'"~'---------'I fC;:~;~

f:J PLENÁRIO IUlrm

"Art. 241. A deeapropr-i.açâo , por antier-ease

socae t , será precedida de processo admd.nd.a't r'atia.vo consubg

tianca.adc em vaatior-a.e do ~móvel pelo órgão fund~ár~o necao-.

nal ou estadual, facultada a presença, mediante cl.ent~f~c-ª.

ção, do propr~etár~o do amóve L e de representantes do sin

dicato dos trabalhado.res mrrea.a ou per-atoa por eles ~ndic,ª

dos. 11

JUSTIFICAÇl\.o
r;-r---- TIXTO/JUsTl1ltAção-------------___,

A presente 'Emenda tem por obJet~vo aperfeiçoar o di.spoartavo

contido no art. 247:

o Art. 246 do Substitutivo do ProJeto de constituição

passa a ter a seguinte redação:

- aubatia trua.ndo a expressão "qaz-arrta.de a presença", po r

"facultada a presença, mediante cJ,.ent~f~caçãoll;

- garanti~do, também, a presença, na ví.eeceae , dos futuros

ocupantes da área flesapropr:Lada (os trabalhadores rurais benefJ.c~á

r-aos da reforma aWi3~J.~)h a,..t:l;"Rv~,S do,~.J~indJ....cato da.-ca1~gorl.a.

IEMENDA ES33169-B
L CorIstituinte l\llI;}!]R ANIIlllIE e outros

"Art. 246. A ünaâc e os Estados promo

verão a desapropriação do ~móve1 rural, ou parte dele,

que não eaceje cw.mprindo a "Sua função social, em áreas

prJ.or~tárias, mediante indenização em títulos da díV;h

da agrár~a, com cláusula de exata correção mone teixae ,

resgatáve~s no prazo de até vant;e anos, a partir do

segundo ano de sua enu.aaâo , aaeequr-aôa a sua aceita

ção como meao de pagamento de até cinquenta por cento

do imposto sobre a propriedade terr~tioza.eL rural.

r;-r TlXToNuITlrICAÇão----------------,

o Art. 246 do Substitutivo ,?O ProJeto de Const1:,

tuição passa a ter a seguin1.e redação:

"Art. A União e os Estados promoverão a
desaproprJ.ação do imóvel rural, ou parte dele,que
não este ja cumprindo a sua função social,em áreas
prioritárias, mediante indenização em títulos da
dívida agrária, com cláusula de exata correção mQ
netária, resgatáve~s no prazo de até vinte anos,a
partir do segundo ano de sua emissão, assegurada
a sua aceitação como meio de pagamento de até cin
qÜenta por cento do imposto sobre a propriedade
territorial rural.

§ 19 são a.nsuacept.fven.a de Q,esapro-

pr1.ação, para fins de reforma agrária, os pequenos e

médaoe imóveis euxaa.s , na forma que i.l;Jpuser a 'tea , de.§.

\: de que seus propr~etários não possuam outro amóve L r11:.

... \ . \\ ral.

1.'" \~J-
,)J"-. § 22 As Denfeitorias »eceeséxaes

--. 10 \J~ úteJ..s serão indenizadas em ôdnhea.ro ,

~
~ ~

,/\~ .d-.,J § 32 O orçamento fixará, anualmênte,

\!. 'y) volume total de títulos da dívJ.da agrária, as sam com

fltr"" o montante de recursos em mO,eda corrente_para ã.t~der '
't:1tó r . .....-=:::: /

11- Pl ... ~o programa de r~rma agrária, no e,:ex;cício~' - . -' '~
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§ 4g o valor da andena.eaçâo da terra

e das benfeitorias será decerrm.nedo , conforme daspu

ser a 1e1, d~uzl.dos os valores ccz-r-eapcnden'tea a a.n-;

vea't.amentio s púbã a.ocs e débJ.tos em aberto com instJ.tu,i

ção of~ciais e tendo como parâmetro os valores decla

rados para efeito de cálculo do imposto sobre a pro

pza.edade territorial rural.

JUS T I F I C A ç Ã O

A agJ.lização da reforma agrárJ.a pxes aupêe uma eéxae

de med r.daa , Dentre outras, destacamos como fundamental, a des

centralização do processo de desapropriação do imóvel rural, por

l.nteresse social para fins de reforma agrárJ.a. Para tiarrt.o s neceg;

sário se faz perml.tir, a nível constitucional, que os Estados

promovam a desepz-cpz-a.açâo , com pagamento da anãentaecâo em títY,

los da divJ.da agrária. A deacerrtreLaaaçâo proposta aumentará,

aneqevetment.e , a eficJ.ência do programa de reordenamento do sJ..§.

tema de posse e uso da terra.

§ 22 ... D poder Público elaborará uma política nab í t ac i anal
que privilegie a construção de habitação de ,ntf'reSSe
social promovendo planos e programas que visem a:

I Impedir a especulação imobiliária;
11 Promover a regularização fundiária e a deaaornor Lação

de áreas urbanas ociosas;
III Sanear e recuperar áreas urbanas deterioradas;
IV Apoiar a iniciativa privada e das comunidades locais

a autocons t ruçêo e as cooperativas habitacionais;
V - Disciplinar o crescimento dos centros urbanos.

J
'lL§\30- A po~ulação do murucIp í o , através da manifestação de," .!!/ pelo menos, c i nco por cento de seu eleitorado poderá

~ JJ.I'l... ter a iniciat~va de projetos de lei de anterease espe
/. ~_~_ cífico da cidade ou de bairros. -

§ 40 _ A desap ropr f ação de imóvel urbano de moradia ou subsis
tência, em que r es i.da seu propr Let ár i o , terá ~ndenizã
ção paga, prev i amente em da nhe Lro , -

§ 50 _ a poder Púb~ico pode exigir do proprietário de imóvel
urbano não utilizado ou sub-ut.Llazado , que promova o
seu adequado aproveitamento J sob pena de parcelamento
ou edificação ccmpufsdr i os , estabelecimento de impos
to progressivo no tempo e desapropriação com pagamen
to mediante título da dívida púb l i ca , -

e 0!1tros

EMENDA ES33171·0_,,,,, ----,
e Con8t~tpJ Dto ALDO ARl\HTES

=- ,.LI'N...,IIl)/el)NI";;o/'lllcONln;;o------__~

PLENÁRIO ~
""'''

PC doB

• ; Ib

JUSTIFICAÇÃO

Este artigo é I undamental para tornar efetiva e eficaz
a intervençãu do Poder Público e da sociedade na questão urbana,
cuja Impcrtãnc ra , gravidade e urgência são indiscutíveis.

A presente Emenda, além de permJ.t~r ao Estado pro-

,.,.....-------------t'uTll/.lU'nflcAq;;o----- -,

o Art. 248 do Substitutivo do Projeto de ConstJ.tul.

ção passa a vl.ger com a seguJ.nte redação;

11Art. 248. A decl.aração do amôvef, como

de a.ntier-ees e aocae í , para fins de reforma agrárJ.a ,

autoriza a UnJ.ão ou o Estado a propor ação de des,ª

prcpr-a.açâo , Com amí.aaãc automátJ.ca na posse, perm],.

t.a.ndc o seu regJ.5tro na matricula correspondente.

parágrafo iincao , A aprecJ.açào JudicJ.al do

ato, caso ausc acede , não terá efeJ.to euepenaavc

limJ.tar-se-á ao valor e s c apuf edo da indenizaçao".

JUS T I F I C A ç Ã O

,)1
(.1,/ por ação de desapropriação, introduz alterações no texto do

art. 248 do aubeei.eueavo com o objetivo de reduzir o rito prQ

ce.aauaL para pezmatir ao Poder P'tibll.cO a J.ml.ssão eueoméeace

da posse da: terra dessapz-opr-a.ada ,, ,

A presente emenda conserva a estrutura temática do tex
ta do substitutivo do relator modi ficando a formulação de alguns
d.íspcs í t i vcs , em especi a l 05 referentes a função social da pro
~~~i~f~e urbana, e acrescenta a questão da hab í t ação r'e interesse

EMENDA ES33173·6
f ConsUtuinte ROBERTO FREIRE

,.LI.....lIlO/cololl";;o/*lJlICOIolIs.t.iO------ ~

Plenário
r;T- Tcxral,Jullr"u:AÇia ----,

Oê-se ao artigo 237 do Título VIII do capítulo I do Substitutivo do

redator da Comissão de Sistematização a seguinte redação:

Artigo 237 _ Aquele que possuir como seu imóvel ui oanc , por três a

nos, initerruptamente e sem oposição, utilizando-o pa
ra sua moradia ou de sua famíl~a, aquirlr-lhe-á o dom!
nio desde que não saj a proprietário de outro rméve I ur
~'lno ou rural. -

§ l!õ! - O direi to de usocap í ão urbano não será reconhe
cido ao mesmo pn.ssu Ldor por mais de uma vez.

§ 20 - as bens públicos não serão acquí r i oos por usuc,§
pião.

§ 32 - D título de domínio será conferido ao homem~'" à
"'ulher, Jrtcepe-rcent e de a::õtadc ci.!l.

JUSTIFICAÇAO

EMENDA ES33172·8
L Constituinte IRMA PASSONI

r;T-------------Tltl('l'O/~uSt'l.lCAÇ;;O -,

E!;iita emenda preserva o espírito da proposta inicial, apenas

reduz o prazo para a aquí s i ção do direito ao usucapião e rnt rcduz

a igualdade 20tre o homem e a mulher no que diz respeita a este"
assunto/~~'f-se porfantp~ de uma nr-opos t a mais que legítima:

,.,.....- t'EltTo/~lIl1'tl.ICAÇiO----- _,

Dê-se ao artigo 236 do Capítulo I do Título VIII do substitutivo
do relator da Comissão' de Sistematização, a seguinte redação:

ART. 236 - A propriedade urbana que não cumprir sua função social
poderá ser deaapr op r i ada mediante pagamento em título
da dívida péb Lrca com cláusula de .exata correção mone
tária e juros J resgatáveis em até dez anos, em parcê
las anuais, iguais e sucessivas. -

EMENDA ES33174-4-'"_-----_-----o
r constituinte IRMA PASSONI
= ,./.~NllllO/collln;;o/.IIICO/ll'..ia ,

Plenário

tr="AItt'ID0f;5J

Ol/Q.Ç

§ 12 - A propriedade urbana cumpre sua função social quanr'n
atende às exigências fundamentais de ordenação da c i.da
de, expressa em plano urbanístico, aprovado por lei mu
nicipal, obrigatória para os municipios com mais dê
cinquenta maL habitantes.

Oê-se ao artigo 236 do Capítulo I do Título VIII do substitutivo
do relator da COOlissão de SisteOlSUzação, a seguinte redação:

ART. ;236 - A propriedade urbana que não cumprir sua função social
poderá ser desapropriada mediante pagamento em título
da divida pública com cláusula de exata correção mon~
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t ãr ra e juros, resgatáveis em até dez anos, em pare!::.
las anuais, igua1s e sucess ivas ,

§ La - A propriedade urbana cumpre sua função social quando
atende às ex í.qênc i as fundamentais de ordenação da cida
de, expressa em plano urbanístico, aprovado por lei mu
ru c rpa l , obrigat6rio para os mun.íc Jp i os com mais de
cinquenta mil habitantes.

§ 22 - O Poder Público elaborará uma po l Lt i ca hab í t ac í ona I
que pr í v í Leqi e a construção de haba t ação de i.nter e s se

social promovendo planos e programas que VIsem a.

I - Impedir a especulação lmobiliária;
11 - Promover a regularização rundi ãr ra e a desapropriação

de áreas urbanas ccaosas ;
111 - Sanear e recuperar áreas urbanas deterioradas;
IV - Apoiar a í.ni cIat í.ve privada e das comunidades locais

a autoconstrução e as cooperativas hab Ltac í ona í s ;
V - Disciplinar o crescimento dos centros urbanos.

A população do município, através da manifestação de,
pelo menos, c i nco por cento de seu eleitorado poderá
ter a iniciativa de pro j e t os de lei de interesse esp!:
cífico da cidade ou de bairros.

A desapropriação de imável urbano de moradia ou subsis
têncla, em que r es rda seu proprietária, te:tá--)indeniz~

~ã...o ~aga~ pr ev i ament e em dinhe~ro ..., \, -I," I,

§ 58 _ O Poder Público pode exigir do proprietário de imóvel
urbano não utilizado ou sub-utilizado, que promova o
seu adequado aproveitamento, sob pena de parcelamento
ou edificação compulsórios, estabelecimento de .impcs
to progressivo no tempo e de saprop r i.ação com paqamefi
to mediante título da dívida pública. -

Artigo 237 - Aquele que possuir coma seu rméve I urbano, par três a

nas, ini terruptamente e sem aposição, utllizando-o pa
ra sua moradia ou de sua família, aqu.í r i r-d.he-câ o domi
nio desde que não seja proprietário de outro rméve I UI

!?.q.no ou rural. -

§ lº - O direito de usocapião urbano não será reconhe
cido ao mesmo possu í dcr por mais de uma vez.

§ 29 - Os bens públicos não serão adquiridas por usuc.ê
pião.

§ 32 - O título de domínio será conferido ao homem ~uà
mulher, Lndepcnccnt e de estado C1'y il.

JUSTIFICAÇIlD

Esta em;nda preserva o espírito da proposta inicial, apenas
reduz o prazo para a aquisição do direito ao usucapião e introduz
a igualdade entre o homem e a mulher no que diz r e spe a to a este
as sunto , r rata-se ~ortanto de uma proposta mai&-,.que legítima:

EMENDA ES33177-9 _'"". ---,
L Constituinte ROBERTO FREIRE

I'LIEIUIIIO/COJJ1SSÃO/SUBCOIlIUÃO ,

Plenário
r;r TtxTO/JUSTI'ICAÇio ---,

JUSTIFICAÇAo

Dê-se ao artigo 237 do Título VIU do capítulo I do Substitutivo do
redator da Comissão de Sistematização a seguinte redação:

r;r---------- TCXTO/JUSTlrrcAçÃO --,

Dê-se ao caput do artigo 239 do Título VIU do capítulo I do sub
titutivo do relator da Comissão de Sistematização, a sequa.nt e 
redação:

Artigo 239 O transporte coletivo urbano é um serviço público

fundamental, de responsabilidade do Estado, podendo
ser operado subsidiariamente por concessão ou contr_
to a termo.

Artigo 237 - Aquele que possuir como seu imóvel urbano, por três a
nos, initerruptamente e sem oposição, utilizando-o pa

ra sua moradia ou de sua família, aquirlr-lhe-á o dom!
nio desde que não seja proprietário de outro imóvel UI

~~no ou rural. -

§ 12 - O direito de usocepião urbano não será reconhe-
cido ata mesmo po...suidor por mais de uma vez.

§ 2; - Os bens públicos não serão adquiridos por usuc~

pião.

\,f \ lo?:,;."":~:~:~~::";:.:::' T~'~" ao "<O,, ~".

~ as ta "'0" nr e, ..., , ..p I r i t o .. ..,,,J:.-,,,.,, acenas

1

1...-J·reduz o prazo para a aquisição do direito ao usucapião e introduz

a igualdade entre o homem e a mulher no que diz respeito a este

assunto. Trata-se portanto de uma proposta mais que legítima:
.,,1'\ ..

cr7~';~-:J

h 9JY7J

Este artigo é I undamental para tornar efetiva e eficaz
a intervençãu do Poder Público e da sociedade na questão urbana,
cuja .import.ânc í a , gravidade e ur qênc i a são anda scut Ive í.s ,

A presente emenda conserva a estrutura temática do tex
to do substitutivo do relator muda f i cando a formulação de alguns
dã spo s ativos, em especial os referentes a função social da pro
priedade urbana, e acrescenta a questão da habltaçãu de interesse
soc ra l ,

tI p;enárióL&NlIIIO/CO~ISSÃO/SUICO"'ISlÃO---------,

EMENDA ES33175-2
L ConsÜtuínte' JOSE' CARLOS SABOIA

r;r---- I'Lr:NÁIlIO/COIJISSÃO/IUICOlllllllo --,

Plenário

=-------------TUTO/JUITIl'ICAÇÃO--- --,

J ~ S T I F I c A ç ~ O
Modifica o parágrafo único do artigo 40 do título do substi-
tutivo do relator da Comissão de Sistematização.

r.r
PL

&H.i.1I10 / cOWISs1 o/ SUI COlllISd o ..,

EMENDA ES33176-1 _"''' -----,
t: Constituin"te RUBERTD FREIRE

Esta emende visa
à redação. eVita~do assiM interpastaçôes

Parágrafo único - Caberá às. Câmaras Municipais eleitas em 15 de
novembro de 1988, no prazo de até seis meses após sua instala

ção, votar a Lei Drganica respectiva, ,em dais turnos, de discus

são e votação, respeitado p disposto nesta Constituiç§o e na
Consti t.u í ção Estadual.

JUSTIFICAÇ~D

apenes der- maior preoisão

que passem oontrar1er o se!!,

11\,\\ r_

Plenário

tido profundo do texto.

= TlElfTO/JUSTI'ICAÇÃO ---,

'__ o 'o capitulo I do Substitutivo do

redator da Comissão de Sis~ematização a seguinte redação:

As etueis cêmer-e e f:2gnio:f.paia foro!:lm 1II1eito!:ls em 1962,. a:f.~

da sob o signo da °ditadure aberta 9 SBm queãquer- tipo de refe-
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r-êno re a um poder constituinte. Parece-nos portento pertinente

qUR: pud ar-a a constituin;B5 a nível municipal. aaj em concedidos !:.
p ene s /'!lOS var8I!ldo.t,~S que aer-âc eleitos em lFà-a· ,\

de, expressa em plano urbanístico, aprovado por Lei, mü
nícípa! f obrigatório para os municípios com mais de
c ínquenta maL habitantes.

§ 2 12 - O Poder Público elaborará uma polItica habitacional
que priv~legie a construção de habitação de interesse
social promovendo planos e programas que visem a:

EMENDA ES33179-5 _"rn' ---,
C Consti tmnte JOSE CARLOS SABOIA

r.r TrxTO/~USTI~Ill.r.qio--~----------_,

I
Ir

IrI
IV

V

- Impedir a especulação imobiliária;
- Promover a regularização fundiária e a desacrooriação

de áreas urbanas ociosas;
Sanear e recuperar áreas urbanas deterioradas;
Apoiar a iniciativa privada e das comunidades locais
a autoconstrução e as cooperativas habitacionais;

- Disciplinar o crescimento dos centros urbanos.

Dê-se ao caput do artigo 239 do Titulo VIII do capitulo I do sub
tltutivo do relatar da ccsuasãc de Sistematização, a seguinte 
redação:

Artigo 239 - O transporte coletivo urbano é um s e rv a ço público

fundamental, de r espcns aba Lí dade do Estado, podendo

ser operado subsidiariamente por concessão ou contr
to a termo.

J~STIFICAÇAo

A população do município, através da mani festação de,
pelo menos, cinco por cento de seu eleitorado poderá

~í~i~oi~;c~i~~~~ ~~ ~~o~:;~~o~~ lei de interesse esp!:

4Q - A de sap r cprLaçãq -de imóvel urbana de moradia ou subs I s

t.ênc i.a , em que ~esiqa, seu proprietário, terá indeniza
ção paga, previ~menre].em dinheiro. ~

§ So - O Poder Púb.\ico pode exigir do proprietário de imóvel
urbano não utilizado ou sub-utilizado, que promova o
seu adequado aproveitamento, sob pena de parcelamento
ou edificação compuisórios, estabeiecimento de impos
to progressivo no tempo e desapropriação cam pagamen
to mediante título da divida püb Li ca , -

Esta emenda visa apenas dar maior preoisão

ã redação, evitando e s a.í.n interpa-qtações que possam co n t r-ar-Lat- c 59!!,

tido profundo do texto. 't. I J' I

EMENDA ES331BO-9_"rn' --,
L Consti tuinte ÍRMA R. PASSONI

JUSTIFICAÇÃO

Este artigo é I undamental para tornar efetiva e eficaz
a intervençãu do Poder Pública e da sociedade na questão urbana,
cuja importância, gravidade e urgência são indiscutíveis.

A presente emenda conserva a estrutura temática do tex
ta do substitutivo do relator madi ficando a formulação de alguns
dispositivos, em espec i at as referentes a função sacial da pro
priedade urbana, e acrescenta a questão da habitaçãu de interesse
social.

Plenário
r.r TIXTO/~l/3TI'ICAÇio __,

Modifica o parágrafo único do artigo 40 do título X do substi

tutivo do relator da Comissão de Sistematização.

Par-éqr-a ro úm.co - Caberá às Câmaras Municipais eleitas em 15 de
novembro de 1988 f no prazo de até seis meses após sua instala

ção, votar a Lei Organica respectiva, em dois turnos de discus
são e votação, respeitado p disposto nesta Constituição e na
Consti tu Lçâo Estadual.

EMENDA ES33182-5 -"----------.J r:-r"P"T""~
L Constituinte IRMA R. PASSONI "C- _J
r:T "LIII .."IQfCQlllldOfIUKOIlII.40 ~-----..,

PlenáriO
= TII:XTD/~UU1'ICAÇio __,

Modifica o parágrafo único do artigo 42 do título X do substi
tutivo do relator da Comissão de Sistematização.

JUS T I F I C A ç ~ O

1\:; ütUüi;; câmeee e tlanicipais foram ela1taa em lSêLJI uI!!,

da sob o signo da dit~dure eb ar-t e Q aem qualquer tipo dD refe

rêlic:f.a a um poder constituinte. p az-ec a-nc e portanto PGr{inente

que parares co:st:ituintAs a ~.ivel munioipal sejam conce~ido5 !.
p ane e aos ver-eeder-e e que aer-eo eleitos em 19S6.

Parágrafo único - Caberá às Câmaras Municipais eleitas em 15 de
novembro de 1988, na prazo de até seis meses após sua instala
ção, votar a Lei üz-çenf ca respectiva, em dois turnos de discus

são e votação. respeitado p disposto nesta Constituição e na

Consti tuição Estadual.

JUS T I F I C A ç ~ O

Constituinte IRMA PASSONI

EMENDA ES331Bl.7
f'

plenárjo

di!! sob o signo da ditedur~ aberta 9 aam queLquer- tipo de rafe

rencia a um poder conatituinte. Parece-nos portento pertinente

qu e poderes constituinte.s li n:!vCll municipal sraji!!m concedidos !.
'penas aos vBrQé&or'-p-s~e serão elCl1to.d'em#-:J,..EBS.
, \\91/ I I

r.r-------------TlX'l'O/~U'rlrIC,l,çio-------------__,

= TrxTO/~U.T1'1UÇ40 .,_-------__,

= "UJCIoIUO/Qll"lstio/.lM(:OMlltio ~ ....

PASSONI

Plenário

WOA E833183.3_"' ---.
L Constituihte IRMAART. 236 - A propriedade urbana que não cumprir sua função social

poderá ser desapropriada mediante pagamento em título
da divida púBlica com c Iâusula de exata correção mone
tárla e juros, resgatáveis em até dez anos, em parce
las anuais, iguais e sucessivas. -

Oê-se ao artigo 236 do Capítulo I do Tnulo VIII do substitutivo
do "'relator da ecnü.s.sãc ' de Sistematização, a seguinte redação:

§ lO - A propriedade urbana cumpre sua função socí.a l quando
atende às exigências fundam~nta's de ordenação "da cid!

Dê-se ao arUgo 236 do Capítulo I do Título VIII do substitutivo
do relator da COllÍssão' de Sistematização. a seguinte redação:



3031

5ABOIA

Plenári~L'N...1l10/c:allllll..io/...l.COlolISSiO---------..,

r.r----- lEXTOIJUlTIPlCAÇ:O -..,

\

Esta emenda visa apenas der maior precisão

ã reclação. evita~do assim interpDetaçõS5 que possam contrariar o se!!.,

(-tido profundo do ~e~to y

J ~ S T I F I C A ç ~ O

Artigo 239 - O transporte coletivo urbano é um serviço público
fundamental, de responsabilidade do Estado, podendo
ser operado subsidiar lamente por concessão ou contr2
to a termo.

Dê-se ao caput do artigo 239 do Título VIII do capítulo I do sub
titutivo do relator da Comissão de âast emat Lzação , a seguinte 
redação:

ART. 236 - A proprledade urbana que não cumprlr sua função social
poderá ser desapropriada mediante pagamento em título
da dívida pública com cláusula de exata correção mone
tária e juros, resgatáveis em até dez anos, em parca
las anuais, iguais e sucessivas 4 -

§ 10 - A propriedade urbana cumpre sua função social quando
atende às exigências fundamentais de ordenação da c i da
de, expressa em plano urbanístico t ap covado por lei mü
nlelpal, obrigatório para os municípios com mais de
cinquenta mil habl tantes.

§ 2° - O Poder Público elaborará uma política habitac! anal
que privilegie a construção de habitação de Interesse
social promovendo planos e programas que visem a:

I - Impedir a especulação imoblliária;
11 - Promover a regularização fundiária e a desaorooriação

de áreas urbanas ociosas;
lI! Sanear e recuperar áreas urbanas deterioradas;

;;

I V - Apolar a iniciativa pr i vada e das comunidades locaiS
a autoconstrução e 85 cooperativas habitacionais;

V - Disciplinar o crescimento dos centros urbanos.

\ \f\§ r.lj9 ~ A população do município, através da manifestação de,
" riJ"'~'lpelo 'menos, cinco por cento de seu eleitorado poderá

~
er a lnlciativa de projetos de lei de interesse espe

; • cif'ico da cidade ou de bairros. -

\ ! \fi'" 49 - A desapropriação de imóvel urbano de moradia ou subsis
. " : ... ,....."."rtência, em que resida seu proprietário, terá Lndenj zji

\ ./V\ ção pa g;;.. 5.:Iia~e~i~ em drnhaí ro ,

§ 50 - à Poder Púb:\ico pode ex i q í r do proprietário de imóvel
urbano não utilizado ou sub-utilizado, que promova o
seu adequado aprovei tamente, sob pena de parcelamento
ou edi flcação ccmpu Isdr i cs , estabelecimento de J.mpos
to progressivo no tempo e desapropriação com paqamefi
to mediante título da dívida pública. -

JUSTIFICAÇÃO

Este artigo é I undamental para tornar efetiva e eficaz
a intervençãu do Poder Público e da sociedade na questão urbana,
cuja importância, gravidade e urgência são indiscutíveis.

A presente emenda conserva a estrutura temática do te~
to do substitutl vo do relator modificando a formulação de alguns
dispositivos, em especial os referentes a função social da pro
priedade urbana , e acrescenta a questão da habitaçãu de interesse
social.

SABOIA

PlenárióLINJoIlIO/c:OlollSdo/IUlc:OMluio---------..,

r.r-------------TIXTIl/~UITlPIC.l,;:;,:I __,

Dê-se ao caput do artigo 239 do Título VIII do capítulo I do sub
titutivo do relator da Comissão de Sistematização, a seguinte -
redação:

Artigo 239 - O t r anspor t e coletivo urbano é um servaço público

fundamental, de responsabilidade do Estado, podendo
ser operado subsidiariamente por concessão ou contra
to a termo .

•LINlIllO/cOlol�'.io/.U.CO»lllaÃO-------_--,

Plenário
r.r-------------TUTONuITI.IC.lÇio ,

J ~ S T I F I C A ç ~ O

PLEN~RIO

.LIIlAIIIO/COlllllliollulC:OlolISIÃO --,

Com êste parágrafo procura-se cohr i r uma lacuna deixada
quanto aps cahamados crimes contra a economia popular.

JUSTIFICAÇIlO:

Inclue-se § 40 no artigo 228:
§4 Q : Lei definirá as consequências criminais de ações econQ

mico-financeiras que atmj am a economia popular.

Esta emende visa apenas dar maior precisão

ã rBdaçáo" evitando assim interpeetações que possam contrariar o se,!!

tido proTundo do ItBX~\tJ. v: . r, '
\ lIi , "I,- \

r.r- TUTOIJU'TII'Ic:.l,ÇÃO -..,

EMENDA ES33187·6 -------.., :r="''''~
[' CESAR MAIA J L p~J'

r I'&~!fY1J

Dê-se ao artigo 237 do Título VIII do capítulo I do Substltutlvo do
redator da Comissão ele Sistematização a seguinte redação:

JUSTIFICAÇIlO

~ Esta emenda preserva o espírito da proposta inicial, aoenaa
~eduz o prazo p~--a aqu í s l ção do direito ao usucap í ão e introduz

a igua-:d~fí.e o homem e a mulher no que daz respeito a este
assu~1Uki~rata-se portanto de 'uma proposta mais que legítima:

Artigo 237 - Aquele que possuir como seu imóvel urbano, por três a
nos, ini terruptamente e sem oposição, ut Ll.Lzandn-u pa

ra sua moradia ou de sua família, aquirlr-lhe-á o domi
nio desde que não seja proprietário de outro imóvel u:!!.
t;l.q.no ou rural.

§ 1!2 - O direito de usocapião urbano não será reconhe
cido ao mesmo po ssuã.dor por mais de uma vez.

§ 29 Os bens públicos não serão adqu í r i dns por usuc§
p i ão ,

§ 3\2 - O título de domínio será conferido ao homem ~~à
mulher, lndependente de estado c ivã L.
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r.r-------------T(XTO/.1UlTlnC4qiQ-------------~

JU5TIFICAÇ)\Q:

A Emenda aubs tn.truf, a expressão IIPolIcias Civis" cons 

tante do inIcio do dí.spoaatdvo , por "políc~as de Investigações Cr!

nu.neaa'", seguindo a denominação dada por outra Emenda, sendo a mais

adequada ã atJ.vidade-fim dessas organizações policiais.

Causa estranheza constar da redação a previsão de que

as equivocadamente denorru.nadaa "PolícJ.as Civis são destinadas a e

xercer a "repressão or-amã.na.L" ~ Essa previsão está a permitir que a

gentes policiais tenham ata-abuí.çôes próprias da Just.iça CrimJ.nal ,

porque, como sabido, a polIcia só prepara a repressão penal (JEAN

RIVERO, entre outros autores de nomeada), estando ligada à adminis

tração da Justiça penal de modo a constJ.tuir uma direta emanação d~

la, a.nda s cu'ta.veImentie. 'coordenada ã esfera jur-a.adã.cãonaj, , sem que a

polícJ.a tenha atJ.y:í"dade de natureza Jurisdicional, devendo, isto

sim, 'ser cont~qfadr pela autoridade Judiciária e dirigida a forne-

necer a esta um prime.:tro material de averiguação (cf. CARLOS CON

SONN! FOLCIERI, "apud" ALVARO LAZZARINI e OUTROS, !!: "Direito

Administrativo - da Ordem Pública", ed , Forense, aa, ed ; , 1986) ~

JOs1'l CRETELLA JONIOR, de forma lapidar, deixa claro

que a "po.l.Ecaa Judiciária é também repressiva, nome que merece

r-ep azo porque ela não reprime os delitos, mas auxilia o Poder Ju

dicJ.ãrio nesse mister ~ policia auxiliar é, porém, expressão corr!,

ta (E! "Direito Administrativo da Ordem Pública", ob.c~t.pg.l71).

outrossim, é equ'lvoca a afirmação de que se deve a 

plicar o lIDire1to Penal Comum", prevista na redação original do

artigo 255 do AnteproJeto. O que se apura, o que se investiga, ao

certo, são tlicitos previstos na "Legislação penal 11 , vigente no

Paí.s~ As afirmações teóricas consuõstanciadas no nosso DJ.reito
Penal comum, desde que não concretizadas em normas jurIdicas de

Direito PosJ.tivo, isto é, na legJ.slação penal, são a.napâ í.câvea.s ,

Bem por isso, por tudo que foi exposto nesta ] ustif!

cação, torna-se clara a necessária alteração da redação do dJ.s~

sltivo em xerexênca,a,

JUSTIFICArÃO

" § 49 - As PolIcias de Investigações Criminais, anteriormente de

nominadas de PolIcias Civis Estaduais, são inst~tuições permanen 

tes, o.rqanaaadaa pela lei e daata.nedaa , ressalvada a compecêncí.a da

União, a exercer a investigação de ilícitos previstos na legislação

penal comum, corno auxiliar do Poder Judiciário na repressão crimi 

nal, nos Lamãnaa de sua circunscrição, sob autoridade dos Governad.2,

res dos Estados, dos 'I'erritórJ.os e do Distrito Federal. ~ n

~'A~TIOO~

EPTMaiaDeputada Cesar

_ SUPRIMIR A LETRA B DO ITEM II DO PARAGRAFO 89 00

ARTIGO 209.

PLENARIO

das de aço,ligas d i ve r sas ç c í.ment o e outros bens inter

mediários.

JU5TIFICAÇAO:

Com este parágrafo se busca dar proteção aos idosp-s.. que

conseguiram viver apenas através do sub-emprego, fato que, afeta

parcela sign1 ficativa da fôrça de trabalho.
Esta se r i a uma despesa decrescente na medida que a eco-

nomia f'õ sse incorporando ao mercado formal, parcelas crescentes

da população.

_ Este dãspos i t ívo produziria um tratamente tão de s L

gual,quanto não cobrar o I.C.M. ~nterestadual nas ven-

lnclu~se §30 no artigo 265:
§3 Q • J\ apcsentador i a na forma do ítem C deste artigo é

garantida a todo cidadão, que não tendo contribuído, ou não con

tribuidoo suficiente, e não tendo outra remuneração, a requerer.

EMENDA ES33188-4 _'""' ----,
t' CE5AR MAIA

PLENARIO

EMENDA ES3319O-6
L

EMENDA ES33189-2 _'""' ----,
C Consti tuinte CESAR MAIA

m-------- .UMAIIlO/celllIIIÃo/IUallOIlISdo,---------

,.,.. TIXTOIJu$TIFlC.o.çAO'--------------

PLENARIO

,.,,--------------TEXTONU5rlFICAÇio'-----------__---,

Incluir ítem no artigo 207:

VI. Patrimônio Líquido das Pessoas físicas

JUSTIFICAÇAO

EMENDA ES33192-2_."",, ~

t Constituinte ADHEMAR DE BARROS FILHO

m-------'-- ,I.lUJIIOl"*'.ÃO/aUMOIII..io'---------~

r.r TuT(J/JlJn"IC~:w ___,

A proposta de forma t r ib.rt âr í a como está não melhora signi

f'Lcat i vamente o perfil regressivo da estrutura tributária, que con

tinua marcadamente ap aLada em impostos indiretos.

O imposto proposto, largamente dd fundado em outros países,

permite a um s6 tempo ccr r i qa r tal falha assim coma compensar par

cialmente a União pelas perdas que sofre com ti proposta.

Dê-se ao ancã so XVI do artigo 77 a seguinte redação:

" XVI - escolher pelo voto secreto a totalidade dos membros
TrJ.bunaJ. de Contas da União."

JU5TIFICAr.l\.o

do

EMENDA ES33191-4 _'"_,--------;
t' Constituinte ADHEMAR DE BARROS PILHO

m-------- 't.lNAllIO/CO""luÃo/auacOMlado------------,

r TUTO/'USTlrICAÇÃo

, Ao artigo 194 inclua-se o seguinte parágrafo,:

Impõe-se estabelecer a prerrogativa de o Poder

LegislatJ.vo escolher a totalidade dos futuros membros do Tribu 

nal de COntas da União ~

Mesmo considerando a honorabilidade dos indic~

dos que procuram, usualmente t executar seus misteres yom absolu

ta isenção, não podemos deixar de ccnsaõexex como espúria a indi

cação feita pelo Executivo. I -

Indicados pelo Chefe do Governo I ~sses Minis 

tros vão I na maioria das vezes, julgar as contas daqueles que os

ncmearem,
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Constituinte CESAR MAIA

= I'Lt:NIo"IO/cOllllSio/llUatOlllllllio --,

P~ENÁRIO

EMENDA ES33196·5
t"

iJ PLEN!RIO

EMENDA ES33193·1
~ Constituinte ADHEMAR DE BARROS FILHO

~ I'UHÁltIO/CONIUio/.uacONllJio ,

.".- TtxTO/JUITIPIC"QÃO , ,.,- TrXTO/JUST1FIC"çio -,

Ao artigo 79 inclua-se o seguinte Inciso:

IIXXV _ 1!: assegurado ao trabalhador urbano e rural o direito de

se organizar sob forma cooperativa."

JUSTIFICAÇÃO

_ DÁ NOVA REDAÇÃO AO ITEM 1 DO PARÁGRAFO 10 DO

ARTIGO 259.

I: _ CONTRIBUIÇÃO DOS EMPREGADORES INCIDENTES SOBRE

A FO~HA DE SA~ÁRIOS,FATURAMENTO OU CAPITAL.

-Exclui-se o lucro por que este deve ter tratamento

r.r-- I'LIM,hIO/tONIUio/lllICOIlIUXO ,

apenas como rmpost;o ,

SubstituI-se por capital o que mais próprio,

Substi tur-ae a preposição ~ por ~,porque de

outra forma ze r La que haver cobrança simul ttnea,

Dá-se nova redação ao a t em 111 do ar t i qo 210 e i nc luem-ae par!
grafo 62 e item IV.

JUSTIFICAÇÃO :

t: P~ENÁRIO
,.,- TEXTO/~t>STI~ltAÇ.iO -,

EMENDA ES33197·3 -'"".-------'j ~p'O..T""~
L CONSTITUINTE CESAR MAIA . c.....J _-.J

Até a presente etapa dos trabalhos consti

tuintes, cooperativa tanto é considerada como instituição finan 

ceaea corno unidade econômica.
Todavia, em nenhum dispositivo figura o

direito do trabalhador se organizar sob forma cooperativa - base

natural para o artesanato e formas de trabalho assemelhadas.

Esse direito I que parte da própria censei

ência do trabalhador, tem n!tida feição social, motivo pelo qual

deve ser consagrado na constituição, na forma sugerida pela pr~

sente Emenda.

P~ENÁRIO

=--------I'LtN""IO/COllISlio/sllaeOllluio --,

r.r-------------TIEXTO/JlISTIFlt"çlo---- ---,

IEMENDA ES33194·9 _""'. ---,
L Constituinte CESAR MAIA

-SUPRIMIR O ITEM II DO PARÁGRAFO 90 DO ARTIGO 209.

lI! -pres t ação de serviços;
IV - consumo de combust Ive i s , fumo e beb rda .

JUSTIFICAÇM:

_ Este é um mecanismo tão importante para os ESTADOS,

quanta o recolhimento na fonte para a "UNIAoll.

s6 lei estadual deve tratar do assunto,dadas as dife-

§6º - O imposto de que trata o item IV, será arrecadado
pelos Estadas que definirão em lei suas alíquotas, anc Lui.ndo 100% do
valor arrecadado no fundo de pa r t i c i pação dos municipios relativo ao
t t em I Ir do artigo 209.

JUSTIFICAÇÃO

rentes si tuações reg~(ma~s.

EMENDA ES33195·7 _""'. ---,
t Deputado Cesar Maia
= I'LIN""IO/COllllSl0/IUICOItIUio --,

P~ENMIO

r.r-------------TEXTO/JUSTlflt"çio----------------,

Inclue-se item IV no artigo 220 § p. 2> <-

IV: A política de aplicação das Agências Financeiras ntí.c í.e i s de

Fomenta.

A proposta exc Lua a criação do rmpos t o sobre vendas a
varejo de mercadorias, que é uma excrecência t r í but ér i a . Excrecência

por ser mais um imposto indireto, por ser cumulativo, por a t i.nç i r as
micro empresas e por criar uma maquina fiscal paralela a do rCM, mal
remunerada e com as sequeIas relativas.

No seu lugar retorne-se com o ampns t o sobre serviços P~

ra os muní cLpi ns dada a sua Lmpor t anc i a crescente para at r Ibu i çõe s

crescentes que passarão a ter os m.mlcLp l cs e cria-se o rmpcs t o ao

consumo de combus t rve i s , bebidas e fumo, que at i nq i r á o cons~mo supé!.
fluo, produzirá importante r ece i ta e não- trará custo de ar-recadação

\Já que a proposta trarfere ~ responsabilidades pa~ Estados que
já arrecadam-no s i.maI rmin1.e, enquanto reM // \ \}

I,"" / Y '.t..

JUSTIFICAÇAO

Grande parte dos investimentos públicos são aprovados e

financiados por agencias oficiais como o B~mES e a Caixa Econônu ca

JUSTIFICAÇÃO: -,
I

- A correção monetária é matéria t'emporal e regu
!

lamentar,cuja existência produz grav~s distorções

- SUPPRIMA-SE DO TEXTO CONSTITUCIDNA~ SUBSTITUTIVO

O TERMO CORREÇÃO MONETÁRIA OU EQUIVA~ENTE AONDE

HOUVER.

r;-r TlltTO/JUSTll'lt"'çio -,

EMENDA ES33198·1 _'"". ---,
!:J Consti tuinte CEsAR MAIA

controlar de nada valerá um

\ .~
\_''''lri J '

traçã~. de que se o legislativo
\~

ou ou rail spfistlcação.

A política dsetes orgãos é que d í s t r i bu í eetor i e j e regi

onalmente os recursos tornado exequ íve i s os planos orçamentários.

Sem a aprovação pel o legislativo da política destas ins

tiutições, parte susbstancial das decisões do setor púb l i cn esca

pará ao controle do poder Leq.i s La t Lvo , Sem isto a tarefa do legis

lativo é em grande medida formal, criando-se um orçamento paralel

Nesta semana o governo federa,1 como forma de controlar o gasto or

çamentário bloqueou os f i nancLement os ~stas agências, numa demos
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e que só existe no Brasil.

É matéria de lei.

Se mantida no texto deixará de ser uma da s t nrçãc

para ser uma obrigação.

"Arta 162 Compete â Justiça do Trabalho concã -

liar e Julgar:

I - os dissí.dios indivJ.duais entre empregados e

empregadores; entre servidores e a União, Estados, MunicípJ.os,Ter

ritórios, Distrito Federal, suas aut.axquaaa e empresas públicas;e!!

tre trabalhadores avulsos e as empresas tomadoras de seus sarvaçcsj
que envolvam empregados domésticos, trabalhadores autônomos e pequ~

nos empreiteiros.

,.,.,- TlXTo/JulTl'lCAQio --,

PI ENaRTO

A Justiça 4;0 Trabalho tem sua competência li~ita

da à reclamações de empregados fundadas no contrato J.ndiva.dua L e a

diss!dJ.os coletivos; as ações acidentárias são Julgadas na Justiça
Comum; e, quando os litígios Lndnvã.duad.a voltam-se contra a União,

autarquias e empresas públicas são deslo.cadas para a Justiça Fede

ra.l.

II - as ações de acidentes do trabalho;

III - ações que se referem a relações de nature -

z a s i.nda.ceã e

v - ações de cumpr-amerrco de acordos, convenções

coletivas e sentenças normativas, mesmo quando digam xespe i.to a i~

teresses próprios dos órgãos sindicais;

VI :- os dissídios coletivos d01r~alho."

_~ JUSTIFICArÃO 1_\(;

~ O direito do trabalho não se ITt; ao dneito

Lnda'vLduaâ, e coletivo, mas t-unbêm à pr-evãdêncd a e assistência so-.

ca.a.l., .... acãdencea do trabalho e relações sJ.ndJ.cais.
\ I' ..\~.Fí.'0

Presentemente, a distrJ.buJ.ção das ações relacio

nadas com o tr-abalho, em toda sua extensão, é feita a pelo menos

três órgãos do Poder Judiciário.

IV - ações relacionadas com prestações previden -

c í.âr-í.as s

EMENDA E833201·5
l:

I'LIN.úIlO/tOllIS.i.oI~'C:oMl"io-- --,

I - O registro dos candidatos far-se-â pelos Partidos Politicos

Junto à Mesa Diretora do Congresso Nacional. Havendo vários candi

datos, os dois primeiros colocados no primeiro escrutí.nio disputa

rão a indicação para o cargo, em uma segunda votação.

Dê-se ao parágrafo 19 do art~go 106 da subseãeueavo a seguinte re

dação:

JUSTIFICAÇÃO

III - O mandato do eleito será de ca.nco anos, podendo o mesmo can
didatar-se ã reeleição.

IV - As normas aqua, expressas deverão ser respeitadas tanto no âm
bito e~tadual corno no âmbito municipal.

'"
\ ~ssas disposições começarão a ser aPltada~ na medida em que

surgJ.rem vagas nesses Tribunais, em decor ê~t~a de aposentadoria ou

/morte de seus tJ. tulares. , ' '/ "\

.. § 19 - Os MinJ.stros serão e Ieatos pelo Congresso nacaonal , atra

vés da manifestação de dois terços de seus representantes:

II - Os candidatos deverão ter idade mínima de trinta e cancc a
nos e máxima de sessenta e c í.nco anos, diploma universitário comp~

tível com as funções que irão desempenhar, bem como notór~a e ili

bada reputação.

t: PLENKRIO

EMENDA E833199·0
[! Constituinte ADHEMAR DE BARROS FILHO

Emenda Supressiva: Suprima-se o parágrafo 32 do artigo 72.

JUSTIFICACAO

=-------------TEXTONLt'Tlrlc,t,.Ç;;O-------------'l

~ notória a incongruência hoje existente na nomeação

dos Ministros do Tribunal de COntas da União, Conselheiros dos

Tribunais de Contas dos Estados e Juízes dos Tribunais de Con

tas dos Municípios.

Indicados pelos Chefes do Poder Executivo, vão na mai

ria das vezes Julgar as contas daqueles que os nomearam.

MeSmo considerando a honorabil.idade dos indi.cados que

procuram, via de regra, executar seus misteres com absoluta isen

ção, não podemos deixar de considerar como espúria a indicação

feita pelo zxecue.tvo,

Oá forma que o ítem está redigido, produzirá o contrário do que obje

tiva criando óQ'ces que gerarão interrupção de atividades empregadoras

~ possivel que existam distorções nesta área. Porém elas devem ser

tratadas a nivel regulamentador enquanto legislação crrímár í a que or

dena e racionaliza a atz v í dade relativa.

Desta forma, se considerarmos que esses Tribunais na

verdade são órgãos de assessoria do Poder Leqa.s Latia.vo , legitimo

se torna que este poder, de forma democrã·tica, através de vota 

ção direta, proceda à escolha daqueles que irão compor esses Tr,!

bunais, aej am Ministros, Conselheiros ou Juizes.

PLENÁRIO

const í tumte CESAR MAIA

correção pcst.er ror ,

A inclusão a nivel constiutcianal é um excesso e um ê r r o de dificil

=-------------Tr:XTo/~LtITIru:::AÇ;;O------ _,

EMENDA E833202·3
l:

r:";;~

~7ã7J
'UXÁIllOIC4M41.loIsUKOII1U.i.o -,

EMENDA E833200·7
l!J Constituinte ADHEMAR ,DE BARROS FILHO

r- TlllTO/~Lt.TI.Il:AÇ;;O _

FDê-se ao .artigo 162 a seguinte redação:

- ALTERAR O ITEM rII 00 ARTIGO 212,PARA 27% e

SUPRIMIR O PARÁGRAFO 1s ,



CESAR MAIA.

CONSTTT!lTNTE CESAR MAIA

PLENARIO

Deputado Cesar Maia

CONSTITUINTE CESAR MAIA

JUSTIFICAÇM:

_ A alteração ob jet í.va melhor descentral~zar as re-

cea.tae •

A supressão obj et íva tornar o texto coerente com /

outra emenda apresentada que devolve a 1.5.5. aos

MUNICípIOS.

EMENDA ES33203·1
f!J CESAR"uMÃIA.

= TEXTONuSTI'IClÇAD ---,

Dá-se nova redação ao ítem XVI da artigo 76:
XVI- ORÇAMENTO MONETARIO, MOEDA, SEUS LIMITES' DE EMISSM, E O

MONTANTE DA OtVIOA MOBILIARIA FEDERAL.

JUSTIFICAÇAO:

Uma das críticas de fundo a autonomia descontrolada da
executivo autcr i t érLo, está na flexlbilidade que tem para gerir

um orçamento paralelo.
Os o.íspos a t avos constantes do texto, que aparentemente

produzem o controle pretendido r de fato excluem o Congresso de
realizar a aprovação da PoLf t i ca Monetária que correrá por ris~

e conta do executi vo.

EMENDA ES33204·0
tJ
r.r-------- 'LtHÁlIlo/coNlllio/lolcawllaio---------,

m- TnTO/JOBTlflel.lj~O------_------__,

Inclua-se parágrafo no a r t Lqa 207:

§4!õl _ Lei definirá o conce i t o de renda de forma a abranger todos

os casos que culminem com o aumento do pat r ímõru o , ademais dos

fluxos financeiros nonuna í s de renda e provento

JUSTIFICAÇAO

A complexidade das atividades econômiço-financeiras

tem demonstrado que RENDA passou a ser uma categoria muito mais

ampla que o mero fluxo nominal de ganhos.

Exemplo d i s t o são os processos de correção, valorizaçã

e especulação que produzem ganhos permanentes de pa t r imôru u ,

Exemplo específico: os depósitos a vista sem remunera

ção geram ganhos financeiros para os bancos distintos em função ti

ruvel de rnf'Lação . A tributação. atual atinge apeans os resultados

",finais nomInaas ,

EMENDA ES33205·8
tJ

PLENÁRIO

m-------------- T!XTO/JOITI1IC"Ç~O- ---,

INCLUIR ITEM UI NO PARÁGRAFO ao DO ARTIGO 209.

IrI: - NÃO DARÁ DIREITO A CRÉDITO NO QUE SE REFE~E AS

OPERAÇOES COM ENERGIA ELÉTRfcA :~OMBUSTíVEIS ,COMUNICAÇÕES

E TRANSPORTES.
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JUSTIFICAÇM:

- NM SENDO ASSIM, Só OS CONSU~JOORES PAGARÃO OS ANTIGOS

IMPOSTOS ÚNICOS,GERANOO LUCROS EXTRAORDINÁRIOS PARA AS

EMPRESAS QUE SÃO GRANDES CONSUMIDORAS DOS BENS RELATIVOS.

EMENDA ES3320S·S
t:

r.r-------------Tf::JlTONl.tUlfICI.ÇÃO----- _

Exclue-se o artigo 21, das disposições t rans í t dr i as .

JUSTIFICAÇAO:

Trata-se apenasde uma emenda para tomar coerente a ex
clusão deste imposto proposta em emenda.

EMENDA ES33207·4
t:
r.r-------- .l.lElfÁlllo/cawl"io/'ulcawl".io- ,

PI ENARIO

r.r------"'T------TUTOIJUUI.ICAÇÃO--------- -,

SUPRIMIR DO PARAGRAFO 1Q DO ARTIGO 207 OS ITENS IV e V.

JUSTIFICAÇÃO:

OS ITENS SUPRIMIDOS DEVEM TER APROVAÇÃO LEGISLATIVA.

.UlfI.II1Q/COWIS'io/luleOwl'sAo----------,

Tr.x~/;U]!f:"ÇÃO

EMENDA ADITIVA: . ~vO~
Incluir~Pi tulo 11 - Dos Direi tos Sociais ,

seguinte redação ) ~e...z... .:.c--z..t~ •

As ent i dades de nr Lent açãu , de formação profissio

nal , cultural , recreat i va e de ass i s t ênc i a social dirigidas aos
trabalhadores serão administradas paritariamente por representan
tes de trabalhadores e empregadores j

JUSTIFICAÇÃO

A orqaru zação do enamo profissional e técnico e as
atividades de natureza recreativa e de as s í.s t ênc í a social , para a

valorização de recursos h.rmancs cons t í tua direitas de c i dadan.í a o

perária , inseparáveis da da qn i dade humana , e , como tal , t êm si
do tratados pelo d i re í to social no plano ante rnacrcna l e nas cons

ti tuãções modernas.
A Constituição da OlT - Organização Inte.r'nacional do

Trabalho , em seu preãmbuio , apontava 11 a organização do ensino

profissional e t écní.co" como um dos fundamentos da proteção e me 

lhoria das condí ções de trabalho.
Em excelente t r aba Lho elaborado para o s ino.tcato dos

Emptegados em Entidades cul turai s , Recreativas , de AssistêncIa

Social, de Orientação e Formação Pr of í s s i ona I do muru c Ip í o do R10

de Janei1'0 _ SENALBA - Rio , Júlio céae r do Prado Lei te assinalava,
tratando do assunto , que , li a cc-rvençãc 142 , da OlT , r a t I ftca
da pelo Brasil , em pleno vigor , em seu artigo H! salienta que os

diversos politicos e 0$ diver.sos programas nacionais dlrecionados à
orientação prnf i's s i ona l e à formação pr o f' i s s Lona I deverão ter como
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objetivo incorporar e ajudar todas as pessoas , sob o mesmo pé de

igualdade e sem qualquer discriminação, a desenvolver e a utili

zar suas aptidões profissionais em seu próprio interesse e con -

forme suas asp í rações , tendo em conta as necessidades e ob jet í vo s

da socs edede ,

A fundamentação da presente emsonda está contida no

excelente trabalho sobre a matéria elaborado por Júlio Cezar de

Prado leite para o Sindicato dos Empregados em Entidades Cultu 
I81S , Recreativas , de ASslstência Social , de Orientação e For
mação Profissional do município do Rio de Janeiro - SENALBA - Rio

de Janeiro , que lemos atentamente , e o endossamos.

Apenas suprimimos a representação do Estado na Adm!
ní.s t ração das entIdades de que trata a emenda par entendermos que

tal par t í c ipação já se efetiva através do controle das contas pe

lo Tribunal de Contas da União.
Realmente como se assinala na referido trabalho I/Os

empregadores foram ao Estado e obtiveram do Estado df spos rções
coercitivas para arrecadação de contribuições que incidem sobre as
folhas de pessoal , cons t í tumoc t assim, anequ í vocadamente~

to social que t como se sabe t contamina por um processa de re 

~rsão natural t a Lmha de salários Com efeito, a Lmha de
salários passa a ser aditada pelo custo das contribuições para as

entidades de serviço social e de formação profissional I exercen

do naturalmente uma compressão sabre o nível ~~near das remunera
cões •

Pelo mecanismo descrito, pode-se ter, sem sombra !
de dúvIda, gue o custo de tais entidades resulta de contribuições

indlretas dos trabalhadores arrecadadas compulsoriamente pelo ESta:b

mediante o recolhimento das importâncias pelo mecanismo contábil
das empresas i

Par ser assim , parece sumamente esdrúxulo que as

entidades que cuidam da formação profisslonal e dos serviços so 
ciais para os trabalhadores venham a ser administrados pelos em

pregadores com quase nenhuma assistência do Estado e sem nenhuma

partlcipação dos trabalhadores. 11 Portanto , sendo como são custea

das com recursos compulsor{amente az-recadeccrs do consumidor con

t r ibuí nt e I trabalhadores Jm sua maioria , devem contar com repr~

sentantes dos trabalhadores, de forma efetiva, na sua gestão.
Tal particlpaçlio representará , ao lado da garantia

contra díspensa imotivada ,\a democratização do esquema de rela ..

ções entr e o Capltal e o Trabalho • sem a qual será inviável a
consolidação de uma sociedade po l a t Lcamente aberta.

er==1'''"TIDO~

por

EMENDA ES33210-4
t:J DOMINGOS LEONELlI

rrr TU.TO/~I,ISTIfICilÇi.O __,

EMENOA AOITIVA

TíTULO I

DOS PRINCípIOS FUNDAMENTAIS

ART. S!2 - O Brasil fundamentará suas relações
internacionais no princípio da independência nao í ona L, na intocabi

lidade dos direitos humanos, no direito à auto-l:3eterminação dos p~

vos, na igualdade dos Estadas, na solução pacífica dos conflitos
internacionais, na oefesa de paz, no repúdio ao terrorismo !..!!2.
racismo e caaperaçãc. com todos Os povos, para a emancipação e o pr.Q.
qr as sc ca humanidade_

.JUSTIFICATIVA

o racismo é, ainda, infelizmente, um fato rel~

vante no panorama internacional, a exemplo da "apartl1eid" na Âfrlca

do Sul. Tão violento... quanto o terrorismo e ainda ea i s repulsivo na
medida em que é, -õr e t Lcado por"Estados, não pode ser esquec Lda nos

PrincIpiqs Fúndamentals de u1a ff~stituição. r' J /'l ; f"P"""

CESAR MAIA

PlENÁRIO.

rrr------------_TEXTO/~I,ISTIFICAÇio __,

Inclui-se §SQ no artigo 221:

§8 Q : O executivo durante o ano financeiro, efbaminhará ao final de
cada quadr í.meet r e relatório resumido da' execução orçamentária.

JUSTInCAçAO:

Esta é condição absolutamente nece s s ãra a para que a comi

ssão permanente possa exercer a análise da execução a fim de poder

a tempo imprimir as cr f t i cas e melhor poder avl í ar o orçamento do
ano posterior,

~ PlENÁRIO

I'LII:NJ.lIlO/llQM�SI;.O/SUIcOMI.,io----------,

rer nltTO/~lltTI'IClÇ;;O----_--------1

Dá-se nova redação ao artigo 209, em seu item lI! e inclui-se novo
item:

UI - operações relativas à circuiação de mercadorias. ainda que
iniciadas no exterior.

V - a transmissão de propriedade de vaículos automotores usados
excluindo-os da incidência do imposto indicado no item IU. cabendo de~

te 50% para os municipios.

JUSTIFICAÇM

No item 111 exclui-se o Impos t;o sobre serviços, que atualmente
pertence aos municipios e deve continuar pertecendo t na medida que é

Uma importante e crescente receita da qual os municipios não devem'

Drescin"'ô r, ..já que terllo responsBbilida~es adicionadas e concentradas
no ,tempe.. o argumento de que não cobram, sõ é verdadeiro para os pe

quenos muní cap í os , mas assim mesmo o. propr to texto da a so lução quan

do abre a pos s Ib í Lí.dace da cobrança através de convênio.
Quanto a inclusão do imposto sobre a transmissão de propriedade

de veículos automotores ··usadOs, entendemos que 'o ICM neste caso é \1n

cobrável pelos inúmeros recursos de sonegação que impedem a flSCaliz!

ção , Além do mais desta forma amplia-se a base de tributação. Esta será
uma extraordinária receita, 16~ica, progressiva e de cobrança sem cu2.
to de r Lace j Lzação ,

CESAR MAIA.

PlENilRIO

r.r------------- TII:llTO/~I,ISTIFltlilÇ;.O------_-__---__,

Inclue-se parágrafo ao artigo 10:; e renumera-se o único:

§ 1·=
§22 - QualquSiLm'mbro do Congresso Nacional, a a qualquer mo

mento poderá. através de sua respectiva mesa. solicitar audí tcraa
espcíflca sobre órgão ou empresa das admi m s t r-ações da re t a ou i,!!
direta.

JUSTIFICAÇAO:

A fiscalização financeira requer agilidade e amplitude.

Na medida que se c í rcunscreva as formalidades cronológicas deix~

rá apenas com o Tribunal de Contas a iniciativa de proceder audi

torias pontuais.
O recurso a CPI, perderá aqa.Lâ dade e mui tas vêaes não

terá os elementos necessários ..

A iniciahva de autitorias por parte dos parlamerttares

dará ao Congresso em sua extenção , a possibilidade efetiva de
exercer a fiscalização financeira de tato e não apenas formal.
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Oeputado Cesar Maia

tJ PLENARIO

o assunto em pauta está convenientemente disciplinado no
inciso IH do artigo 32 do capitulo H da Organização do Estado, de

vendo-se, eliminar, no caso, uma df scrimí.naç ão que certamente prop!

ciará abusos de poder tão comuns em nossa prática política, e, cert;
mente, será fator de mdução de corrupção adm.íru.s t r e t i.va , -

EMENDA ES33216·3
tJ Constituinte SIQUEIRA CAMPOS

JUSTIFICAÇAO

....,---------I'I.INÀJltIO/cONIUiO/SUICOllIUio----------,

EMENDA ES33213·9
tJ

PLENARIO

....,- PLIIl.\llIo/eollllJIÃO!IUICOIllIUiO ---,

JUSTIFICAÇAO

Incluir 11J'm IV do artigo 197:

IV: Estabelecerá os critérios para a isenção, não incidência, ou

alíquota zero de tributos para a micra-empresa.

r;-r-------------TUTO/~llITIrICAQi.O-------------_,

Entendemos QU~ de'{..e constar no texto cuns t Ibuc i one L

o dispositivo que obriga ao Legislativo difinir micro-empresa e as

regras que evitem que elas paguem tributos.

Esta é uma prática bem sucedida e estImulante da Lrvr

r;-r-------------nXTO/JuSTlPICAÇio-------------_,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: PARAGRAFO 20 DO ART. 262 00 SUBSTITUTIVO DO Rf

LATOR.

iniciati va , O parágra fo 20 do ar t i.qo 262 passa a ter a seguinte red~

EMENDA ES33214·7
tJ Constituinte SIQUEIRA CAMPOS

l:J PLENARIO

-s 22. O setor privado de prestação de s erv i ço s de saúde

participará de forma supletiva na as s i s t ênc aa pública à saúde da p.2,

pulação, conforme d i spus er a lei complementar."

JUS T I F I C A ç A O

r;-r-------------TUTO/JUmTI'leAç.io------------_--,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 262 DO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR.

Retira os aspectos d í sc r ími.nat dr acs não recomendáveis n,!!

ma Carta Magna de uma soc i edade 11vre, aberta e democr ãt i ca .

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. CAPUT DO ART. 261 DO SUBSTITUTIVO DO RELATOR.

r;-r TEXTO/JUSTIFlcAÇ.iO -,

r.r PLlHAlI10/CONlssiotluICOllIISio ---,

EMENDA ES33217·1
tJ Constituinte SIQUEIRA CAMPOS

l:J PL€NARIO

JUS T I F I C A ç A O

Il§ 52. Ficam assegurados o exarc Ic i o e a prática da a~

s Lst ênc í.a e tratamento espiritual, desde que realizadas qr at.uf t ameq
te .11

redação:
Acrescente-se ao art. 262 o parágra fa 5Q com a seguinte

r;-r-------------TI:XTO/JUSTlflcAÇ.iO ---,

Solidário com os espíritas brasileiros e com os termos
das Emendas Populares n2s lPl346l-7 e lP2D7DB-B, submeto ANC a s!:!,.

gestão de ser Iritrcduz i do mais um parágra ro ao art. 262.

De forma msuspe I ta, importantes personalidades tem dado
testemunho da e r í.céc i e de tratamentos espirituais. O prõpr ao autor
da emenda e sua família foram hene f' í.c r.adns , por diversas vezes, pela

ação de abnegados servos de Deus que, através do espã.r i t i sno , vem a.2
sistlndo e curando milhões de pessoas.

Esses cristãos devotados, por muitas vezes constituem a

única e quase sempre a~ esperança para nuLhõe s de pessoas P.Q..
bres e ricas, com mais frequência para os pobres.

Permitir a pr é t rca de assistência e tratamento espirit,!!
a l , é mai s do que democratizar o setor de saúde: é torná-lo cristão.

conrro em Deus, que a Assembléia .Naca.ona j. const i tuinte
ão faltará ao DOYO aos alie confIam em Je-sus CrIsto.

IIArt. 261. A saúde é da re í t o de todos e dever do Estado,

propiciado pelo acesso igualitárlo a um SIstema nacional de saúde

tendo em cada nível de governo direção administratlva descentrallz.ê,
da e interdependente, assegurada .a escolha ou recusa do cidadão aos

serviços correspondentes, assim como a coopar t i c rpação da socaedade

no controle do sistema. 11

JUSTIFICAÇAO

O caput do ar t i ço 261 passa a ter a seguinte redação:

No "caput " r at ar amos a palavra único porque nunca ter!:,

mos, na prá t, Lca , um sistema único de saúde num país de extensão con

tinental como o nosso, e, sobretudo, num~a sociedade nIura Li s t a qus
se pretende ser democr é t aca e aberta. e I por isso mesmo, onde a esc.Q,

lha e recuse nas diversas situações na vida do país acontecerão como

decorrência do pr ôpr Ln exercício democrático.
A coa participação da sociedade nas diversas, ações de ,saQ

de como prece i tua a Organlzação Mundla1 de Saúde, é condição básica

e deverá ser dd sc âpl rnada em 1el complementar.

r;-r-------------TUTO/~USTIPICAÇio -'- _,

l:J PLENARIO

EMENDA ES33218·0
l:J Constituinte SiQUEIRA CAMPOS

....,------ I'I.ENA"LO/COlllssio/IUICCllISlio ,

DO

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSIT!VO SUPRIMIDO: PARAGRAFO 30 DO ART. 262 DO SUBSTITUTIVO

BillIQR.

IEMENDA ES33215·5
tJ Constituinte SIQUEIRA CAMPOS

Suprima-se o parágrafo 30 do artigo 262.

EMENDA MODIFICATIVA

Ó1SPOSITIVO EMENDADO: CAPUT DO ART. 262 DO SUBSTITUTIVO DO RELATOR.
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tJ PLENÁRIO

= PI.INÀllIO/cOf,UIlÃ4/IU.COllltdo ~

EMENDA ES33221·0
tJ OEPUTADO CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO

= __~ ,.U,.D/~UJIIT.,IC~D' __,

"Art. 262. A r equ l amerrt ação e controle das ações de seQ

de 5110 encargos exclusivos do Poder Público r contando a sua execução
com a participação da iniciativa privada."

o caput do artigo 262 passa a ter a seguinte redação:

JUST FICAÇAO EMENDA SUPRESSIVA

As a t t v í dade s do Poder l.e q i s l a t t vo , por eXlgência Constit,!!

c i ona l e por ser a casa do povo, não têm r e s t r t cdes ao co nhec imen

to do pílb l r co , Dessa forma, a mei or-í a dos documentos que t r-am t an
no Congresso Nacional não têm c le s s i f t cacões s t ç í l os as ,

üa-a muitos anos, tem-se conhecimento de que os õrgã'Os do
Poder Execu t t vo ê que mais se utilizam dessa c l as s t f t ca çâo em seus

documentos. Dal a razão porque essa matéria tem sido tratada por
Decretos pelo Presldente da Repübllca, conforme atribuição que
lhe e dada no Art 819, t nc i so III, da cons t r tut cão em v t so r ,

Vale ressaltar que, somente da pr ãt r ca constante da elabor!

cão de dccumeneoe s r q t l osos , pelos õrg~os do Poder Executivo, e
que se pode ter um en t end i ne nt c da. necessidade de reformulação das
regras es t ab e l ec t da s nos Decretos.

ü i ant e desses fatos, su qe r mo s a supressão do í nc i sc IX do
Art. 76, deixando que as pr-cv i dêncf es con t i de s neste d í spos t t í vo ,

permaneçam sob a ccmpe t ânc t a do Pr es t dent e da Repiíbllca.

Suprima-se o t nc i so IX do Art 76 e renumere-se os demat s :

JUSTIFICATiVA
A redação dada por esta emenda ao caput do art. 262 c0,!l

templa como exc Iusav í dade do Poder Público as f'unçõe s de regulame,!l
tar e cont rolar as ações de saúde, cabendo, entretanto, a sua execg
ção tanto ao setor público como à iniciativa privada, como fdtalme,!l
te dar-se-á na prática.

EMENDA SUPRESSIVA

OISPOSITIVO SUPRIMIOO: ITEM XVIII 00 ART. 70 DO SUBSTITUTIVO 00 RELli

TOR.

P PLEN~RIO
r;r-------------UXTO/JUITI'I.:AÇÃO'-------------_,

= ..LI[/U.lIlO/cowllslo/IUKOMI..~---------.,

EMENDA ES33219·8
tJ Conshtuinte SIQUEIRA CAMPOS

Suprima-se o item XVIII do artigo 72, renumerando-se os
demais.

EMENDA ES33222·8
DEPUTADO CONSTiTUINTE OTTOMAR PINTO L'''''~~PTB

= TrxTo/~IlSTIFICAÇÃO-------------_,

JUS T I F I C A ç A O l:J PLENÁRIO

'LlNÀIIIO/CO.. IIJÃl:I/IUICOIllJJiO ~} rs;iAT~

o inciso XVIII que diz: "r-edução dos riscas inerentes ao
trabalho, por meio de normas de medac í na , higiene e segurança" é r~

dundante de vez que se trata de conseqüência natural do di spcato no

item XVII do mesmo ar t i t o 79., que di z : IIsaúde, higiene e sequrança"

do trabalho, mesmo porque este detalhamento é para ser tratado em
lei ordinária.

EMENDA ADITIVA

Dispositivo Emendado: Artlgo 194.

Ao capitulo UI, da Segurança Pública, Artigo 194, inclua-se

logo após o rncã so I, renumeranda-se os demais, o Incisa 11, com a
seguinte redação:

II - Policia Rodoviária Federal:

JUS T I F I C A T I V A

A presente emenda tem por escopo compatibilizar o texto do

dispositivo emendado com o do artigo 31, Inciso XIII da projeto, que
determina que compete à União organ.lzar e manter a PolíC18 Federal e

a Policia Rodoviána Federal bem como a Policia Civil, a Policia Mi

litar e o Corpo de Bombeiros Milltar do niatr Lt;c Federal e dos Ter

ritórios.
Incluida p01S, na competêncJ a da União a organização e manu

tenção da Policia aooovãár i e Federal, necessário se faz a inclusão
desta corporação no capítulo da Segurança Pública, posto que ela ga
rante a uni formidade de procedimento com corrt í.mu dede do poder de P.2,
Hcia.

EMENOA SUPRESSIVA

OISPOSITIVO SUPRIMIDO: A EXPRESSA0 "E SAOOE OCUPACIONAL" 00 CAPUT 00

ART. 263, DO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR.

Suprima-se a expressão "e Saúde Ocupacional" do caput do

tJ PLENARIO

EMENDA ES33220·1
tJ Constituinte SIQUEIRA CAMPOS

= TEllTo/~unl'lt.l.çÃO'-------------_,

r.r-------- 'LtNllllO/collllsio/luleolllllio----------,

Art. 263.

JUSTIFICAÇAO

o Sistema Nacional üm.co de Saúde tem como alvo o ser hu

mano (a saúde pública), enquanto o alvo da Saúde Ocupacional é o tr,!!
balhador.

EMENDA ES33223·6
f: DEPUTADO CONSTIüUINIE :CJTTOMAR ,1!IflIO

PLIIIAlIlG/cOllIIIÃo/aulcolllluÃ4 ..,

= Tr:xTO/~USTI'ICAÇÃO------------~_,

No capítulo II, Dos Dire~tos Sociais, artigo 79. do subs
t í tut ivo do Relator do Projeto de corrst í tuí ção prescreve: "Além de

outros, s~o direitos dos trabalhadores: ••••••• XVII - saúde,Hi'gi~

ne e Segurança do r r abe Lhcv,

Portanto essa matéria já está inserida no contexto ac i ma,

tornando-se repetitiva e indevida, além do que a Jurisprudência n~

cional e anternac í one I mantém essa matéria na IIpasta do r rabarho«

não na "De Saúde 11 ou "Sistema Nacional Llnico de Saúde".

EMENDA SUBSTITUTIVA

Dê-se ao § 37 do Art 60, a seguinte r edação :

§ 27 - nA honra e a imagem das, pessoas são invlOláveis. A to

dos é assegurado o direito à indenização pelo dano material ou m,2.
ral causado pela violação. 11

JUSTIFICATIVA

A investlgação da intimidade e da vida privada é necessidade

básica da investigação policial, particularmente para caracteri -



-----..

zar a evãdênc í a do crime. Uma e outra são também Impr-e sc i.nd.íve í s

para a f'ascaf Laaçêo exercida pela Rece i t a Federal para apurar a

evasão fiscal do imposto de renda, notadamente para levantar evi

dências de ostentação de riqueza - note-se que o novo coordenador'
da Fiscalização da Receita Federal declarou se uta Lí zar de relat.é.

rios do CINDACTA para fechar a cerco sobre sonegadores do imposto
de renda (VEJA nO 990, de 26 Ago 87).

Por outro lado, é sobre a faculdade de poder investigar a Vl

da privada do cidadão que repousa, com excepcional importância, o
sistema fJ.nancelro de crédito. Subtraí-lo do contexto scc i a l con
juntural implicará em provocar um abalo de dimensões incalculá

veis na vida econômica do consumidor e do empresarrado brasilei 

ro.

A honra e a imagem, essas sim, devem ser preservadas de
qualquer violação, mormente porque quem tem honra e imagem inati.!!.
gívels nada tem a ver com o mundo do crime e com a sonegação fis

cal, mas tem muito a ver com a manutenção de conceito positivo no
sistema econômico.

EMENDA ES33224-4
tJ DEPUTAOO CONSTITUINTE OTT'~~~R PINTO / MARLUCE PINTO

=-------------nxTo/~ullTlfle"çio-- ~

TíTULO I

Art. 22 A República Federativa do Brasil, ccrts t i tu ída sob r e
g1mB representativo pela união indíssoluvel dos Estados, üa s t r í t o F~

deral e Territórlos, tem como fundamentos a soberania, a nacionalida
de, a éidadania, a d í qrudade das pessoas e o pluralismo político. -

TíTULO IV

CAPíTULO I

Art. 28 - A República Fetíe r atrva da Brasil compreende a Uni
ão, os Estados, o Distrito Federal e os t err í t õr-i os .

§ 22 - Suprimir
§ 5 Q - Os Estados, o Distrito Federal, os Te r r í t õr i os e os

Municipios poderão ter símbolos pr6prios.

Art. 29 - 'P. unaãc , aos Estados, ao Distrito Federal, aos Te!.
ritórios e aos Municípios, é vedado:

I

Ir

etc.

JUSTIFICATIVA

As constituições de 1934, 1937, 1946 e 1967 consagram a i!2
t eçr-eç ão dos Terrltórios entre as Unidades da Federação.

Excluir os Territórios das Unidades Federadas e enquadrá-

105 J tal como está no antebrojeto, como serventias da União, é postu
I ra ditatorial e discriminatória, que nem as Constltu~ições Polaca -

dos Governos Autoritários ousaram adotar.

É simplesmente inadmissivel que esta Constituição popular,

liberal e democr-é t i ca , discrimine e amesquinhe os Territórios, negall
do-lhes o "status" de Unidades da Federação.

EMENDA ES33225-2
DEPUTADO CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO / MARLUCE PINTO

tJPlENÁRIO

r;-r---------- TrxTo/~lJlITlfle"çÃo-------------~

-Adac í onar as seguintes d i spns Lções no capítulo I, dos di-

re i t os Lnd.íví.duaa s , título II,e."-ÔQ. c.~"

- As mães solteiras terão atendrnento social adequado, asse
gurando-se ao filho o direito de com ela viver, salvo se a mãe man
tiver um comportamento atentat6rio à moral e ao pudo r ,

- Todo c i dadão bras a LeLro poderá requerer ao 14inistério PÚ

blico fiscalização aos órgãos, públicos ou privados, de at end iment o
a menores.
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JUSTIFICATIVA

Um dos grandes problemas scc i.s í.s da at.uaLi.dade , no nosso

País, é o do menor abandonado. verdade i ro flagelo que solapa a Juve.!!
tude brasileira, comprometendo o futuro da Nação. ~ mister P01S, que

a conat r tuâção disponha, de maneira adequada, sobre as soluções qus
se possa dar ao problema. E a p r r.medr e é Incumbir ao Estado J cujo
r rm é o at end iment o dos problemas sociais da ccmuní dads , o amparo

a mãe so l t e i r a , dando-lhe condições de criar os seus filhos da qna-
mente _

Outra medida que se faz necessária é pe rm í t i r a todo c i da-

dão b r as í l e i r o que, solicitando ao Ministérlo Público, disponha de

maí ns para fiscalizar os órgãos de atendimento a menores carentes .

EMENDA ES33226-1
t!JOEPUTAOO CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO { MARLUCE PINTO

tJPlENÃRIO

r;-r-------------TlEXTO/~USTlfIC"ÇÃO--- ~

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o § 29 do Art. 612, conservando-se os dama.í s ,

JUSTIFICATIVA

A garant18 que se quer dar ao preso, identificando o re~

ponsável pela prisão ou lnterrogatório pn l í c.i a L, sar i a válida s.2,
mente se se adotasse o p r Lnc LpLo de que todos os presos fossem
pessoas inocentes _ Como tal não é verdadeiro, a conseql.lência

Imediata dessa garantia Individual seria o agravamento do proble

ma de segurança pública e a escalada da vialência. Sim, pur-que

nenhum policia.! se atreveria a pcender um chefe de quadra Iha se

estiVer 5ujelto - ou a sua família - a represálias de seus apani
guados, por ter sido identi ficado como o autor da pr i s ão , -

Por outro lado, os §§ 18, 19, 20 e 30, desse mesmo Art.
62 , já provêm garantlas ideais ao preso.

ASSIm, no interesse da própria sociedade, o disposto
§ 29, do Art. 62, deve ser supr imí do .

EMENDA ES33227·9
tJ DEPUTADO CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO / MARLUCE PINTO

r.;-------- I'LEN""lo/eOlolls.io!.u.CCMI""Io, _

r;-r TtXTO/~uSTI~IC"çio, _.

EMENDA ADITIVA

a) Acrescente-se ao final do InC1SO XIII do Art 32, o s eçu t n

te periodo:

XI I I - " ••• I .(.l'I.c.f.u"s.<.ve. a. c.Jr..la.c.ão I a. ampt.<.a.c.â:o ou a tr.educão
de. tiJt.e.a...ó Jt.e.6e.Jtva.da..s ou a. Jr.e.6e./WM. aos Znd.<.o&".

b ) Em 'cons eqüânc i a , o Inc150 XIII do Art 32 passa a ter a s~

gu 1 nte redação:

XIII - "Co!lw.nlda.de.ó .t.ndZge.na6, 1.ttce.u.&i...vc a. c.~a.~ã.a, a.mp.e.(.~

cão cu a. Jte.ducão de. éiJte.a.,ô /f..e.1l e./Lva.dCl.-!l QU a. k.e..!leJtvOlT.. ec s t.nd.w s",

JUSTIFICATIVA.

A sub s t r tu t c ão de "popui.a.c.õe.J" pai" comunldades se prende 3.0 p1a

no f t l o Ijiq í cn , onde o r ad i ca l "popui.<." se refere a Povo, um dos car3ct~
res t nd i s pans âva i s ã ex i s t ãnc i a do Estado. Ora, o BRASIL, conforme ~
e s t etu i dc no Art 19 desse s ubs t t tut í vo , "e uma. Hac.ã:o Ú(~nda.da. na. com~

nhão dos b4a-5,t,.lJ?.lJt.olJ, -ULmana.da-.'! num povo que. vL&a a cons znuc« uma ,SO

c,t,.e.dade. .tlvJt.e., jUld.a. e. t,ol.idâ.JtMt", não cabendo outro tl po de fundame~
to na co ns t t tu r c'ão da Repllb l t c a Fede r a t t va do Br-as t l , -

Par outra l adoj de t xou de ser contemplado, coma obrigação pri

va t i va atnbuida ã Uni ão , lia. c.!tA.a.çã.o, a. ampti.a.cã.o e. a. «educiio de. êi'LUt!l

de. te.JtJta..6 Jt.e.6c, rw ada.,h ou a. Jt.eheJr.vaJr. a.O.6 1nd.i.oó".
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EMENDA ES33228·7
tJ DEPUTADO CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO I MARLUCE PINTO

tJ PLENÁRIO
= TUTO/~lJsTl'le...ç.io _, = uXTDI.wnIPIC&qÃO'----- _

Alterar a Redação da Art. 18 das üí spcs Ições Transitórias.
De modo que o texto do referido d í spos i t ãvo passe a ser o sequmt e r

Art. 18 os mandatos dos autais Prefeitos, Vice-Prefeitos e
Vereadores, eleitos na período compreendido entre 15 de novembro de
1982 e 15 de novembro de 1985, terminarão na dia Dl de janelro de
de 1989, com a posse dos novos eleitos.

JUSTIFICATIVA

EMENOA SUBSTITUTIVA

- dar ao incisa V da artigo 1~5 da Substitutiva ao Projeta de cons
ti tuãção a seguinte redação:

v - é compulsória a aposentadoria, com vencimentos integrais, por

invalidez, ou aos setenta anos, e facultativa, aos trinta e
cinco anos de serviço, apõs dez anos de exercício efetivo na

judicatura.

Art. 77 - E de competencia exclusiva do Congresso Nacional:

=-- TIXTO/dlJlTl~IC.lQÃO-------------_,

I'LIIf,ÍIlIO/c:ONlssicl/IUKO/IUSlio -,

JUSTIFICAÇAO

A emenda proposta aumenta o prazo para aposentadoria volun
tária de ~o a 35 anos de serviço:

O Substitutivo estabelece que não heverá distinção de qLal
quer natureza entre trabalho intelectual e manual, bem como não h~

verá privilegiamento em razão da natureza do trabalho ou qualquer
outra dcnd.tçêc social ou individual.

Da mesma forma, o substitutivo estabelece o prazo de 35 anos
de serviço para a aposentadoria do servidor público e dos trabalha
dores em geral.

Par que enUo, per Iodo menor para as magistradas e membras

do Ministério Pública ?

Visando compatibilizar o texto e em respeito aos princípios
consagrados pelo substi tuti vo o tratamen

t
,."ser dispensedo aos

Magistradas e membras da Ministério Públ co, I deve ser o ..esmo di~

...~'tIemais servidores oúblicos e trdbal~'adores em gereI.

tJ PLENÁRIO

fÇ:....~
0/ °9187

CONSTITUINTE AMAURY HULLER E O\1l'ROS

PlENÁRIo

EMENDA ES33229·5
l:J

Retirar do art. 83, que define a compe t encaa nravatLva 'do Senado
Federal, os seus itens V, VII e VIII, transferindo-os para o art.
77, que define a competencia exclusiva do Congresso Nacional, que
passa a ter a seguinte redação:

A alteraçao no texto do dispositivo supra-citado visa abran
ger todos os Prefeitas e Vice-Prefeitos eleitas no período de 15
de novembro de 1982 e 15 de novembro de 1985, determinando que as
seus mandatos expirem Dl de janelro de 1989.

Caso permaneça a atual redação sô ser í am beneficiados os Pre
feitas e Vice-Prefeitas eleitas em 15 de novembro de 1982 e em 15 de
novembro de 1985, excluindo-se os eleitos neste espaço de tempo t ou
se je , aqueles el.e i t os em 1983 cujos municípos deixaram de ser consi
derados de interesse para a Segurança Nacional.

=------------- TilxTo/ollJSTIFICAÇÁO'--- _

xx - Autorizar prev i ament e operações externas de natureza fi
nanceira de interesses da uru ão , dos Estados, do Distr!
to Federal, dos r er r i tõr ãos e dos Municípios.

- Dê-se ao Artigo 146 e §§ a seguinte redação:

suprimir o ar t i qo 17 das üí spcsfções Transit6rias

= TlXTO/.lUST1P1CAÇJ,:O----- -..,

Acrescente-se no Título X- paspoadçôee Transitó 

rias, o eequarrt e dispositivo: e......& ~\

Art. 146 - As serventias judiciais e os serviços notariais e
registrais são oficiais, remunerados seus titulares e
servidores exclusivamente pelo cofres públicos, su

bordinadas aos respectivas Tribunais de Justiça.
l!i! - O ingresso na carreira dependerá obriga,toriamente do

concurso de provas e ti tulos;

§ 22 - Lei Complementar regulará as atividades e a runí.cna.,

menta ~das Serventias Judiciais e dos serviços notariais
e registrais.

JUSTIFICAÇAo

'LUQ"'/Cl*lSalo/luaC8l11lNio.---- ..,

Plenário

A manut enção do caráter privado dos oficios de nota e
registros públicos importa na manutenção de privilégios coloniais
que não se compatibilizam com o esplrito do texto constitucional.

A função pública deve ser exercida pelo Estado em favor da socie
dade e.não outorgad~,\ p,articulares cama fonte de ganhas.l

XXI - dispor sobre limites globais e condições para as opera
ções de crédito externo e interno da União, Estados, DiE..

trito ,ederal e Municípios de suas autarquias e denai s
entidades controladas pelo poder público federal.

XXII - dispor sabre Línu tes e condaçõas para a concessão de

:i,r ~::v"" 00""'" '::~: • In-

;~~~.==~~~-=~~~
de operaçÕes fnnance.Iras externas de interesse da União, dos Estados, TerT~tórws,

Di.s'tru'tc Federal e MurucípJ.OS. Além dasso, a medida confere poderes ao Congresso

Nacional para dispo!' sobre o limite global e as ccoãícêes para operações de crédi

to extêJ:"n:) e mterno tanto da Uruão CC!I'O dos Estados, nastrdrc Ferl.eralge Munl.cí

pacs , de suas autarquias e entid1ldes controJ.aàas pelo poder pÚblico federal. Cem

pete, ainda, ao Congr-esso Na.cl.onal estabelecer Limrtee e condições para a concessão

de garantia da uruão em operações de crédito externe e arreemo, PD definJ.r a ccmpe

tência exclusiva do Congresso fu..cJ.Onal para essas questões, o legl.slador estará,

por igual, res'tabe1ecendo, M prátJ.Ca, parte das proerrogativas que devem pertencer

ao Feder Legda'le't.rvo,
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r;r-------------TlXTO/JUITI'ICAÇiO----- __,

JUSTIFICAClI.O

8~AllflDD;)3J

PC do B

A nova redação proposta assegura a 1iberdade partidária e

especifica os princípios fundamentais que devem informar a naturll

za ~ conteúdo dos seus programas que devem resguardar a

n~ naciona1, o regime democrático, os direitos da pessoa

o plura1ismo partidário.

Não há necessidade de remeter à lei. complem'Tntar,

mentação da liberdade partidária. f

Ar:t. 18 - 1: 1ivre a criação, fusão, incorporação e extin

ção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o r.,g

gime democrático, o pluripartidari'smo e os direitos fundamentais

da pessoa humana.

Suprima-se no artigo 18 as ~ressões "na forma. da aeã , Na

eua organização e funcionam~nto, serão", passando o dispositivo a
ter a seguinte redação:

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: artigo J.8

f!J PLEN~RID

UDICE DA MATA e outros Constituintes

rrr--------'uNÃIIlO(CDIoII'sio/IUlcOMIIIÃCl -----,

EMENDA ES33234-1"êz-t , Serão revJ.stas pelo Congresso Nacio-

nal, através de Comissão Mista, nos três anos

a contar da data da promulgação desta Constitui 
çâo, todas as doações, vendas e concessões de

terras públicas, com área superior a três mil

hectares, realizadas no período de 01 de janeiro

de 1962 e 31 de dezembro de 1987.

JUS:rIFICAçXo

§ 42 Serão igualmente nulas as concessões

e doações sempre que os imóveis não exibirem :lndJ.ces satisfa

tórios de produtividade, conforme estabelecido em Lea ,

§ 19: No tocante às vendas, a a-evaaêc far-

~
-se-á com base exclusivamente no critérJ.o de le~

, \ \\ ~ :Lidade da operação;

\~...s- § 22 No caso de concessões e doações a re-

, \ /,,',JI..V \, r) visão obedecerá aos critérios de legalidade e de

I\'~ . ',1/'" convemêncãe do interesse público;

" ..~ ,.;"\ J li' § 32. Nas hd.pótieae previstas nos parágra-V."""', 'J I
Ir' fos antex-lores, "comp'roveôe a i1egal.idade, ou

-{'lI f}''' I \ quando existir conveniência do interesse púb1.i-

'::/1" __ co, as terras reverterão ao patrrdmônao da trnaêo ,

~.... <1.J cabendo Lndena.zaçâo , em dinheiro, das benfeito-

, .QJo --I Jf... J rias necessárias e útei~ apenas nos casos de re-

~ ." ~~tJt-'\ 7iSãO'\dal doações ~.... cotícessões. -------,"'_,__

~ do pleno conhecimento público que a pol:ltJ.ca de

concessões, doações e vendas de terras públicas, nos últimos

anos, foi praticada, na maioria das vezes, com o único obJetJ.

vc de viabilizar, ainda mais, o mode-lo concerrceecácnaasea da

propr\edade. Permitiu a corrida desenfreada do capital .nacional

e estrangeiro, na procura de terra como reserva de valor, con

tribuindo para a x-ecriação do latifúndio.

Sob o manto da 11segurança necaonaã ", as conces

sões, alienações e doações de terras públicas passaram, a contr.i

buir, enormemente, para o recrud,escimento 005 conflitos pela po§.

se da terra, principalmente na Amazônia Legal.

EMENDA ES33235.0
(1!u"u~ro ,~V~O E OUTROS COHSTITUIm'ES

[!1 PLENlIRIO

r;r-------------TCUO/JUSTI'IC4ltÃO-------------__,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: § 22 do artigo 18.

Como toda a legislação que regulou esta política

foi baseada no J.mpério do neereceo-r.ea - aprovado, quase eemp

pxe , à revelia do Congresso Nacional (decurso de prazo) - su

gerimos que o Podar Legislativo proceda a revisão de todas as

concessões, VEt\ndas e doações de terras públicas, com área su...

perior a",3.000' hectares, realJ.zadaa nos últimos va.rrt e e seis

anos (o(A-eJaneiro de 1962 a 31 de dezembro de 1987).

PLENÁRIO

Constituinte PLINIO /lRRUOA SAMPAIO

Suprima-se no § 2!!. do artigo 18 a expressão "dos quais

constem normas de fidelidade e disciplina partidárias lt
..

JUS:rIFICAClI.O

Ao fidelidade partidária, embora necessária para o fort1!

1ecimento dos Partidos Políticos, não deve constar do texto ccng

tituciona1, pois impediria a reformu1ação partidária que se s~

guirá à proclamação da nova ccneeãtuição.

Da mesma forma, a questão da disciplina partidária deve

ser matéria da economia interna dos partidos, senda inoportuno

acolhê-la no texto constitucional. L

rr=I'IoIITIDO---

PT ,

= .l.CMÁlIlO/CONlS.dO(CUICOUltdo ,

EMENDA ES33233-3
~

- suprimir no artigo 139, "c aput ", o vocábulo "privativamente",
e dar" ao item 11 do mesmo artigo a seguinte redação:

11 - propor ao Legislativo, sem prejuizo da iniciativa parla

mentar e dr executivo, nos termos do paragráfo único do
artigo 224;

EMENDA ES33236-8
l: pAll! O DEI GADO e m.tras Caosti ttIJ ates

JUSTlFICAÇAo

o df spos i t í.vo emendado excIuí a da competência do Poder Le
gislativ~ e do Executivo a iniciativa. de lei nos casos de organiza _
ção judiciária, limitando os poderes deste, o que não se compatibi
liza com a p1lenitude do regime democrático, f'e r i ndo as prerrogati
vas dos demais poderes.

r.r-------------Tl:XTO/~USTII'ICAç10--- __,

Dê-se nova redação ao "caput" do art. 74:

"Art. 74. A Câmara Federal compõ"'-se de representantes do po

vo eleitos por voto igual, direto e secreto, dentre cidadãos

no exercícIo dos dIreitos políticos, pelo sistema prcocrc.icnat

em cada Estado, Território e no Distrito Federal.
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<JUSHHCAHVA Suprima-se no § 2!! ao artigo 18 a expressão "dos ' quais

constem normas de fidelidade e disciplina partidárias" ..

Da mesma forma, a questão da disciplina partidária deve

ser matéria da economia interna dos partidos, sendo inoportuno

acolhê-la no texto constitucional.

JYSTlFICAClío

A fide1idade partidária, embora necessária para o forta1~

cimento dos partidos Políticos, não deve constar do texto consti:.

tucional, pois impediria a reformulação partidária que se seguirá

à proclamação da nova Constituição.

Trata-se de consagrar constitucionalmente o sistema eleitoral

pr-opo r c i ona L, mais adequado à realidade política brasileira, suprimi~

do-se os dispositivos do Projeto de Constituiç!o da Comi ssão de Sist~

mat ã zação que impllem o siste~'N-strital misto. '\.:.

J
r;r-'''''''==,

'--""iliJ:lJ/.tl.!L..I"-"''-'-''.J.l>''-''-'J.LlJ..l:.lJL:>........''''-JU-l.J.U== -'. F" POI _J
1'1-IIl.utlO/COIlISlllio/l\HlllOMlNio-----------, ~DATA~

--.,J::l,.l;.!!tlJl'-lo.lL ...JI Wno;',J

EMENDA ES33237·6
tJ BRANOAO MONTEIRO e outras Constit"lotes

W
l_ PLENARIO
r.r TUTO/~U.TI'Ie~io-------------_,

,."..-------------TtXTO'4Unl'ICAÇAO- -,

Dê-se ao § 19 do artigo 13 a seguinte redação:

EMENDA ES33240·6
tJ HaROLDO SABOtA E OUTROS CONSTITUINTES

PUJÚJIIO/cmlJJPoI'~CD.VIIJdo ,

§ l~ - o sufrágio é universal, e o voto, igual, direto,

secreto e proporcional para a Câmara dos Deputados, Assembléias

Legislativas e Câmaras de Vereadores ..

EMEIIDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMEIIDADO, § 12 do artigo 13.

t: PLElillRIO

EMElIDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS, U 32 e 4' do artigo 18.

§ 3" - Serão cOD!Sidera(lo!l partidos pol.ítícos de âmbito D,!!.

cional os que tiverell representantes eleitos Bob sua legenda à CÁ

.ara Federal ou ao Senado da República, sem preju:f.zo das funções

deliberativas daz órgãos estaduaiB e municipais. 08 partidos poli

ticos terão atuação permanente, baseada na doutrina e no programa

aprovados em convenção;

08 f§ 3!! e 4!! do artigo 18 são substituídos pelo seguinte

dispositivo: (com renumeração do § seguinte)

JUSTJ;l!'ICACAo

A tusão doe doie: parigraflOS e. um só dispositivo

mais clara a norma çonB:b.it~ciona~.. \i\

EMENDA ES33238-4
~STO CAR~P e outros Constituintes

JUSTIFICACAo

Essa emenda objetiva consagrar no texto constitucional o

princípio do voto proporcional para a8 eleições para ~ Câmara F~

deral, as Assembléias Legislativas e as Câmaras de Vereadores, que

)ulg",mos ser mais ~~oc:v~tico e representativo~

rer- TlXTO/4Unll'ICAçÃO _,

[!J PLENARIO

PLENIIRIO

Constituinte BRANO!\O MONTEIRO.e OUTROS

= Pl.lICÁ*o/CO)lIUio/.UHOIUMÃo ---,

EMENDA ES33241·4
tJ

22 do artigo 18.

EI!I!IlDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO:

suprima-se no 2 t do artigo 18 a expeeeeão "dos

constem norBaS de fidelidade e disciplina partidárias" ..

quais
r:r

Tu
)' O/ 4UJ T1' 1Co\qi. a -,

_ EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇIlO (SUBSTITUTIVO DO RELATOR)

JUSTIl!'ICACl\.o
- DISPOSITIVO EMENDADO' Art. 259 _ "Caput".

A fidelidade partidária, embora neeeeaaeaa para o fortal~

cimento dos Partidos Políticos, não deve constar do texto const,i.

tucional, pois impediria a reformulação partidária que se seguirá

à proclamação da nova Constituição ..

Da mesma {forma, a questão da disciplina partidária deve

ser matéria da economia interna dos partidos, eendc inoportuno

acolhê-la no texto constitucional.

EMENDA ES33239·2

... _ Acrescentar ao "Caput" do Art. 259,10go após uní.ão , as ex

presslles: Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, na'

forma da Lei; dando a seguinte redação final:

Art. 259 - A Seguridade Social será financiada co"pulsoriallente

por toda a sociedade de forma direta e indireta, mediante contri

buições sociais, bem como recursos provinientes da receita t;ribut!

ria da União, Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios,.

na forma da Lei.

HAROLDO SABQIA e outros Constituintes

[!J PLENARIO

JUSTIFICATIVA

=-------------TtXTO/4l,lSTlrICAçÃO _

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSI'XIVO EMENDADo: § 29: do artigo 18 ..

~Od~ ficação que caminha no sent i do de POSS1~ilibar ~~~\uni fieação

~osJSistemas Públil::os de Seauridade Soci~l..i ,,~.~.,.e.-l) IL
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GERALOO CAMPOSConstituinte

=-------------TlXTO/~U3TI'ICAÇio-- ___,

PLENÁRIO

EMENDA ES33245-7
l!J

PLENÁRIO

EMENDA ES33242-2
~ CoosUtuinte AUGUSTO CARVALHO E OUTROS

tJ ===-- ---...J

rrr TIXTo/~uITr"c"çio, _,

- EMENDA IOJIflOlI1\l1IlJ PROJETO DE CDNSTITUIÇAD ( SUBSTITUTIVO 00 RELATOR)

- DISPOSITIVO EMENDADO : Art. 264. TITULO lI, Capo II - Emenda Aditiva

* - Dá nova redação ao ·caput· do art. 264.
Inclua-se no artigo 72 do Substitutivo do Relator o s~

guinte parágrafo:

Art. 264 - Os planos de Previdência Social atenderão no "'1
nlO1o 8 cobertura dos seguintes preceitos :

JUSTIFICATIVA

·0 disposto no § 32 deste artigo aplica-se tam
bém ao setor público, seus diversos órgãos e entidades,
seja na condição de contratante, seja na de contrat,!
do .."

A forma do substitutivo dificulta a criação de novos bene
JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

- DISPOSITIVO EMENOADO: Art. 259

fIcios.

A proposta que ora temos a honra de submeter ,à do.!:!
ta Assembléia Constituinte tem o condão de banir de uma vez
por todas essa prática deletéria, tanto no setor público, como
na dinâmica da nossa sofrida sociedade.

Durante os trabalhos das subcomissões e mesmo das c.2
missões temáticas, mormente no que respeita à ordem social f.2
ram 'evidenciadas as mazelas da intermediação de mão-de-obr~ iI!.
clusive sob a forma de locação, o 'que resultou numa ViQO;OSa
afirmação contrária a essa prática.

No entanto, escapou um aspecto extremamente importante
da quest.ão , que é exatamente o grau de afetaçfto da administraçfto
pública por essa prática deletéria. De fato, o setor público
por motivos os mais diversos, inclusive disposições mal concebi
das de leis, está minada pelo hábito da contratação de recurso;

estranhos aos seus quadros para desempenho de atividades que em
ultima análise são dos próprios funcionários dos órgftos ou enti

dades envolvidos. A coisa chegou a tal ponto que a pr6pria admí

nistraç:ão pública criou entidades com o objetivo único de ela--
borar projetos e prestar assistência técnica a 6rgãos públi

. cos interessados. Há mesmo 6rgãos da administração federal o;

de as atividades-fim -- isto é, os seus objetivos finalisti
cos -- são todas entregues a terceiros, mediante contrato para
execução, isso a despeito de manter em seus quadros todo o pes

soaI especializado capaz de ser investido em tais atividades ~
Então, o que ocorre em última instância é no mInimo a duplica
ção de gastos, senão o esbanjamento de recursos orçamentários

escassos. O exagero já chegou às rais da perversão administra-
tiva , com o agravante de que os agentes que malversarm o di
nheiro público continuam impunes. -

PL.ENÁRIO

Constituin'!:e llllGUSTD CARVALI:/O ,e' OUTROS

-------- 't,.ItM,bI0/c:oNr'dlJ'luecOJ,llllio ----,

Art. 259 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IV - Contribuição sobre o patrimônio líquido das pessoas fIs

- EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇM (SUBSTITUTIVO DO RELATO )

A emenda visa resgatar o produto de debates políticos, técnicos e
de reivindicações populares que se travamn nas Subcomissões e C2,
missão da Ordem Social. A Seguridade Social, a Saúde, são colocadas
camo bens sociais fundamentais para os brasileiros e para o desenvo
virJIento do país.

Constituinte BRANDlIO MONTEIRO e OUTROS

PLENÁRIO

* - Acrescer inciso ao Art. 259 com a seguinte redação:

~' ---:"::==-- ---...J

EMENDA ES33243-1
t:

r.r-------------Tl:XTO/~U.TI'ICAÇi.O-------------___,

= -,-TlXTOlJuITl'rc.o.çÃO ___,

PLENÁRIO

CONSTITUINTE GERALDO CAMPOS
- EMENOA AOITIVA AO PROJETO OE CON~TITUIÇ1l0 (SUBSTITUTIVO 00 RELATOR)

DISPOSITIVO EMENOAOO: Art. 264, inciso r.
* Acrescentar a expresslio "desaparecimento" ao inciso I do art.

264, que passa a ter a seguinte redação:

EMENDA ES33246-5
[J

rer TUTONU'TI~ICAÇio-------------,

Art. 264- ••••••••••••••••••••••.•••.....•.••••••••••••••••••

I":' Cobertutra dos eventos de doença, invalidez e morte, aciden

tes do trabalho, reclusftõ e desaparecimento; e

JUSTIFICATIVA

Inclua-se, onde couber" no Capítulo 11, do TItulo 11
do Substitutivo do Relator
- Os trabalhadores participarfto, diretamente ou atr!!

vés de seus organismos de representação sindical, expressamen
te investidos de procuração bastante para agir em seu nome,das
investigações técnicas e criminais decorrentes de acidentes de
trabalho e que digam respeito à pessoa individual ou grupos

de empregados envolvidos, efetivando o direito de defesa.
A emenda visa resgatar o produto de debate políticos, t écru ccs

e de r e Iv Indacações populares que se travaram nas Subcomissões e Co- I

(missão da Ordem Social. A Seguridade Social, a Saúde, são colocadas

como bens sociais fundamentais para os brasileiros e para o desenvol
vimento do paIs.

JUSTIFICATIVA

E corriqueira a abertura de inquérito, em que se pre~

sume falha a ser cominada a trabalhadores, no exercIcio de sua
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profissll'o. Nos passos imediatos, isto é, na fase de investlg!,
çl10 cri[JIinal, muitas vezes é vedada a par-tIcdpaçãn e o exerci
cio do direito de inforDlaçl':io e defesa J por parte dos presumi
dos responsáveis. Nfto é sem razão que as conclusões desses iI!
quéritos ficam ficilitadas com a Inputação de falha humana.

Sobre constituir, na prática, atentado às garantias i!!,

dividuais e coletivas, a serem eonsaqradas Na Constituição Br-",
sileira, o procedimento de ãnvest Iqaçães levadas a efeito sem

audiência dos imputados pode constituir tumultuação da ação de

justiça, vez que o prosseguimento do feito, por via judiciária,

será prejudicado ou retardado, com prejuízos ao todo social,
pois a apuração das verdadeiras causas dos acidentes é absolu

tamente indispensável a fi" de serem adotadas medidas prevent1,.

vas visando a-sua redução ,

=-------------TI!llTl)/JUSTI~lcAÇlio----- _,

Acrescente-se onde couber} "'(I,.G-1"~:r, Q.v,pO--'-";~ -r;..cV'"~..-___

r~t.t..?

Artigo ou p?JrágrZlfo - "to concedida a!nistia,igualmente,

aos dirigentes e representantes de organizações ednõd.ceâ.s , bem como

aos servidores civis ou empregados que haJam sido demitidos ou dis

pensados por motivação exclusivamente política, Com base em outros

diplomas legais."

p.gr. - tj vedado o uso de televisão e radiodl.fusão para propaganda iÍru.

ca, exclusiva e permanente de qualquer corrente de opinião.

parágrafo úruco - Lei Federal, respeitando o direito de mtcrmacâo,

disp:n:á sobre o uso ternp:'Jrát-lO dos menos ae ccmurdcacâo , referidos neste ar

tago, pare divulgação ou confrorrto de idéáas polÍticas, fJ.1.osóf~cas ou re1J.

giosas.

JUSTIFICNYlJ

o texto constrrtucional., sem prejuí.ao do nnoopélio estatal das teleco

municações, deve cruar- neoerusnos claros para evitar que as concessões ou

pemussêes de canais de terevasêc e rádio sejam utilizadas, de forma unila

teral, emprovez.to de interesses exclusivos de detezmínadas correntes de 0

p:uúão,ccm Ól::&1o prejuízo do conjunto da sociedade brasileira. A proposta ,

de resto, procura respedtar o drrerto de dnforrracâo, estabelecendo que a Lei.

fixará as condições em que esses veículos de corsmicacâo de massa poderâo

ser usados, em c:aráter> 'temporâeío , para a divulgação ou o ocfrorrto de :u::1éias

-l.?lÍticas, filosóf~cas ou :rel-:f.iosas.

EMENDA ES33250·3
Constituinte ANNA MARIA RATTES E OUTROS

=------ U:w:TONUSTI~IC"QÃO'- -,

PLENIIRIO

CONSTITUINTE GERALOO CAMPOS

JUSTIFICAClIo

A Emenda conenxeucdcnaj, ne 26/87, em. seu. artigo .(2, § 12,

concedeu anistia l:'estrita às mesmas pessoas a que se refere a pre

sente emenda com semelhante redação.

Seria injusto que a nova ::onstituiçào I ao conceder ani~

tia, deixasse a margem de seus beneficios esses paeecee ,

EMENDA ES33248·1
f?

Dê-se nova redação ao Art. 59 do subst i tut ívo do Relator, nas Dispo
sições Transi t ór-La s , sup r mu ndn-ue os parágrafos 1Q, 22 e 32.

Art. 59 - Ficam resgatadas as enfiteuses não reguladas por lei esp~

cial e, em conseqiiêncaa , r e so Lvi.dos todos os aforamentos de bens
pe r t zcu.Lez-es sem fins assistências contratados anteriormente a esta

Consti tuãção , consolldando-se o domíru o útll e direto do imóvel em

prazado na propriedade plena do foreiro, independentemente de re
missão do foro ou pensão anual, laudêmio pela t r ans f'e r ênc aa ou qual
quer resgate pela aqui s í.çãc , desde que a conat.rtuí.çãn da emprazamen

to onginário date de mai s de vmte anos.

JUSTIFICAÇÃO

r;-r-------------TUTO/41JITlfIl:4ÇÃO -,

A pr ime í ra , que declara ext rrrto o instituto da Enfiteuse

que não seja regulado por Lei espec i a I e, pnr t anto ç r esn Lvi dos todos I

os aforanentos, entre pa r t i cu.l ar es , cons t i tuídos anter i crmente à Constl.
t.u í ção , com o que ficará excluída da ext i nção e da resolução, tão so
mente, os terrenos de Nar i nha e acrescidos.

A segunda, que estabelece desde lago, a imediata consol1

dação do domínio útil e direto do imóvel e-nprazado na propriedade pl~

na do f'or-e ar-o, com o Que esta consolidação se fará de mane I r a automá

tica e , só excepcionalmente, ex i q i r é que o enfiteuta demande o seu

reconhecimento judicial

E a t er ce i r a , que isenta o enr i teuta de efetuar qua Lque r

pagamento ao senhorio rn re to para obter a resolução dos aforamentos e

D texto do Artigo 59, nas üaspcs í ções Transitórias, do

subs t i tut i.vo do Relator, dizendo que «rí.ca extinto o ãns t i tuto da
Enfiteuse em a.mõve.t s urbanos" dá apenas a entender, que ta! instit.!:!.

to seria banido da legislação bres í Iez ra, não podendo mais, de en

tão em diante, ser ajustado e contratado, por quem quer que se ja ,

Tanto assim que, em sepuzda , faculta "aos rorexros a
remissão dos améve í s ax i s t ente s , mediante aqu l s a ção do domfru o di

reta, na con ro rnu dade da que dispuserem as respectivas contratos".
O que se pretende, todavia, com a mserção do menciona

do texto é, não 56 ex t i nqud r o referida instituto, mas, também, re
solver todas as enfiteuses, de modo lógica, racional e Justo.

\' /J Daí a emenda, ara proposta, no sent1~\e~ue o texto
rem referêncla seja desdobr ado , embora numa redação ún~ca, -em três pa!,
I tes distintas.

\0JNSTITimm: AMAlJRY MTUTER

Título IV, cap , VIII, seção I:

Dê-se ao art. 61 do substitutivo a seguinte redação:

n Art. 61 A Lei fixará a relação de valor entre o maior

e o menor vencimento ou salário no serviço público, a
qual será também adotada pelos Estado~ e Municípios p!.
ra seus servidores.

JUSTIFICATIVA
A parte final do dispositivo, tal qual se encontra no

substitutivo, indica referenciais que dificilmente podera ser

identificados em sua plenitude, eis que a remuneração das autor1,.

dades mais aItas em cada Poder não é 1 de modo algum, apenas aqu~ I

la que aparece em seus contracheques. Por isso 1 além de mais ad~

quada, a redação ora proposta é mais digna para toda a classe dos

servidores públicos. Além disso, estabelece regra a ser seguida

também no âIlbi to da cOIlpetência dos Estados.

,..- TEltTO/JIJSTIPlC,\ÇÃO --,

r
PLENÁRIO

EMENDA ES33249·0
[!J
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PLEN1\RID

Constituinte ADHEMAR DE BARROS FILHO

a consolidação dos domínios t seja pela remissão do foro ou pensão a
nual, seja mern ant e Laudênu o pela t r ans f'er ênc i a forçada, seja a i nda .§.

través de resgate pela aqui s rção do bem enr i t êut í co , presum ndu-ae

que, decorridos mais de vinte anos, desde a data da cons t i tuãção do

emprazamento prmu t ívo , já esteja ele, o senhorio direto, mais do que

pago e satisfeito pelo auferimento, durante tantos anos consecutivos,

dos r eridirnent os e provei tos que o contrato lhe pr opcrc i cnou .
De resto, não t er i a sentido, nem cabimento, que, extinta

a Enfiteuse e resolvidos os aforamentos, os foreiros t rvessem que re

mar o bem emprazado I mediante aqur s Lçãn do domínio direto, na confor

mi dade do que dispuserem os respectivos contratos, porque, a uma, to!,
nar i a a faculdade de remissão I prevista no texto I mai s ut6pica do que

real, eis que ex i qa r i a a pr év i a avaliação do domínio d i ret o e o pre-

i ço aSSIm apurado Lnv i ab aLi zar aa por completo a aquisição, dado o ele

vado valor dos Im6veis situados nas áreas urbanas; e, a duas, porque'

vinculando a remissão e, POIS, a aquisição, do que "dispuserem os res
pect ivos contratos" não rara vezes ocorrerá que 11 contrato disponha I

em termos tais que não enseje a ex t rnção da enr i t euse , nem a remIssão
para o efeito de aquisição do domfru o d i r e t o , como se pretende.

Peca a i nda o texto por ser mera reprodução, nada fidedi.9.
na, das d i spcs i ções contidas nos artigos 678 a 694, do vigente C6dIgO
Civil hr as í Le i rn , com a agravante de falar em remissão, que sé cabe

quanto foro, pois os aforamentos são resgatáveis, embora ao cabo de
dez anos depois de cons t r tu í dos .

FInalmente, cabe aduzir que o prazo de vinte anos propos

to na presente emenda, para resolução dos aforamentos e ccnsoLrdação '

dos domínios I é o mesmo que a leg:1s1ação atual estabelece como o máx..!.
mo para a prescr i ção ordmãr i a das ações pessoais

EMENDA ES33253-8

f!J
r.r-------- 'LlN...1I10/C;Olllldo/luleoIl11l.io --,

=- TI!ItTO/~UllTlf'C ...o;io----------------,

Suprima-se do parágrafo único do artigo 37 a seguinte expres

são:

11 de aprovação das Câmaras de Vereadores dos Municipios afet~

dos 11

JUSTIFICA'Jl.o

PlebiscJ.to é a soberania a

g a vontade de cada cidadão manifestada a

través do seu voto.

Plenário 'li

r;r-------------TItXTO/JUHI'lC...o;io ---,

res;>ei-- Suprimir a parte fJ.nal do Artigo 17, a partir d~ n

tados os direitos."

EMENDA SUPRESSIVA

DISPDSITIVD EMENDADO: Art 17= Disp. Transitórias

~LlN""to/CCNI!• .io/lUlCONIIIl.io- ,

EMENDA ES33251-1

J
m---p'CAIIT'd"'o-'B[J DeiJu""ado HAROLDO LIMA_E=-O"'U"'T:.:R:.:O:.:S --'. ~ )~ J

tJ PLENARIO ) crI?}]}]
= TUTO/JUSTll'lC...;ÃD-- ---,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPDSITIVD EMENDADD: Art 90 - Disp • Transitórias
I
'!!li,:' I', ': , "" JUSTIFICHI'A"" ""j ','I ,"fl,l' '", I J lU':

- Suprima-se o artigo 92 das Disposições Transitórias.
Busca-se impedir que as atuaIs serventias judiciais s!:.

jam objeto de exploração privada.

,"", JUSl'IFICATIVA 'i" , ""],ll I" , ,

A Comissão de Transição, cuja extinção se propõe, além de

desnecessária, entrava o funcionamento e a independência dos três
Poderes. EMENDA ES33255·4

f!J DEPUTADO JOSE GENOINO

f!J PLENARIO

E OUTROS

Deputada

= Tl,UO/.tUITl'H:...o;ÃII----- --,

r.r 'LfN.RIO/CONISIÃo/lUICOIlIUio----------,
Emenda ao Substitutivo do Relator ao Projeto de ConstituiçSo.

Plenário
= TUTO/JUHI',C...o;io ---,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVD EMENDADD: Art 27 - Disp. Transitórias

Oê-se nova redação ao "caput;" do artigo 4Q das Disposições Tran.sit6rias:
"Art. 42 - As Assemblél.as Leqiajat.ívas , com poderes constituintes, te

rão prazo de seas meses para votar as novas constftuições dos Estados, sendo n~

cessária aprovação por maioria absoluta, em dois turnos de discussão e votação."

_ Subst i tua-se na Artigo 27 das d í spns í.ções transitórias

a expressão 11 artigo 225" par lIartigo 255 "

"JUSlIFICATIIfA " " ,

A emenda visa corrigir erro de remissão.

Trata-se de prever no texto da nova Consti turção braaí.Ieara a realiza

ção, após sua promulgação, de Assemaléras constrcuintes em todos as Estados da

Federação. A redação atual do Substitutivo, ao discípl.Inar uma mexa "adaptação"

das ConstItuições dos Estados à Carta federal, fixa um processo convencaonaj de
reforma constituclonal absolutamente Incompatível com a importância tustérfca

que deve revestir o trabalho dos deputados estaduais.
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EMENDA ES33256·2
~ CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO CA~"~'

PLENÁRIO

=-------------TUTO/~UITI~ICAÇio ____,

-(,;~1,
NAS OISPOSIÇOES TRANSITDRIASYQiide couber

- Substitua-se a parte final do Artigo 13 das Disposiçges Trans!

t6rias, a partir de " e:xercer~al'las atribuir;i5es..•• " por n exere!:.

rão sua atuais e respectivas atribuições."

- Dê-se a seguinte redação ao § 20 do artigo 13:

"§ 22 _ Aos Procuradores da República fica assegurada a opção e!!,

tre as f'unçõe s do Ministério Público Federal e da Procu

radoria da União."

A emenda visa evitar o caos administrativo e a diluição de

responsabilidades no relevante campo da representação judicial da

União.

Art ..... - Fica estabelecida que, até
trinta dias após a promulgação da presente constitulçã'o, o

Congresso Nacional determinará ao Poder Executivo o rompi
mento de relações diplomátlcas e comerciais com os países
que praticam políticas de segregação racial.

'i i ,!JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

A política odienda da segregação r.§.
eJ.al praticada nas nossas dIas em vários países deve merecer

o repúdio da nação brasileira daí decorrendo uma posição flX

me e de f irü t í va do nosso país, com o rompimento das relaçõe~
diplomátlcas e comerciais com os mesmos.

Evita, também, a perda dos prazos judiciais nos milhares de

processos incursos da JustIça Federal em que a União figure como

autora, ré ou interessada a qualquer título.

r:;--------- .LIHAIlIO/cOIllI'S'i.o/lOlCOllllUio----------,

r.r TIXTONIJSTlm:lÇÃO --,

VIVALDO BARBOSA X OUTROSDeputado

Plenário

EMENDA ES33260·1

~Deputado

Plenário
r.r-------- I'LlIilÁJMG/cO.llI5SIo/luecoVlSlio ----,

r,r-------------TUTtl/JUITl'ICAC.iO -,

EMENDA SUPRESSrVA

DISPOSITIVO EMENDi\DD: Art 48 - Disp. Transitórias

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPDSITIVD EMENDADD: Art ao - Disp. Transit6rias

- Suprima-se o Artigo 48.
_ Substitua-se no Artigo 82 das Disposições lrsnsi t6rias a

expressão '" atual " pela n próxima "

',I, I:" ,l ", I , I" 'I' JUSr:fFrCAlJ'.ry:;\ :1 , "
""" ,':,:,1::,',',::':,::,1,1,

1,,1"":1,'," ,i:,' "iJU5TlF'ICATI""!", , ': h '"li,!'''

A emenda suprime privilégios injustificáveis de uma cla~

se de servidores.

EMENDA ES33258·9

A erRenda visa oferecer um Inaiar tempo para reflex§o e am!.

durecimento da legislação nnepj.enentar à futura Constituição .Alén

disso, perrad t.e a futura legislatura ocupar-se, tambérJI, dessa I!:,

levante natér ía,

Deputado PLINIO ~UDA SAMPl1IO E OUTROS

r.r-------- I'LlJIAlIIO/cOMl.l.ÃO/lulcowlnio ----,

PLENARIO

r,r-------------TlXTO!Jl.IUI'lCAeÃ:O -,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVD EMENDADD: Art 50 - Disp. Transitórias

Deputado .BJlAl!DAo MOW-l'EIRO E OUTROS- Suprima -se o Artigo 50.

EMENDA ES33261·9
)!J

PLENARIO

, i '" :' " ,JOSTInCAfIlIAi "', i ", t', I I, "" 1",1
r:;-- TIXTO/JIJITI.ICAQÃO ____,

A emenda visa suprimir casuísmo do texto constitucional.
EMENDA SUPRESSIVA

DISPDSITIVD EHENDADO: Art 58 -üãap , Transit6rias

Plenário

Deputado HAROLBO LIMA E OUTROS

A ennda considera que a fusão dos antigos Estados do Rio de
Janeiro e Guanabara acha-se consolidada e irreversível.

Além disso, a desfusão representaria gastos insuportáveis p.!
r-a o Poder Público.

"li'1' "I" JUSnFICATIVIlI, ,,' ,,,,,,U 11' l"

- SUDrirJI8-Se o Artigo 58.

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art 13 _ Disp. Transitórias, -;-~\.l.::; .x

= TItllTO/JUITIl'ICAÇÃO -,

r:;- I'LlNAlIIlO/COW1Slio/IUlcOMISlitt ----,

EMENDA ES33259·7

f!J
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Plenário

r=r ~LtN...1I10/COIlISS.i:o/su.COIl'SSÃll---------"l

_ Suprima-se o Art tgo 60 •

, , '", i 'i, ,JUSTIFICAtIVA

A emenda exclui matéria não constitucional, permitindo , ainda,

que co.,~etências ministeriais sejam tratadas. como é da tradição

constitucional, por decreto da Poder Execut i vo.

, ,:

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADD: Art 6D.- Disp. Transitórias.

Aí estão deformações de todo tipo a atesta
rem que a setor precisa, urgentemente de t r anspar ênc i a , Os trabalha

dores, aeronautas e ae rov í é r i ns , a receberem tratamento d~scr~minat.2.

rio (inclusive legal), SUjeitos não só ao poder econômico dos empre

gadores, mas também a uma estrutura au to r i t ár i a que inda fecti velmen

te se tem postada a serviço deste, a gestão mí La t ar de servrço públ!.
co resulta sempre em distorções dessa natureza: procura-se obter ob.ê.
diência ao invés da negociação, e as r e í vi ndi cações , por mais justas,

são tomadas por maru festações de .indasc í pLí.na , quando não de atenta

dos à segurança nacional. Aí está o e Li t i smo que torna o transporte
aéreo inacessível ao povo.

Um país moderno não pode tolerar a existên
cia de setores imunes à par t rc í pação da sociedade, e pois, ao ques

tionamento do seu rendimento social. Cama ocorre nas setores maríti
ma e terrestre, a aviação civil será sempre parte arrt eqrante , reser
va aux.i l i ar a ser mob i Li zada em tempo de guerra na defesa do país.
Para tanto não há necessidade de tutelá-la militarmente Da contrá

rio o Exército e a Marinha ter~am de controlar diretamente as rodo
vias! ferrovias, f1ortos! navios! ônibus urbanos! a que não é de modo

algum dese jado por essas Forças Armadas precisamente porque as des

viar~as de sua alta missão. Instituições Nacionais permanentes não
podem ser transformadas em gestoras militares de serviços públicos,

não ser em situações emergências graves, por de t ernu nação do Presi
dente da República.

A Força Aérea üras í Ie i r a não neces s r ta des

sa tutela. Dotado de um corpo de escol, de of'LcLai s e técnicos que a
capacitam a modernizar-se, ela está, em termos tático-estratég~cos ,
em condições, de mobi Li zar todas os setores da aviação civil com a .ê.

ficiência e rapidez desejáveis em caso de ameaça externa ou às ~nst.!

tuições democráticas. Aí estão os pr ime i ro s passos da aviação, a Co!,
re i o Aéreo Nacional, a participação nessa epopéia do desbravamento e
integração nacional onde ainda há muitas páqarias gloriosas a escre

ver, o salvamento, a prevenção de acidentes e a indústria aeronáuti
ca, a demonstrar a sua envergadura de .rns t i tuâção adulta,com grandes
serviços prestados ao Bras~l. Mas não se pode fazer à scc redade c rv í i

a injustiça de cons i de r â-Ta i.ncapaz de organizar-se em qualquer dom!

ruo do conhecimento ou at av í.dade .

Ao contrário, não se pode imaginar que a ~

viação civil possa prescindir o apoio da F.A.B. sobretudo durante a
fase de transição, em que deverá constituir seus próprios quadros e

sistemas e pos save lment e redefiru r a política nac i.ona I do tráfego
aéreo. Um completo dtvér cro de ações e perspec t i vas , que não existe,
aliás, no mundo inteiro, só deaeerva.r i a ao Bras~l. A fórmula i cea í é

a da í.ndependênc i a cooperante. A bem da av i ação c í v i I e da F .A.B ..

A bem Brasil I

=~~ TlEltTO/JUSTlfICJ.Ç.i:o--------------

EMENDA ES33263-5
I:J Deoutado 8Rl\NDÃO "QNTEIRO E; OUTROS

=-------------Tr:XTO/JUITIPICAÇio, ---,

JUSTIFICATIVA

EMENDA ES33262-7

t"beputado VIVALDD BARBDSA

art. - Será i.nt eqrada à admlrus t r-ação civ11 de fo..!:.
ma prnqres s rva , no prazo máximo de 04 (quatro) anos, e conforme disp.!:!.
ser a lei, a av ração civil e suas infra-estruturas.

Acresça-se às DISPDSIÇÕES TRANSITÓRIAS ,"Í.eMo;t, "."J~ LV.J;t t

Maior a par t rc í.pação , maas deaocr ãt i co o 9.Q.
verno; em qualquer sociedade democrática, só pode ser o governo de t.Q.

dos, governo C1V1I. Nosso pa Is vi ve hoje essa fase de retomada do po
der pela sociedade J .ins t í tuc í.cna l i zaca na AssembLé i a Nacional Constl

tu í nte , Não a mera redemocratização política, porque também objetiva
a estruturação de um Estado capaz de de f iru r e concretizar os dlrel.

tos socaa í s . Dentro e fora da constituinte questionam-se estruturas,
sistemas, processos, formulam-se diagnósticos, discutem-se soluções.

Há uma saudável ebu l a.ção sue i a L, uma tensão de forças enu nerrtement e
democrática. D Brasil enfim se ques t i ona ,

Como não pnda a de i xar de ser 1 o sistema de
aviação civil pa r t i cu l arment e importante num país de dimensões conti
nenta i s como O nossa haveria de y-er também questionado na medi da em

laJl.e..-JmlaJJLt.a.d.o."-,,'oordenado_e cõhtr oLarto nela Forca Aérea Brasile
-escapa ao conhecimento da sociedade.

As Forças Armadas não são meros setores da
Adm~nistração pública. Elas são mai s do que isso: instituIções nac í.q
nais, permanentes e regulares destinadas à defesa da Pátria e à ga

rantia das Poderes constituídos, quando par estes convocados.
É portanto incompreensivel que todo um seg

menta, ampor t ant Ias rnc , do nosso sistema de transportes permaneça

submet i do aos c r i t é r í.cs e perspectivas de uma Lns t í t ui.ção armada cu

ja missão especifica e constitucional repele o desempenho de ativid.§.
des civis. Conceda-se até que nos primórdios da aviação e Aeronáutl

ca teve de desempenhar e desempenhou, o papel cr i adcr , impulsionador

que todas lhe reconhecemos, e que amda há de desempenhar notadamen

te no campo da pesquas a e da indústria aeronáutica. Mas hoje não é
mais passível negar:-se a maioridade de aviação c iv i r , sua ampo r t ân
cia e, em conseqlJência, o interesse da sociedade bras a Le i r a em ins

trumentá-la diretamente, como fator do nosso desenvolvimento.

nbjet ivcs e missües da ferentes tendem a ace!!
, tuar essas diversidades, por força desse mesmo de senvo LvIment o ç qe r ag

da ccnt r adi ções ,

Realmente, ser i a í.nev i t áveI que dessa õ t i ca

mili t en-vo I t ada para segurança nac ronaã , por isso que a feta exc íus r
vamente às Forças Armadas-aplicada de modo permanente e unilateral a
uma atividade civil, t i ve ssem decorrida s é r i as da s t or çõe s , Apropr i a

do pela hermetismo que envolve tudo o que toca, ou é atrelado à seg~

rança nacional, o setor tem s i do r nace s s Ive L, tomando-se decisões v!.
tais para a Nação sem que ela par t rc Ip ...sse ou sequer t ivesae conhecj,
menta dos fundamentos e propósitos de tais decisões. Qual a poLí t i c a

do transporte aérea brasileiro? Quem a traçou? Como vem sendo ela ~

xecutada? Atende efetivamente aos i.nteres se s da sociedade? Poderia

atender melhor? Quem avalia seus resultados? Nada se sabe porque a

aviação brasileira é um cq~partimento estanque, dentro do qual conju
gam dois fatores preocupantes: A tendência monopoLf s t i ca , hoje um
t1cartel" de três empresas (uma das quais estatal) a determinarem, em

conjunta com as autoridades nu.Li tares, as rumos da nossa pu l Lt i ca do
transporte. Par incrível que pareça, o controle militar da ava ação

civil 56 é prat i cedo na Améri ca t.at ina por n6s e pela Pa r aqua i , e na

resto do mundo apenas par Angola, Gana, Guiné, Bissau, Et~ópia e Ar!
bia Saudita.
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EMENDA ES33264-3

Plenária

Depqtado

EMENDA ES33266.0 I

tJ
t:

Deputado V;rVALDO BARBOSA E OUTROS

PLENáRIO

lil
L

=-------------Tt,JITOIJlISTlfIC,lÇÃO --, = TUTO/JUSTI'leAçÃO ,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art 52 , Parágrafo Onico - Disp. Transitória
EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art 63,Parãgrafo Onico - Disp. Transitórias

- Suprimir a parte final do Parágrafo Onico do Artigo 52, a par _

tir de " ~ •• e sobre as que ... ".
_ Suprima-se o ParágTafa !Jnico do Artigo 63.

'JIlSTIffICATIVA, ," ,,: ': " "

A emenda visa suprrmir antinomia com as disposições con~

tltucionais que tratam do poder expropriat6rio, sobretudo para
fins da reforma agrária.

A emenda procura preservar o juízo de conveniência e oport!:!

nidade político-econOmico do Congresso Nacional quanto a criação

de incentivos fiscais.

tE}'AftTIIlO~

O T - RJ

PLlNAftIO/cOllltsÃo/IUKOlllnio----------,

= nXTO!JUITl'lCaçiO ---,

pr.ENÁRIQ

=---------...::... TUTOIJllSTlfll:.u;io --,

EMENOA AOITIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇAO ( Substituhvo)

DISPOSIÇOES TRANSITORIAS

EMENDA ADITIVA 1.J..;1.
NAS OISPOSIÇOES TRANSITÓRIAS~CDUBER

Art. - Fica t rans rer i do para o domínio de

Estado do Rio de Janeiro, para funcionamento de sua Assembléia Le
gislatl va , a propriedade do terreno, do imóvel e dos bens móveis e

instalações do Palácio Tiradentes antiga sede da Câmara dos Deputa

dos.

IncluGl-se o Art. 70, com 2 seguinte redação
JUSTIFICATIVA

Art. 70 - O pagamento dos benefícios de aposerrtadnr i.e s e

euxílio-doençe t omarn por base 2 méd12 dos doze úl times meses que~

do foi concedido o benefício. O ve Ior do bene f Ic i o se r é reGljuste..

do quando for alterado o ~ê'l§rlO mínimo.

Perégrefo único - P.Hê os seguredos, cujas empregadores

Com a trans ferência da Capital Federal do

Rio de Janeiro para Brasília, o Pa Lác ao Tiradentes foi cedido ao

Estado do Rio de .Iane i r o que ali instalou sua Assembléia Legislati

va, mas não transferiu para o mesmo Q domínio dos bens que ora PIE..

pomos sejam transferidos da Câmara Federal para o Estado e as s rm I!:,

gularlzar uma cessão de fato e de direito.

de que tenham se afastado ou des1igê:ldo par e gozar do benefício de

PLENARIO

Deputado JOSE GENOINO E OUTROS

JUSrrrICA'fI\lA '

EIoIENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art 34 - Disp. Transitórias

_ Dê- se ao Artigo 34 a seguinte redação:

II Art 34 _ A remuneração do servidor público civil ou militar,

a qualquer título, que exceder ao limite máximo fix!!.

dos nos termos do Artigo 61 serã reduzida de lIa~e.!.

r-a a atender aquele limite, inclusive nos casos em

que a excesso de remuneração resulte de lei ou dici
são judicial transitada em julgado. n

= nXTO/JUSTlfICAÇÃO ,

EMENDA ES33268-6

tJ
vencimentos e que fl;ll'iam jus, se em st ív rdade estivessem. Os de

,; mal.s sequredcs , serão aplicados os índices de r es jus t ament n do s~

Lé r Lc mínimo.

t'
" -1- JUSTIFICATIVA

'" ']t .....J Oi5pens~vel enfetlzer, por demaLs notório, que a co1'1'o-
'."\ \ . s.,~o, de qualquer prove tos ou salários e car r e t ade ~elél,.-brlJtal ín-

flaç~o em que, lamentavelmente, ainda se debate o País, alcança í

dices Lnsupcr t éve í s , Inccntornéveas .

ser í.s , por outro Ieda, muito injusto pens Li zar , de menei

r s msLs acerba da , os apo sentado s que deram sue: con t r LbuLç ãn , na

tentativa do enriquecimento e desenvolvimento da Nação ,

üe r en t Lr este cr re í.t.c é a forma meâ s ecer t ads pere os

apcaentadcr í a , adotem pLano , r equlanent o ou norma de c Lss s í,fica 

ção e promoção, os índices de reejustemento de seus benefícios de

aposent ador i a manter~o sempre a equapa r ação ou oaridade com os

constituintes r ee Lazar-em o equacionamento das d í spe r í dade s sociais

existente em nosso País. são epoxfmedement e 11 milhões de seres

humanos na espectetive deste conquiste.

A emenda visa moralizar as elevadas remunerações no servi
ço público, impedindo a existência indecorosa dos chamados "mar!,
jás tr •
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ri ENARIO

,.LENAIIID/l:Ol,iI••io/.uacollln:io --,

Constituinte MARIA DE LOURDES ABADIA e Outros

f:J PLENÁRIO

EMENDA ES33272-4

= nXTO/JU'TI~lÇAÇAO-----------_-___,=-------------TlXTONUnl~lcAçAO'---------- ____,

EMENDA E533269-4
1

liJ
l_ Deputado ~piO M?-RUDA. SAMPAIO E OUTROS

tJ

Dê-se ao Art. 272 do Substitutivo do Relatar a seguinte redação:
EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art 32 - Disp. Transitórias

- Suprimir a expressão" ou de força da exército que tenha pres
tado serviço de segurança ou vigilância do litoral ou ilhas oceãn,!
cas ,«.

Art. 272 - A partir de sessenta anos de idade, todo cidadão, Lndependen
te de prova de recolhimento de cunt r Ibu i ção para a seguri

dade social e desde que não possua outra fonte de renda, f~

rá jus à percepção de pensão mensal equrvalente a um salá
rio mínimo.

A emenda visa adaprtar a proteção ao ex-combatente à juri!'.

prudência do Supremo Tribunal Federal e Tribunal Federal de ReCUE.

$OS, que a confere apenas aos ex-pracinhas da FEB.

,I
-"',1 '

\\\\~IV_\-\" .; , JUSTIFICAÇÃO

, _iJ\-
\ ,/ I O limite de i dade proposto para percepção do benefício

CO~í'Ve1 com a média de expectativa de vida do brasileiro.

AUTOIt=__--==,- --,
CONSTITUINTE BETH AZIZE E OUTROS

EMENDA ES33273-2
(l

Deputado VJ:V1lLDO BllRBOSA.'I': OUTROS

PLENARIO

=-------------TlXTO/JuaTIPICAÇÃO--- ___,

=-------------TEllTONUnl~lc...çAO ___, D~-SE AO ART. 265 DO SUBSTITUTIVO DO RELATOR, A SEGUINTE REDAÇÃO :

EMENDA SUPRESS IVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art 56 - Disp. Transitórias.

- Suprima-se o Artigo 56 •

A emenda visa preservar o princípio do concurso específico
de provas e títulos para o ingresso na magistratura.

f1V1ENDA ES33271·6

ART. 265 - É assegurada aposentadoria, nas termos da lei, garantindo o
reajustamento para preservação de seu valor real, calcul~

do-se a concessão da benefício sobre a média dos doze úl
timos sa í ãr rcs do trabalhador ccrr a.gLdos mês a mês, obedeci
das as sequmtes condições

-, ç (.J .
.\"', ~~~t, JUSTIFICAÇÃO
I ~t,,-\
\ -" J l~ stamos propondo a redução do ,tempo. médio para cálculo da
a~ntadoria, passando para os últimos dOZ' me,es, ao invés dos t r m
ta -e/ seis oferecidos pelo Relator. 6Lf-\ -

Sabemos que a inflação galopa~)eelÇ1ue aflinge nosso país,

se for mantida a média de trinta e seis m~ses, o valor da aposentado

ria será sempre inferior ao real e condizente para uma vida aceitável

ao trabalhador que já cumpriu sua Obriga~.......c~m ~ Pi~s. .s; /?"") • I

AUTOIt.=-=-==:- -,

CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTE8 E OUTROS=-----------__ TIXTOldUJTIFICJ,çio ___,

EMENDA ES33274-1
[!J

=-------------T~XTO/~uSTlfICAÇAD--- ___,

ACRESCENTE-SE O SEGUINTE PARÁGRAFO dNICO AO ART. 263 00 SUBSTITUTI

VO :
PLENÁRIO ~O.TA~

/no!

ART. 263

PARÁGRAFO dNICD - O Estado assegurará ass i st ênc í a lOtegral à

saúde da mulher.

Dê-se ao parágrafo 29 do Artigo 297 do SuBst~tutJ.vo do Relator a se
guinte redação:

\. c1í;~ ~~
.. :~/~-1-.. V/ 2.!!STIFICAÇÃO

I \ 1).5-& ( )
l --r~r' . Estamos propondo a inclusão de dispositIvO especf f'aco sa-
~~ a-saúde da mulher, de forma a exp l dcatar que cabe ao Estado, atra-
~s do 51st"ema nacional única de saúde, garantir a aplr[t~rç'ão de pro

gramas especf rl cos sobre a assistência integral jv-S;úd",da' mulher.

Art. 297 - ..

§ 29- o casamento poderá ser dissolvido mediante acordo entre _

as partes,~em homologação judicial, e a Le i, não eeeabeae-.

m,,,,,,,":~l~~ da aaoLuçôes con'[ugaf.a

~ '-'1\::. -Es amo~r~opondo a alteraçao da redação do s 29 do Art. 297,
de forma a 1jb'eralizar as dissoluções conjugais, ao tempo em que não

haverá limites para estas dissoluções. Por ocaeaâo do casamento os
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t:PLENARIO
r:-r "I.II:JU.IIIO/COlillOdo/sUICOlilllllio .,

EMENDA ES33277-5
AUTOII------------.,

(JCONSTITUINTE EDMILSON VALENTIM

!interessados, desde que solteiros, dirigem-se a um cartório e em p0!:!,.

co tempo estão casados .. Na separação, achamos que o prpcesso deve
I ser o mesmo .. Afinal se uma sociedade conjugal não der certo, a lei

Ideve facilit~~~~O)osdireitos para uma nova tentativa.

EMENDA ES33275-9
[J CONSTITUINTE BENEDITA DA SILVA E OUTROS

r.r-------------TII:ltTO/~u.TI'IC.o;;;O-------------___,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 297

iJ
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 228, §li.

Acrescente-se ao §V!: do Art~22B do Subst:l.tu'tJ.vo do

Relator, após a palavrallcr:l.adas ll, a expressão lIextintas ou alie

nadea" ~

PLENARID

DEPUTADO LUIZ SALDMAD

Inclua-se no art. 297 do proJeto ccnseã eucacnaí, o parágrafo 30 com a

segu~nte redação:

S lQ - a asaa.stênefe ã famíl~a na pessoa dos membros que a a.ntie

gram, oompe't.a.ndo ao Estado criar mecam.emoa para cOJ.bir a ví.cfênca,a

\ imb~'t,~( destas relacõe.s.~')

"l\~~~ JUSTIFICAÇAQ I
~J.0·\ .

~arte-se do p essuposto de que a garantJ.a a.nda.va.duaâ, pr~V1.sta no

~Jt do art~go deve ter por objecc os membros que ~ntegrarn a farní

11.a, constituída C1.vJ.l ou naturalmente. Compete,portanto, ao Estado

assegurar o dire~ to de aSB~stência global ao agrupa.mento fanul~ar,

promovendo a plena real~zaC'ão social de seus componentes, numa pers

pecuava de l.gualdade e respeito mútuo.

Até hOJe o legislador brasJ.leJ.ro nâc se empenhou em conceituar de

forma diferencl.ada os cxamea cometJ.dos no âmbito das relações de fa

rnílJ.a. A vaot.êneaa doméstica Q cbeez-vada em doa.a rrLvens e

a) ameaças, espancamentos e assassinatos cometia.doa pelos marJ..dos co.!!

tra suas mulheres;

b) maus tratos, agressões sexuaa.e , prJ..sões domiciliares, espancamen

tos e torturas pratJ.cados pelos paa.s contra seus filhos.

TaJ.s prátJ.cas permanecem ocultas pelas relações de poder estabeleci

~~o Código CJ.vJ.l, aobxe'tiudo no "que concerne à chefJ.a da 'sociedade
conJugal exeecada exc.luaavamenbe pelo homem.

Perante a Lei, o ozame cometido por maridos, companhea.rcs , noavos
namorados, padrastos, tutores, etc., é qualificado como lesão cor

poral e nas próprJ.as estatísticas poj.aca.aaa não se pode afer~r o

aIto índice de vaorêncfa que permeia tais relações.

A prevenção dos de.La tos na ccneeêneza das relações de famíl~a

pressupõe a cm.acâo de mecam.emoa taJ.s como ne Ieqacaa da Mulher,

Conselho dos D:Lre:Ltos da Mulher , Centros de Orientação Jurid:Lca

Preventiva - serviços púb.La.cos e gratuito a.nda.apenaâveã.s ã aeaa.a

tência à famill.a que se pretende assegurar.

JUSTIFICAÇAo

A emenda atende ao prinéípio da aametir-La de que se as

empresas estataJ.s só poderão ser cz-a.adaa por Lea, complementar

também só poderão ser extintas ou e.La.enade.a mediante o mesmo

diploma.

EMENDA ES33278-3

l:J

= lI:XTO/~UITJrleM;io ___,

Dê-se ao Art. 232 do substitutivo do Relator a seguinte r edação e

Art. 232 _ A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aprovei ta

menta dos potenciais hidráulicos somente podarão ser realizadas por

hras i LeLr os ou empresas nacionais, mediante autorização ou concessão
da União, contratadas por tempo determinado, no interesse nacional, na
forma da lei, não podendo ser transferidas sem prévia e -expresss anu!!!!

eia do poder concedente.
Parágrafo único - A pesquisa e a lavra de recursos minerais em ter

ras indígenas e em rarxas de fronteira sujeitam-se às condições espe

ciais fJ.xaçJas na forma da lei e desta Constituição.

JUSTItICAÇAO

A presente emenda visa ~ão somente melhorar a r-edação do Art. 232

do substitutivo do Relator, que está em parte repetida no Art. 233, ao

q.ra.l também apresentamos emenda.
Outro objetivo perseguido nessa proposição é de reintroduzir a figu

ra da pessoa física br as i Le í ra como titular de autorizações ou conces

sões de pesquisa ou de lav~ como é de t radí.çãc constitucwnal do País

rrr-------------TUTO/~IJSTlflll~io- _,

Dê-se ao parágrafo primeiro do Art. 69 do Substitutivo do Relator a
seguinte redação:

DEPUTADO ADEMIR ANDRADE FY~"db'~

~ -!l l:5J"ô!tã7J
= TEll:To/~uSTIFICAÇ.i.O_-- .

Dê-se ao Art. 233 do Substitutivo do Relator a seguinte r edação e 1
Art. 233 - Os aproveitamentos de recursos, hídricos não prev í s tcs; no

artigo anterior dependem de autcr Ização ou concessão do Poder Público,
contratados sempre por prazo determinado, nos termos da lei ~

§ 12 - N~o dependerá de autcr í zação ou concessão O aproveita

mento do pntenc i a I de energia renovável de capacidade reduzida.
§ 22 - A lei disporá sobre a compensação aos Estados e Muniei

pios obrigados a manter parcela do seu território gravado por medidas
de proteção de recursos naturais, na forma da lei.

EMENDA ES33279-1

tJ

E OUTROS

..........................................................Art. 69 -

PLENÁRIO

I 9 - Todos são iguais perante a Constituição, a Lei e o Estado'

sem distinção de qualquer natureza, independente de raça,
CO.1'", sexo,_procedência e religião.

~ ç~ .JUSTIFICACAA: . J' \ - ~ p ,
I , -lJ~ \/y;>r \

ES~?S pr~pondo a alteração do parágrafo pr~e~o do Art
69, do Subit1t~t"ivo do Relator, de forma a explicitar a igualdade pe

»errte ã ConstJ.tu~dependente ,de r-'lça, cor, sexo, procedência e
"eligião. ~-·L·~/ \

EMENDA ES33276-7
(l CONSTITUINTE AAQÜE=L-C"AP=r:::a:::E:::R"'r:::p:::E,...--------,



3051

JUSTIFICAÇAO

Apresentada em conjunto com outra emenda ao Art. 232 J a presente pra-
pc s í.ção visa a melhorar a redação do projeto separando as aprove i t.emen-

tos de potenci~is hidráulicos, privativos de brasileiros ou empresas n~
c í onaí s , dos outros tipos de aproveitamento de recursos hf dr rcos (capt~

ção para abastecimento d'água), para irrigação, para fins industriais,
navegação, pesca t etc.), que são p.ermitidos a empresas não-naca.one í s .

Cumpre esclarecer que, apesar do aproveitamento tu dr eLét r í.co ser ape

nas um dos usos dos recursos hidricos, desde 193f~em recebendo trata 
mento diferenciado nas Constituições brasileiraS,\ 0\lqUy\ deve ser menti
do.

EMENDA ES33282-1

(lll€P. LUIZ SALOMAO

PLENARIO

= TEXTO/~U5TI'IC...çio,-------_-----__,

Oê-se ao art. 228 a seguinte redação:

liA intervenção do Estado como agente produtivo e o monopólio serão
autorizados em lei, em função dos imperativos da segurança nacional ou
de relevante interesse co Let avali.

JUSTIFICAÇAO

PLENARIO

PLENARIO

DEPUTA0A CRISTINA TAVARES

JUSTIFICAÇAO

A ex i qênc í.a da criação de empresas públicas e sociedades de econo
mia nns t a por lei complementar é excess i vamente r aqorosa ,

A sistemática atual, que subordina a Ins t í t ui ção dessas entidades à

lei ordinária, é suficiente, na medida em que já garante a apreciação,
pelo Congresso, a do mér i to da iniciativa do Poder Executivo.

A introdução do requisito da Lei complementar cons t í tu r d i f'Lcul dade
adicional ao processo de criação desses macand smos de atuação governa
mental, que pode mostrar-se, em muitos casos, indesejávél e inoportuno.

Suprima-se no texto do § '2 do Art. 228 do Substitutivo do Relator
a expressão:

"somente serão criadas por lei cnmpl ementar "

A intervenção do Estado no domínio econômi co se dá de d i t'e rent es f0E.

mas: para regular atividade econômica, para reprimir abusos do poder
econômico, para participar, d i re t e ou Indiretamente, da produção de
bens e serviços.

t: nesse último caso que se deve prever a autorização legislat1va es
pecífica, isto é, na intervenção da Estado como agente produtivo.

As outras formas decorrem atributos do organismo estatal, que lhe
são ,l.nerentes, indeclináveis e indelegáveis.

r;-r------------- TUTO/JUSTI'ICAÇio, -.

EMENDA ES33283-0
[J

EMENDA ES33280-5

C_I--!:5!=~~=""---- --'

f:J

Oê-se ao Art. 227 do substitutivo do Relator a seguinte redação:

"Art. 227 Os investimentos de capital estrangeiro serão admitidos
no interesse nacional e disciplinados em lei específica, obedecidos,
entre outros, 05 seguintes princípios:

= TtxTD/~usTlrlcAlfio-------------__,

I função supletiva do capital estrangeiro;
11 - regime espec i al , com limites máximos de remessa de juros, d,!

videndos, royalties, pagamentos de as s Ls t ênc i a técnica e bo
nificações, sendo ocrigat6ria a divulgação pelas empresas das
importâncias transferidas, em cada caso, para esclarecimento
da opinião pública;

111 - a pro Ib í.ção de transferência a es t ranqe i ro das terras onde!
xistam jazidas, minas, outros recursos minerais e po tenc ra i s
de energia elétrica;

IV- as meios e formas de nacionalização de empresas de capital es
trangeiro nos casos previstos nos planos de desenvolvimento ~

~F~ \ _ pro~a:o: pelo C::::::::A:::ional. ~Ui~
,~ \' )

Estabelece diretriz fundamental para a Lea que r gu ará os invest3:.
ment os' es.t r anqe ar os , lim! tafldo de fg.rma precisa a remessa de lucros e

evitando a crescente ~~n~~~a -dé-;;;;;sas riquezas. i\ )V·,

OEPUTADO LUIZ SALOMAO'UHUIO/cONIULoIIUICOllllSio---------...,

PLENARIO
= n:XToNvJTIFICAÇio---------------,

EMENDA ES33284-8
[:J

PLENARIO

r;-r-------------TEltTO/JUUlrlCAÇJ;O--- --,

Dê-se ao § 22 do Art. 226 a sequi.nt e redação:

"As empresas nac aona Ls , cujas atividades a lei considerar estraté
gicas para a defesa nacional ou para o desenvolvimento tecnológico, se

rão protegidas, inclusive através reserva de mercado".

Substituir o § 20 do Art. 228 do Substitutivo do Relàtor pela se
guinte r§~~ção:

"~ _ A empresa pública que explorar at Iv i dade não monopoli

zada ficará sujeita ao mesmo regime tributáno aplicável às empresas
privadas.

JUSTIFICAÇ~O

O objetivo desta emenda melhorar a redação do dispositivo ind,c!
JUSTIFICAÇAO

do.
A lIproteçllio"

presas nacionais

cional ou para o

elas exercidas.

a que se refere o texto deve ser às em-
que a lei "considerar estratégicas para a defesa na
desenvolvimento tecnológico", e não às at i v í dades por

As empresas púb Li cas e sociedades de economia mi s t a titulares de ma
nopõ.Lio estatal muitas vezes gozam de privilégios ru sce t s que não faz
sentido estender às demais empresas, públicas ou privadas.

A redação do § 20 do Art. 228 do substitutivo implicaria, em elimi

nar eventus í s privilégios atribuídos às empresas estatais monopolistas
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onerando desnecessariamente os consumi dores de seus bens ou servrços ,

Tal ônus ad i c i.ona I recairia, inclusive, sobre empresas privadas (no c,!
50, por exemplo, de bens intermediários), o que evidentemente não se _
ria o espírito da prepositiva contida no projeto substitutivo.

Trata-se, portanto, de assegurar a isonomia nos casos em que empre
sas estatais concorrem CO)lt empresas privadas, sem com isso modí f rca r o
regime flscal de empresas monopolistas, privilegiadas por Lea , Para es

se objetivo correta e do interesse geral, a redação do § 32 do Art. 170
da atuál Cons t í-tuãção é perfeita e não deve ser alterada.

EMENDA ES33288-1
l!J OEPUTADO LUIZ SALQMAO

= TEXTONulTlrlCAç1D -,

Suprima-se o § 12 do Art. 226, renumerando-se os demai s .

DEPUtADO DCTAvID ELISID

EMENDA ES33285-6
tJ

PLENARID

r,r-------------TIi:JTO/JutTl'ICAÇÃO-- ---,

Suprima-se o § Gnico do Art. 232.

JUSTIFICAÇAO

A mineração em terras indIgenas está regulada no Art. 232, ao quai
também apresentamos emenda de adequação de redação.

JUSTIFICAÇAO

A de f'Lm çãc de "empresa brasileira de Capital estrangeiro" em con

traposição à de f'Lní.ção de uempresa nac í.cna L'", es t ahe l.ec i da no caput , é
absolutamente desnecessãrí.e e pode caracterizar uma discriminação ind~

ae jéveL,

O conceito de "empresa nacional" é necessário como referência para
vários outros da spos Lt Lvns do projeto do nobre relator, ao passo que a
confuso rótulo d;! empresa brasileira de capa t a I estrangeiro não é men-
cionada em qualquer outro ponto. .

AdemalS a supérfluo parágrafo 12 do Art. 226 cr ra uma contr adação

terminológica insustentável: a empresa cuja controle pertença a bras!,
leiros domfca.Lí adhs na País é considerada nacional, enquanto que aque
la pertencente a estrangeiros é,....denominada bras i Le í r a .

EMENDA ES33286-4
tJ DEPUTAOO ALDO ARANt1!:1l' tJPC'AII.Tll:lO-J

4 PC do B

'LEIlAII.IO/COIIlIIÃQ/IUIICOUIUÃO .,

PLENARID

r,r---------- TUTO/JlllTlrlcAçÃo ---,

r;r-------- PLENÁJIlIO/c:OU1ISÃo/IIlIc:OUIU.io -,

PLENARIO
r,r TUTO/.,luSTlrlcAçÃlI ---,

Suprima-se do § 12 do art. 226 a expressão "brasilelra".
Incluir no caput do Art. 232 antes da expressão "par empresas nac.!:.

ona í s" a expressão "por. brasileiros".

JUSTIFICAÇAO
JUSTIFICAÇAO

A presente emenda visa a retirar a expressão "brasileira" do texto
do § 12 do art. 226, para caract.er-Izar apenas como "empresa de capital
estrangeiro 11 a pessoa jurídica constItuída, com sede e d i reção no País

que não preencha os requisitos do caput do artigo referido.
A defIru.çãn de uma "empresa br as í Lei r a de Capital es t ranqe i ro cria

uma contradição t e rnu.no l.dqã ca i nace i t éve l . a empresa cujo controlepe.!'.
t ença a br es i í e í ros domiciliados no PaIs é considerada nacional, en
quanto aquela pertencente a estrangeiros é denominada "brasileira".

A supressão da expressão "brasileira 11 , pois, permi.te a caracteriza

ção da empresa de Capital estrangeiro, em oposição à "empresa nacional",
definida no caput do art. 226.

A Cuns t í tu rção atual e suas antecessoras asseguram brasileiros, pe~

soas físicas, o direito de receberem autorizações e concessões de pes
qui se e lavra de minérios.

O projeto do Relator, em seu Art. 232, oportuna e cons.istentemente

atr ibuíu exclusividade desse direito às empresas nacionais, superando
a ancunven.Lerrt e f6rmula atual das "soc1.edades organizadas no País lI •

DEPUTADO ADEMIr, ~,Nú~ADE

~'~II.TlIlIlO• j.f)J6e OUTROS

'LlIl .."'Il/COWllsÃO/SIJe(:OlllIlÃO- -,

r
EMENDA AOInVA

l),lENARID
,.,.,- o ;- nXTO/JUIT'rlCAÇÃO --,

EMENDA"ES33287-2

tJ

r,r-------------TJ:ltTO/JUST'rlc:AçÃO ---,

Supnmir o inciso Ir do Art. 225 do Substitutivo do Relator, r enu
merando-se os demais.

TíTULO VII! - OA ORDEM ECONOMICA E FINANCEIRA

DOS PRINCípIOS GERAIS, DA INTERVENÇ1\D DO ESTADO,

DO REGIME OE PROPRIEDADE 00 SUB-SOLO E DA ATIVIDADE ECONOMICA

JUSTIF!CAÇAD

A propriedade privada é uma das diferentes formas de propriedade
que convivem nas economias e sociedades modernas. Não constitui, por
isso, princIpio geral de organização da Ordem Econômica e Financeira.
Ademais, o caput do artigo já propõe que a ordem economí.ca se ja funda

da Una livre mtcã atIvav , o que torna o inciso redundante e desnaces-,
sário.

Art. 22B
§ 42 - Os empregados das empresas públicas e de

economia mista, p'ar t â c.ípar-ão , através de representantes eleitos por
sufrág1 0 direto e secreta, dos Conselhos de Administração e Diret.Q.
rias Executlvas desses es tabel ec raentcs , pro ib í.da a reeleição por
períodos subaequentes , conforme a lei.
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CONSTITUINTE VITOR BUAIZ

JUSTIFICATIVA

üemoc rac.ra tem que ter sentido prático e funci.2,

nalídade concreta. Nada mais e r i caz para a fiscalização das empresas

públicas que a par t í c Ipação de seus empregados, permanentemente ren,2.

veda I para Imped i r mordomias, assegurar e r i c i ênc i a dos" ser-v lÇOS pó
blicos e, principalmente di ficul t a r a sedimentação de Iu'ma(tas,\ta te~
nocrática insensível ao verd~eiro interesse público. ;b~ Y.l

EMENDA ES33293·7

f:
r.r--------'L&rcllllO/c:OfIII..lo/.UHO..~.Eo_-------_,

p'LENARIO

r;-r-------------UXTO/Ju'TI'ICAÇAO-- ----.

l04
EMENDA AO ART. Ba! ~"'-tVlC \V

inclua-se depois da palavra "audf t or i.as"
e antes de 11f'Lnance i rasu , o vccebui ãr io "contábeis li •

JUSTIFICAC110

EMENDA ADITIVA AO ART. 50
r;r--------------trll'TOI,lunll'luq,io-----------------.

Por razões que são sem razão, o Pr".ll?tn
da Constituição mQrginalizando essa realidade, emr te dn pr-ece- lo
ora emendado a auditoria contá"!l.

A omissão tem força e efeito de pecaria.

A auditoria está tão vJncu Lada à cf"lnta'l.
LLdade que quando a palavra "auda t c r j a« parece em qua lquer t e.rto

sem qua Lf f'Lcat Lvn , subentende-se, pOT elipSe 16gica, que é a ~o!!.

tábj 1. Essa a verdade que tem curso 1 i vre no quadr-o da rea 1; rade
':lrasileJra.~'m'''~

P O T - RJ

~""~'v09J87tJ PLENÁRIO

r.r I'UHAIlIO/cONIUio/lulcovruia ,

EMENDA ES33291·1
tJ CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO CAÚ

Logo, deve ser afastada.
Adite-se ao Art. 50

CONSTITUINTE VITOR BUArZ

Parágrafo 19 - O Brasil não manterá rela-

ções diplomáticas e comerciais com países que adotem po l í t i.cas de

segregação racial nem admitirá que operem em territ6rio nacional ei!!.
presas e rns t í t uí.ções oriundas desses países.

EMENDA E$33294·5

f!J

PLENARIO

JUSTIFICATIVA

As relações diplomáticas e comerciais do

ar-as i I com países amigos devem estar vmculados diretamente à ques
tão maior que representa o direi to e o respeito ao ser humano. A pr!

tica de segregação racial denigre o homem,av i Lt a os seus valores mo
ralS e sociais, provocando desaqrepação entre as nações o-

r.r-------------TlXTO/JUITIPICAÇAO------ ----.

IV ,04
EMENDA AO INCISO I-H 00 ART. 1-37

Inclua-se depois da palavra "auddt or f a" e antes

de "urçament é.r í av, a vocábulo "contábilll.

JUSTIFICAÇ110

Torna-se pois, imperiosa, que de forma per

manente conste do texto cons t r cuc í.ona l prinCífiíS maiores que tornem
obrigat6rio ao Estado b r as í Lear o não manter r 1 ç~et com países que

pratique este crime cnnt ra a humanidade. I 1/)

A auditoria está .110 vinculada à contabilidade
que quando a palavra "audI toria" aparece em qualquer cexto sem
qualificativo, suhetende-se, por elipse 16gica, que é a contá
ha L. Essa a verdade que tem curso livre no quadro da real tdade
bras í.Lea r a ,

Por razões que são sem razões, o Projet.o de Con.§.
ti tuição mar q í na.l i zandn essa realidade, omrte do prece í to ora .!:.
mendado a auda toria contáhil.

omissão tem força e e fei to de pecado. Logo, d~

ve ser afastada.

PLENARIO

CONSTITUINTE VITOR BUAIZ

CONSTITUINTE VITOR BUAIZ

PLENARIIl

EMENDA ES33295·3

f!J
r.r 'UNAAIO/c:OIWISI.;:O/IU'C:OMIUicl__---' --,

,..,,- 'UICAIml/c:OAun.;:o/IUoKOMlnio ,

EMENDA ES33292·9

I:

r.r-------------TlXTO/JUSTIPIc:.lÇAO-----------------.

Inclua-se depois da palavra "f'asca l Lzação" e antes de
IIfinancelra", o vocábulo "cnnt ãh.i L'".

JUSTIFICAÇ110

EMENDA SUBSTITUTIVA E SUPRESSIVA

T1TULO IX - CAP1TULO V

ART. 293 E SEUS PARAGRAFOS j s , 2º, 30, 40 e 52.

SUGERE-SE A SEGUINTE REOAÇ110 AO ARTIGO 293:

J astro do s í s tema de tomaria de contas é a cuntab I 11:,
rtade , São seus reg5stros as dados básicos rte cont ro í e das fina!!.
ças púb l t cas ,

O PrnJeto da const.J tua ção disC'rlmlna contra contnbi.-
Li dade quando onu te a r i ac aLi zaçüo ccnt éb í.1, que é o ponto ,1F;!

partida r o lastro da f'Laca f Lzaç ão Fjnanceira, cr çament ãr í a , E.
peracional e patrimonial.

A discriminação, a Lém de ilógic-a, é Lrijus t a . Afastá-la
é o obje t i.vo da emenda.

ART. 293 - FICA INSTITUIDO O CONSELHO NACIONAL DE CfJl.UNICAÇAO COM COMPETE!:!

CrA PARA "AO REFERENDUM" DO CONGRESSO NACIONAL, OUTORGAR E RENQ

VAR CONCESSOES, AUTORIZAÇOES OU PERMISSOES PARA CANAIS DE RAOIO

E TELEVISAO.

§ 12 - AS COt\CESSOES SERAO FEITAS POR PRAZO NAO SUPERJOR A DEZ (10) !l
NOS E, SOMENTE SERAO CASSADAS OU SUSPENSAS POR SENTENÇA JUOICmL.

§ 20 -A LEI OISPOR!\ SOBRE A CRIAÇAO, A TOTALIDADE DAS COMPIETENCIAS

A CowasIÇAO DO CONSELHO NACIONAL DE COONICAC110.
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os trabalhadores acima menca.onadoa obrigam-l5e ainda, no in.
tuito de conservarem em forma l..dea1 seu or-qana.amc (mú2lculos,_
cordas vccaas , meméxa.e ecave , etc.), a cua.dadoa e speca.aã.e
com alimentação, veat.uárao e outros, tendo Lnctuaave que ad.Q.
tar hábJ.tos de va.de , os quan.a exigem grandes !IacrJ.f.1.cío.s peg
soais;

esses trabalhadores têm e a.nda Larru.tiedo tempo para o exerci

~~~c~~o:~aa c~~~~~~~li~~~~s:J.~::~~aq~~n~~r~ e~~~;~ci~~~;w1~~:
das; o enr-a.qecamentio das ar-cacuj.eçêes r o envelhecimento e a
ceacaaaaee das cordas vccaa.s , entre amimexoe cucrce sérios
problemas acentuados pelo avanço dos anos, ãificultam e até
impedem a atuação em espetáculos, consequentemente, comprom!l
tendo a e't.a.vz.dade profJ.ssJ.onal.. AsBJ.m sendo, neceaeéxac se
faz garantl.r a aposentadoria a esses trabal.hadores, quando
em vanue (20) anos de carreira, após grandes sacrifícJ.os pel!
soais pela sua arte e em prol do desenvolvimento cultural de
nosso povo .. já não se encontram em condições de prosseguir
no exercício de sua profJ.ssão..

:I.lSTIFICP!;l1Q

.Justifica-se a presente emenda em razão de que com a instituição co Conselho

Nacional de CClITXJnicaç§o nos termos acima expressoe , concretizar-se-á a pro

posta de democratização das meias de conmícaçãc da massa. Com a criação da

citado Conselho nos rooldes supra, por-se-á em prática os princípios democr!
ticos qua devem fundamentar a política da COlWnicaçã • Ainda, cartamente, e

vitar-se-á as indevidas manipu1açlles políticas, as quais têm assaltada, em
especial área das teâecummícaçõea, essa de capital l~rtância à sociedade

brasileira, partaculernente, no que >:le refere as QUestões, s6cio-política

cultural.

CONSTITUINTE VITOR BUAIZ

PI..ENARIO
= 'tIxTOtJUIITJ~lcloÇlo _,

EMENOA AO ART. Jt; r ~ L~

- os referl.dos artJ.stas como J.gualmente os ATORES
(cantores de Ópera), por força da neceaaa.dade de ee
em plenas condaçêes para apresentação em cena, isto
b'La.co , mesmo nos períodos de férias, obrJ.gam-se a
exeuecavos axercIcaos dJ.árJ.os;

LíRICOS
manterem
é, ao PS
realJ.zar

Inclua-se, depois da expzassão "notórios conhecime.!).
tos" e ances da palavra H jurídicos", o vocâbu.l.o "contãbeis ll •

JUSTIFICAÇAO

PLEJlÁRIO

CONSTITUINTE VTTOR BUAIZ

EMENDA SUBSTITUTIVA

PLldII.lO/Co... 'do/.uICOlllllllo -,

Substitua-se a redação do art. 157, § 1~, pela seguinte:

"Art. 157 .

§ 1~ .. O Tribunal Superior do Trabalho ccnpcr-se..ã de Vinte e

sete Ministros, nomeados pelo Presidente da Repúb1 tce , apÕs aprovação pelo Senado

da Repúbl tca, sendo:
a) dezessete togados e vital lctcs , escolhidos onze dentre Ju!

aes da carreira da magistratura do tr-aba l hc , três dentre advogados, com pelo menos

dez anos de atividade profissional, e três dentre membro5 do Hinistêrlo Público,

com pelo menos dez anos de carreira;

b] dez classistas e temporários, que sejam diplomados em curso

universitário, em representação paritârta dos empregados e empregadores. 11

JUSTIFI CAÇÃO

A proposta ausculta uma so l lcr teçâo de eminentes Ministros do

prõprio Egrégio rr ibur vt, Eleva a composição prevista para 27, objetivando atender

i racional distribuição por turmas, preservando os Pres Idente , Vice e Corr!'gedor.

Eleve também o número de representantes do quinto constitucional. E/SObretudo, in,2,

va quando exige que os Ministros classistas sejam diplomados em curso universit!

rio.

tJ PLENARID

r;r-------------TlXTO/JUSTIPICAÇÃO-- --,

EMENDA ES33298·8
fl CONSTITUINTE JOSIC IGNACIO FERREIRA

lil
I

o Tribunal de Contas, corno o nome esclarece, destina-se, basi
camente, a tomar contas dos que gerem dinheiro pt1blico. O instnxnento fundi!

mental para realizar esse objetivo é a contabilil.lade. Os conhecimentos cO!:!.

tábeis são a alma da tomada de contas

o que não se entende é a razão de ser de o anteprojeto da Con~

titulção não ter incluído "conhecimentos contãbers", no início da lista dos

pré-requisitas culturais do art.l44.

Trata-se de imperdoável omissão, que a justiça ,mpõe seja s!!.

primida. E a que propõe esta emenda.

A rtísm Imínação contra a contabilidade configura "non sense t ,

Sob o ângulo da ménta porque sem contabilidade .ão há competência para r~

alizaçlla da importante tarefe constitucional. Com v'stas à classe dos pr.9.
fissionais da contahilldade a díscrãminação agrava mais, tornando-se Illeno:;,

aceitável. Esses prorissianais realizam função pública re1evente, contro

lando e calculando as tributas que a empresa paga aos três níveis de governa.

A aprovação da emenda será a reparação da discriminação, de t,2,

do incompatível com o espírito de justiça, que deve se]" a alma da "Lex Legumll.

r.r-------------TUTO/Jl,IlTlPICAÇÃO--------------,

EMENDA·ES33297·0

l:J

EMENDA ADITIVA

TíTULO IX - CAPíTULO II - SEÇÃO II

ART. 265 - ALfNE A B

SUGERE-SE A SEGUINTE REOAÇl\Q A CITADA ''''fNEA B:

PLtMAIllIO/CCllolt,.i:o/IUICOIltU.i:o ,

JUSnFlCACÃO
r;r TlXTO!JU'TlPICAÇÃO --,

JUSTIFICA-SE a eõaçêc de "COMPROVADO DESGASTE FíSICO E 'EMOCIO
NAL", na ,redação da menca.cnada alínea B, no aerrt.a.do de garan
tJ.r tambem aos BAILARINOS, ARTISTAS CIRCENSES e ATORES LiRI
COS, a Justa epoeent.edor-a.a por tempo de aexvaço reduzido con
e i.õei-enõo-ee que: ' -

EMENDA SUBSTITUTIVA

Dê-se ao § 21, do art. 6~ a seguinte redação:

IIArt. 6'? .

- os BAILARINOS, clássicos e modernos, como os ar-t i.atas de inú
m=ras funções CIRCENSES, a.na.câ.em a aprend;J..z~gem de prof;J..g
15';0, aSS1m como na grande maa.cz-a.e das vezes começam a exe~

ce-la na mais tenra a.dade e, a preparação técníca e art:lstJ.
ca para o exercício da mesma ex i.qe extenuante trabalho d~A
rJ.o;

- pelas pecuã i.exadeõea dessas profJ.8sões cênacaa , esses art~s

tas são trabalhadores 06 quea.a sofrem r.nuau.tiado desgaste fI
5.1.CO e emocJ.onal, quando não r-r.eco de vadar

§ 2.1 ... A lei punirá a util ização, nos processos, de provas obtl

das por meios i 1Iet ees ,"
JUSTIFICAÇÃO

A redação, ora subst t tu lda , apenas lnadml t i a provas obtidas por

meios t t lct tce , sem cogitar da pcss lb l l ldade de punição.

rez-se mister, portanto, a exp l lc l taçiic da ocorrência de l l [c l tc

penal, a fim de que se revigore o espfrito da norma.
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JUSTIFICAÇAO

EMENDA MODIFICATIVA

=-- TlXTo/lu.nflcAclo--------------

A redação medi f i cade se referia à ap l rcação de re
cursos públicos por entidades de o í r e.i t o privado.

Em face da natureza Jurí.dica das entidades pr av adas ,
é bem de ver que a competência flscalizadora do Tribunal de Contas

vera f í car é - segundo a melhor técnica d,e dí r e i t o - a aplicação de
recursos orçamentários.

çr;,aJlTIDO--

PMOB •
'LINAJlIO/COillISlÂlI/'U4IeOIlI••io _

Dê-se ao art. 74, caput, a seguinte redeçjiot

"Art. 74 - A Câmara Federal compõe-se de representantes do povo,

eleitos por voto igual, dr re tc e secreto em cada Estado, Território e no Distrito

Federal, dentre cidadãos maiores de dezcrto anos e no exercício de direitos polft.l

ccs , através do sistema distrital misto, majoritário e prcprcc tona l , conforme di.!.

posto em lei complementar. 1I

f:J PLENAR) O

EMENDA ES33303·8
tu CONSTITUINTE JOSé IGNACIO FERREIRA

EMENDA MOD IFICAT) VA

JUSTIFICAÇÃO

"LlfllllllllO/çOlll••lo/luleolllll.lo----- -,

Quando o texto, acima aludido, houve por indicar os poderes

serviços públ l ccs , susce t Ive l s de proteção, tornou-se evidente que ele restringiu

a norma bás I ca,
O Defensor do Povo há que zelar pelo efetivo respeito às prerr~

gativas constitucionais, sem 1imitação de seu âmbito jurisdicional.

Dê-se ao art. 27, caput a seguinte redação:

"Art. 27 - O Defensor do Povo zelará pelo efetivo respe r to aos

direitos assegurados nesta Constituição, apurando abusos e omissões de qualquer B;!.

tortdade e Indicando as medidas necessárias ã sua correção e punIção dos responsi

ve ls ,"

=-------------TUrO/JlISTlflCAQio------------_---,

JUSTIFICAÇÃO

r.r-------------TUTO/Jl/nl~IC"çiD- ~

EMENDA MODIFICATIVA

E ADITIVA

Modifique-se o art. 145, caput, aditando-se-lhe, também, li s,!

O regime preconizado, segundo o sistema parlamentar, sob aprecio!:

ção da atual Assembléia Constituinte, envolve, sem diivlda alguma, a represente t lvj

dade ccnse t eulee pelo voto distrital, que é restabelecido, através da presente eme,!!.

da.

guinte redação:

'LINi.J1ID/cONI'.lo/'u.CDIII••icl _

= TlIlTO/lllSTI1ICAC10 --,

J
m-=:'""""-I

'----=:====~=::.:....=:.:::.::=....:...::.:::::=.=:~ --+_-----!. c.J:.MOB
J

'---=::::.:.:... ---.JJ fTIOS/~

EMENDA ES33304-G
t: CONSTITUINTE JOSé IGNACIO FERREIRA

tu PLENARIO
JUSTIFICAçilo

"Ar t , 1-45 - Os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual

ou Hunl ct pa l , em virtude de sentença Judiciária, far-se"ão na ord-em de apresentação

dos precatórios e ã conta dos créditos respectivos, garantida a InCidência da corre

ção monetárIa, independentemente da elaboração de novos cálculos, e proibida a de

~Ignação de cases ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos extraorç~
mentários abertos para este fim."

A emenda apresentada visa a garantir a incidência de correção m,2

netârr a, por débitos da Fazenda Pública, apurados em sentença jud l crjir le , Tal proc!i

dimento ganhou amplitude e iteratividade, com relação aos débitos trabalhistas, S.=.I

gundo consagração jurisprudencial.

Faz-se im~resclndfvel, no entanto, que o ordenamento maior haja

de estender o sentido dessas decisões, em todas as hipóteses de pagamentos devr dos

pelo Poder Públ l cc e cobrados por vias judiciais.

Outro aditamento determina que a atual ização monetária se perf,2,

çe automaticamente, sem necessidade de retorno do processo para a elaboração de n2,

vos câl cu lcs,

EMENDA ES33302-0
(ItõiiSTITUINTE JOSE lGNAC 1O FERRÊIRÃ L""""~• PMDB

EMENDA ADITIVA

Adite-se ao inCISO XI, do art. 83, o sequi nte r

IIArt. 83 - Compete privativamente ao Senado da República:

XI .. aprovar, por maioria ebsol ute e por voto secreto, a exoner,!

ção, de cf Ic lo , do Procurador-Geral da Repúbl l ca e do Presidente do Banco Central,

antes do término de seu mandato."

JUST)FICAÇÃO

Deve inserir-se na competência do Senado da República não some!!,

te a medida de exoneração, de OHCIO, do Procurador-Geral da República, senão ta.!!l

bém a do Presidente do Banco Central.

A relevância das atribuições deferidas a ambas as autoridades 

seja na esfera jur ldrca , seja na área financeira - afeta profundamente a sociedade.

Todavia, o Inciso concerne , tão-só, ao Procurador-Geral da Rep.Q.

bl rca , de modo que se busca estender a sua inciclênciõll ao Presidente do Banco te,!!

trai, como aliás propõe a Federação das Indústrias do Estado do Eapl rr tc Santo.

PLENARIO

Dê-se ao item VI. do art. 104, a seguinte redação:

"VI - Fiscalizar a aplicação dos recursos repassa
dos, mediante convêru.o , pela União aos Estados, Di..§.
tr 1to Federal e MunlcíploS. 11

EMENDA ES33305-4
tuCONSTITUINTE JOSE IGNACIO FERRÊIAA

r.r------------- TUTD/JlI3TI~ICACio,----_-----_---

EMENDA MODIFICATIVA

Modi f i que-cse o 1nc150 I I, do ar t . 107, dando-se-l he

a seguinte redação~

"Art. 107 - .....•••.••••..•......•.•....

11 - comprovar a legalidade e ava Laar os re
sultados quanto à e f i các i a e ef í c í ênc i a da gestão
orçamentária, f anance i r a e pat r í.morua I nos órgãos e
entidades da admrru s t r ação federal, bem como a am
pl i aç ão de recursos orçamentários por entidaêfes de

di r ea t o pr a vado •

r.-----n

" " " " " " " "
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JUSTIFICATIVA

A emenda visa asseguar a autonomia dos Estados com

deséentralizaçã'o indispensável ao fortalecimento da Federação.

Por outro lado, os recursos repassados através das
quotas de par-t ac í paçãc dos Estados e Municípios ingressam como I.!:.
ce! ta nos orçamentos es t.aduaa s e municipais e r por via de conseqlle.l!

ela, a fiscalização da sua aplicação deve ser competência dos Trib,!!.
naa s de Contas Estaduais e Municipais em colaboração com as Assem
bléias Legislativas e Câmaras Municipais respectivas.

A redação adotada no Projeto de t ermmaraa dupla fis

calização por parte do TeU e Tribunais de Contas es t adua i s , com vi
síveis inconvenientes r determinando superposição de controle e deli

perdicio de recursos.
A;ém disso, permitiria deixar ao TCU melhores cond,!

çõe s para se dedicar a ampla tarefa de fiscalização da Administraçllo
da re t s e indireta da União, inclusive das empresas supranacionais,
das quais a União tenha participação (item V) em miihares de 6rgllos

dí sseeunadcs no pais e no exterior. I

Finalmente a presente emenda harmoniza-se com os '\
princípios consagrados no texto da ~je:o: regime. federativa, aut~

nonn a dos Estados, MunícíPios~-sDÕstanclaleconomr a e t r-evé s da de.::..

centralizaçã'J, L

Mas, parece-nos uma atitude irrealista não tratar o
problema, consti t.uc i ona Iment e , ou tratá-lo, preconcei tuosamente, a fa~
tando apuoristicamente a hipótese de mter ter êncãa nos códigos v,!
t a i s ,

Numa hora em que avançam setores c i entLr í co s como

Biotecnologia, a engenharia genética, e em soczedsdes altamente po I
Lat í.z acas , cama os EUA, Já se reconheceu direito de patente ao pro-

cessamento científico de formas V1V3S para síntese de va da , temos

como razoável (com todo cuidado, embora) não opor-se um frelo ins!!

perável à perspectiva CientífiCj com que a matéria nos acena e, ao
contrário de vedar esses proces os e produtos que resultam de pesqu!

sas como organismos vivas, deix r válvula aberta ao bom uso do legl!
lador infra-constitucional - a fórmula é de lei de especial teor e
t.::.I.ll::: ...J.'_'-U r i t.o , o de lei compIementar - para, quando for m81S ex,!

gente a t endênc i a à man.rpu l ação bem encaminhada de formas de v i da e

o contexto nacional amadureça pêra :sta questão, possa o País atu,!
lizar-se nesta delicada, mas a r r-ever s Jve L - a nosso ver - linha da
civilização.

EMENDA ES33308-9

EMENDA ES33306-2
'CONSTITUINTE JOSE IGNACIQ FERRÊiR'A'-------------, L'·IITIDll~• PMOB

,
CONSTITUINTE JOSê IGNACIO FERRE!RA

tJ PLENARIO

r,r-------------TEnll/JUITII'u:.ÇAIl' ---,

PLENMro

r.r------------- TnTllnUITI'IC~ÃIl'-------------___,

Acrescente-se ad final no artigo 108 a seguinte e,?i
pressão:

"Assegurando-se aos seus membros as garantias, pre!,
r oqat ãve s , venc imerrto s e impedimentos iguais aos
dos Desembargadores dos lribunais de aus t ãça das
respecti vas unidades da Federação. ti

JUSTIFICATIVA

A emenda vi sa assegurar aos Conselheiros dos Trlb.!:!,

nais de Contas dos Estados, do tií s t r r t o Federal e dos MunlciplOS

.8 correspondência do tratamento dispensado, na texto da projetc

const í tuc ronaj , aos Ministros do Trlbunal de Contas da União, que

na t r adâ ção do nosso Dar e í ta Consti tuca ona l têm as mesmas garantlas,

prerrogativas, igualdade de vencimentos e impedimentos da magistr!!

tura correspondente, como forma de assegurar condições necessárias
e indispensáveis ao exerc í c i o pleno do cargo.

EMENDA ES3~307-1

CONSTITUINTE JOSE IGNACIO FERREIRA

l:PLENARIO

r,r-------------'hfDI..UJrlfu:.-çiD- _

EMENOA AOITIVA

Inclua-se, onde couber, no art. 62, um parágrafo, de~

ta forma:

11 _ Lei complementar, regulará os processos e prod.!:!.

tas que envolvam a manipulação de orçarusmos vivos Ou as produzam."

JUSTIFICATIVA

São, de fato, em eur t os aspectos, uma temeridade, hoje,
as manipulações de formas vivas.

EMENDA MODIFICATIVA

Inclua-se, onde couber, nas Oisposições Transit6rias jlZM

IIArt ..• - ~ concedida reparação plena aos anistiados p~

la emenda constitucional n2 26, de 27 de novembro de

1985, e a todos quantos foram punidos em decorrência de

motivação política, explicitada ou não como tal.

§ 12 - O período de reparação abrange a data de 18 de
setembro de 1946 até a data de convocação da Assembleia Nacl~

nal Constituinte.

§ 22 - Compreendem-se na caput deste artigo, servidores
públicos ou não, civis ou militares, atingidas em deco,E.

rência de atos Int í tucaonaas , complementares, adminis 

trativos e instrumentos equivalentes, que compeliram
por qualquer forma, o a f as t ament o de atividades, cargos, em

pregos e funções, inclusive em face da aplicação do Decr~

to-Leg>51ati vo nO 18, de 15 de dezembro de 1961; do D~

ereto-Lei nl;;! 864, de 12 de setembro de 1969 e da Emenda

Constitucional nO 7, de 13 de. abril de 1977.

§ ,32 - Os critérios de reversão ou de reintegraçlio se
condac í onam à exas t.ênc í.a de ~agas e ao interesse admi 

nistrativo, mas não ilidem as direitos às indenizações I

correspcmdentes, promoções, reclassi ficeções, reenque 
dramentos e demaa s vantagens aplicáveis aos atingidos ,

como se es t ave s sen e~ -ey.e+rvu-exercíclo de cargos, e~

pregos, funções ,mandatos e prestações de serviço de qual
quer natureza, respeit~das as características ;~erentes-;
à a t av í dade regular, em cada caso.

§ 40 - São consideradas preenchidas e totalmente sati~

fel tas as eXlgênclas legais e regulamentares, que ind!
pendem de limitações, Lnc lus i ve de pr-e sc r Lção , decadên
cia, caduc i dade ou renúncia de direitos, bastando a 3!.

presentação dos atos de afastamento às ComIssões Espe
ciais de Anistia instituídas ou a Serem r ns t Lt.uf da s j que

emz t í rão parecer conclusivo, no prazo máximo de 30 (tri,!!

ta dias), com direito de recurso do interessado ao p~

der Judiciário, em 19ual prazo.

§ 52 - Os efeitos financeiros da reparação retroagem
data do afastamento da e t avfcede ou da de sapaz-ec z.eento '
do atmq í.do e serão ressarcidos pecuruar ã ament e , com



correção monetária mediante pagamento ao a cmnã do ou

seus herdeiros e sucessores, descontados encargos
tributos, segundo os critérios v i qent es nos respecti

vos exercícios.

§ 62 _ Em havendo opção pela aposentadoria, e indepen 
dentemente da disposição do parágrafo ant e r aor , os pr,!!
ventos serão c,alculados nos termos do ordenamento con.§.
ti tucional. 11

A trad~~to br-as í Le i r o - cuj o elemento cons

titutivo emana da própria indole de fraternidade - impõe muito
m81E que a concessão de anistia,' senão mesmo sua reparação 5.2.
eial e financeira.

Eis a expectativa de toda a sociedade nac i ona l . Eis

a expectatlva, inclusive, da sociedade internacional.
A anistia desconstitui ressentimentos que separam e aI!.

tagonizam os conc rdadãcs .
Alude-se a õbi ce s Impeditivos à consecução da medida

- reparat6r ia, em sua pIen! tude, como sejam:
1) O desinteresse de reabsorção dos atingidos, ou 8

Lnex rs t.ênc í a de vagas, ou ainda, a mconveru ênc aa administrativa,
2) A carência de recursos f ananceLr os para o r es s arc r

mento de índeru zaçães ,

No concernente ao primeiro aspecto, a matéria ser i a de
vincular-se ao poder cí.scr rc í onãr í o da AdmInistração, que rea.f!,
mitiria o at Inqa do , promovendo-lhe a aposentadoria ou a reforma,
não havendo interesse ou convení ênc i a de reversão à atividade.

Com per-t í nênca a às repercussões f ananceLr-as , nã ô há

negar que o Tesouro Nacional tem condaçãe s para supr i r as rep~

rações necessárias.

r.r--------- TUTof~ulTl'leAçi.o--------------

EMENDA MODIFICATIVA

Art. 101, seu § 29, que passa a est.a
forma:

"§ 22 _ O Conselho de MInlstro poderá
elaborar t e i s delegadas que, por sua s oLaca t ação ou de ofício, lhe
sejam autorizadas pelo Congresso Nacional, par r eao.luçao . 11

JUSTIFICATIVA

3057

I - direito civil, comercr el , penal, processual, eleitoral,~

rio e do trebe lhc ;"

OBS. A parte aditada está sublinhada.

JUSTIFICATIVA

Esta emenda é o complemento lógiCO de outra que também apresent,!

mos, excluindo a competência concorrente dos Estados para legislar em matéria de Di

reito Agrário e do Trabalho.
A necessidade deste dispositivo é evidente, para evr eer futuros

ccnf lr tcs nascidos da existência de normas diferentes em relação a cada Estado,caso

prevalecesse o texto constante do Projeto.

EMENDA ES33311-9
CONSTITUINTE JOSé IGNACID FERREIRA

m-------------TUTD/~ulTr'leAçiD _

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao $ 6r:', do art. 9° a seguinte redação:

llArt. 9!i! .

§ 6? - Os Sindicatos Rure l s poderão organizar-se por categorias

econômica e profissional específicas, de acordo com os pr lnc lp los adotados para os

Sindicatos Urbanos, nas condições da l e l ;"

JUSTIFICATIVA

Sem diiv l de que a sociedade reclama um tratamento rque l aos set~

res urbano e rural.
Para que a organ i zação si nd I ca 1 ru ra 1 possa crescer e se forta 1e

cer e Imprescindível e urgente que se modifique sua estrutura, adotando, para est;

fim, 05 mesmos critérios utilizados pare a organização sindical urbana.

Não se Justifica manter uma estrutura Sindical que jã deu provas
de sua ceducr dade ,

Ao abordar essa questão, o i lustre Professor UBIRACV TORRES cua
CO, em seu livro "Enquadramento Sindical no Direito Brasileiro", págs. 29/30, diz:-

110 a~ual enquadramento Sindical rural é falho, somente se justl

ficando por se tratar de uma situação incipiente, e, sem dÚVida, transitória. Breve

mente carecerá de modificação, POiS, surgimento de sindicatos formados por categ:

rias específicas, no plano rural. Várias dessas categorias Jã existem e cer-temante

lutarão por melhor enquadramento, que poss rbt l l te a existência: de sindicato voltado

para defesa dos legítimos Interesses de seus integrantes. Na lavoura cenav l e l ra há

atualmente, os plantadores, Os cor tedores , os transportadores e os vendedores, que

podem constituir categorias específicas, com interesses bem definidos e, em alguns
casos, divergentes 11

AtualMente Os Sindicatos ruraiS estão esvezr edcs ccroue n~o ccn

seguem dar cont-3 dos mais diversos Interesses de seus es sccr ados , E Isto acontece

Temos _como melhor pcs i çao do que a fór
mula do substi tutivo, deixar expresso que a delegação Leqa s l at I va ao
Conselho de MinIstro (que é naturalmente neceaaé r aa , no caso) tanto
se possa dar pelo Congresso Nacional, como por solfei tação do CClns~

lho.

A razão é que melhora
ti tuti vo evitando, amanhã, dúv ida de interpretação
só é possível concerírda , de ofício, pelo Congresso
cltada pelo Conselho.

a fórmula
sobre se
Nacional ou

do sub2-.
ela

sol!.

'-'

I

porque, pela atual estrutura, um stndica.to rur-al pode reunir produtores de café, c,!.

na, cacau e tantas outras lavouras, além de pecuaristas, seringalistas, granJeiros,

etc. I
E evidente que esses produtores têm interesses diferentes, ess lm

como seus empregados. .
Prova disso é a criação da A$soclação dos Plantadores de Cana,

dos Produtores de Café, dos Pecuaristas e mUIUlS outras associações que cuidam dos

Interesses espec lfr cos da ce teqor-r a, Elas crescem e se multiplicam justamente po!,

que cada uma defende os Interesses préprros das diversas categorias existentes no

meio rural, esvaziando sobremane r ra a representatividade e a a~ão dos sindicatos r~

r-els ,

EMENDA ES33310-1
CONSTITUINTE JOSé IGNACIO FERREIRA

r.r-------------TllITDNU'llrICAçiD -,

EMENDA ADITIVA

Ao ê::lrtigo 32, inciso I, que passa ã seguinte forma.

llArt. 32 - Cabe privativamente B União legislar sobre:

No momento atual, quando o Governo es tâ Incentivando a negocl!.

ção coletiva como meio de solucionar 05 problemas se l ar l ar s e de condições de trab!

lho entre empregado e empregador, é necessário que se tenha na campo dos sindicatos

reconhecidos por c'ategorias específicas.

Na zona urbana a negociação coletiva é bastante comum] Já na zo

na rural é uma exceção. E ISSO deve-se à grande dr f t cu Icade que os e tue rs slndrc;

tos enccnt rem para ce 1ebr-ar convenções co 1et i vas onde deve es tebe 1ecer- as cond i ções

de trabalho e de sel ârrcs para apanhadores de cafê, cor tadores de cana, colhedores

de cacau, col hedor-es de mamão, etc. Havemos de convir que é quase Impossível ate,!;

de"r os interesses de todas essas categorias, por ,serem totalmente diversos. Difere~

te seria se houvesse um sindicato de cada uma dessas categorias.
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EMENDA MODIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

m-------------TlltTo/JunlncAQio _

os terrenos a Lodl a r s , Lrvr e s de qualquer rest r í ção e o mar,

possibill tando a ap Lzcação de natural política contra a esp!

cul ação imobiliária, em benefIcio dos que não podendo adqui 

rir terrenos junto ao mar, estariam impedidos de frequentar I

as praias, pois os acessos a elas seriam fechados.
Nos terrenos interiores, a enfiteuse prestou tel.!:,

vantes serviços, ao impedir Lnd í ac r amí nada ut í Li zação do sE.
lo, posslbilitando o controle da ocupação urbana e rural e a
aplicação de normas reguladoras da estéti6 e da c Lr cu.l.ação f

v í ãr ra , antes dos Estados e Municípios assumirem esse papel.

O instituto da enfiteuse f 01 um dos melhores lnstr~

mentos jurídicos aplicáveis ao ccn t r oLe do uso do solo, quan
to à pro teça o ambiental, preservação da ecologia e de freio

contra a pr í.va t Lzação das praias.
Se a enr i t euse tivesse merecido a divulgação confe

rida a outros instrumentos jurídicri's, não seria vista com ta,!!
tas criticas, comparada com a de outros instrumentos legais,

mais recentes, do co t rda ano , como reserva de domínio, lea

sing, imposto de renda na fonte, ICM e tantos outros.
No a t'or an., ,i _ I _ ,..~..Jj:.rif:tárlO de t enLo i do donfru o '

pleno, 80 ceder o dominJ...Q. ú~ao rcr e i ro , retendo consigo o
ãômlnio direto, estabelece uma espécie de condomínio, visando
estabelecer política de uso ordenado do solo. O foreiro dev!:,

rá pagar ao Senhorio, antigo proprietário integral do solo, o
foro anual e o laudêmio em caso de a Lãerração da sua parte na

proprledade, ou seja, o domínio útil.

A simples extinção da enfiteuse como prevista no

texto do artigo, poderia importar em grave ônus para o Tesou~

r o Nec aone j , sendo entendida tsceo expropr Laçãc do domínio d,!

reto pertencente ao senhcr í o"

por outro lado, aqueles que ocupam terrenos da !!.
nl ão , dos Estados e Municípios, de ans t Lt u í ções e de particu
lares, embora regularmente -inscritos como ocupantes, perderlam
com a pura extinção da enfiteuse, o instrumento até aqui di,!

ponível para regularlzar suas posses onde construiram benfei

t or i as , daí prever-se a eda ção de novo texto de Ler nrdr né r La ,

com dlSpOSltlVOS ~ue contemplem os ocupantes, evitando-se a
subversão do mercado imobll2ário, com graves consequências sÉ

cioéconôm!cas, afetando principalmente os menos favorecidos.

tr'UtlC~~• PHOB

Dada a grande quantidade de terras dos domínios da

União, Estados e Municípios, desnecessárias ao uso púb l i cn , não

tenda os poderes Executivos condições de admanLs t r ác Las e r epre
sentando elas signi flcatlva parcela do pat r rmõn i n daquelas Uni

dades, a proposta ccnt r ibuí r é sobremaneira para os erários, co;
d í mI nu Lç ão do déficit público, através do processo mais t r ansp a
rente, claro e seguro de allenação,' que é o da hasta pública -

Ademais, tal medida regu~arizaria situações pendentes,
com reflexos altamente positivos sobretudo para as camadas m~

nos favorecid~s da populaçao, que terão franco acesso aos proce
drment os de leilão. -

Nas Disposições Transitónas, após o art. 59, que foi

reformulado em outra Emenda nossa, Lnc Iua-cs e novo artigo, com a
seguinte redação:

"Art ( ... ) A forma de alienação das terras da União

Estados e Municípios, desnecessárias ao LJSO público,

será a da hasta pública, com preferência, em condi

ções de igualdade, para os ocupantes e locatários".

tJplenár~o
rrr-------- 'LIHAlloIo/cololln.iO!llIlCcllllnio ,

(lPLENARIO

EMENDA ES33312-7
[!JCONSTlTUINTE JOSE IGNACIO FERRÊIRÂ

EMENDA ES33313·5
f? CONSTI TU INTE JOSE IGNAC IO FERRÊiM

m---------- TllCTO/JUlTlfleAlOio _

EMENDA MODIFICATIVA

D~-se ao art. 59 das Disposições Transitórias (Tit!!
lo X) a sequmte redação:

"Art. 59 - Fica extinto o rns t í tuto da enfa t euae . ~LfN_,"o/co .. lss.io/lulco..,ulo _

JUS T I F I C A ç A O

Art. 162 . " ........................•...........

§ lO - Havendo impasse nas negociações coletivas,

as partes poderão eleger a Justiça do Trabalho como
árbitro

Propõe a Federaçao das Indústrias do Estado do EspI
rito Santo que a expressão "d í s s Ldr.os co l e t í vos" seja substituída
por "neçoc í ações coletivas Ir •

Acatamos a sugestão, com todo o apreço que ela mere
ce , sobretudo pela ant ev i são de paz s oc i a I que se revela no prop6si
to de con f e r i r preeminência à neqoc ração , inclusive como fase an
tecess6ria do d i ss Idí o .

Nesssa linha de rac í ocfrno , as relações de capÚal

e trabalho se afirmam pelo diálo que inaugura o entendimento, e s.2,

mente após esgostadas as vias recíprocas de persuação, as partes

recorrem à Justiça do Trabalho.

§ 10 - A legislação ordinária disporá sobre o termo

final da eficácia dos atuais aforamentos públicos e
particulares, facultada ao f'or-e i r o a aqu í s í ção do f

ccmíru o direto, mediante a pagamento do valor est,!

belecido nos respect i vos contratos para o resgate,

ou na forma que estabelecer a r e f'e r i da legislação.

§ 2~ - A legislação a que se refere o parágrafo a!:!,
terior, determinará os direi tos dos detentores de

espécies de ocupação, de terrenos públicos ou parti

culares.

§ 3Q - Os terrenos sltuados na fSlxa de 100 (cem) ,

metros de largura a par t i r da orla maritima - ficam

qr avados com cláusulas de- preservação do meio amb,!

ente e de proibição de privatização das praias e de

lmpedimento de acesso as·"mesmas.

JUSTIFICATIVA

s e o povo brasll!tlJ.:O--PQde frE'DIIPntar J Jv r ement e as
praias e ainda conta com uma, razoável proteção ambaerrt a I da

costa, deve tal pr Iv í í éqro à enfiteuse, aplicável aos terr!

nos de mar i nha , pertencentes a uru ão desde o descobrimento,

por direito or i qí nãr ro da Coroa Portuguesa.

Esses terrenos, inalienáveis em seu domínio pleno,

de acordo com os textos vigentes, funcionam como dique entre

PLENARIO

r.r--- TEXfO/JUSflllC.l.ÇÃO _

EMENDA MÔDIFICATIVA

Modifique-se o § 10, do art. 162, dando-se-lhe
seguinte redação:

l
I

I
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rrr------------- TUTOIJLtSTI'ICAÇ1D--- ~

EMENDA MOD I FICATI VA

Aos §§ Il? e 51! do art. 6°, que se devem reunir em um só dlspos.!.
tlvo, desta formaj ~"",J<:,-".. o ~ § ,,!? s- ~<>'r.>
c Il§t'! - Todos são iguais perante a lei, constituindo crime inafl

ançãvel qualquer discriminação entre pessoas, especialmente envolvendo deveres, dl
rei tos e I Iberdades fundamente l s ,"

JUST I FICATIVA

A fórmula que propomos para reunir os §§ I'? e 5'1 do subs t l tut ho,

além de simplificar o texto (eliminando um parágrafo), corrige a referência - para

nós excessiva e desnecessária - a l'lguals perante a Constituição, a Lei e o ês taco,"

que nos parece não ser adequada.

Na verdade, a Idéia do Estado de Direito efetivo (conforme s lnte

tizou Geraldo Ate lr ba em considerações sobre liA Competência do Decreto-Lei em MatI

ria 'rr lbutâr la", em Revista de Informaç~o Legislativa, recente) compõe-se com a sub

l missão de todos, no Estado, ~I mclus tve o próprio Estado" ela submetendo- se:

~ tudo sob a garantia de uma voz e ação eficaz que 'assegure o lmpêr io do Direito e só

dele: a voz, a ação do Poder Judiciário, independente e Isento de condicionantes.

Nesta idéia, .!!.!. é expressão genérica, desde a Lei Magna até os

Trata-se de um complemento es sene i a l da estrut~

ra judac í âr La do anteprojeto da Comissão de Estudos Consti
t.uc ã onai s , que o projeto acolheu.

Há causas, embora não envolvam questões consti
tuc i onaí s , cuja relevância exige dac i são do mais al to t.r abu
nal do País. -

Adotada a emenda proposta, o Supremo Tr i buna.l I

Federal terá poderes similares ao da Suprema Corte aeeracana

que, além da matéria constitucional, pode julgar qualquer ma
t ér i a que considere relevante. -

A emenda decorre de sugestão do prof. José Paulo
Sepúl veda Pertence, que integrou a Comissão Afonso Arinos, e,
além de jur as t a de notória saber e conceito, é dotado de sen
s Ib i Lí dade polItica -

Além do mais, a emenda, no subs t anc i a l , restaura
dr spns í çãu contida no Substitutivo que, como relator, ofere-
ci perante a comi ssão de nrçaruaação dos Poderes e Sistema de

Governo.

JUSTIFlCAÇAD

rr="""'~• PMDB

W I ,uIlÁIIIO/COIlIUÃo/lutCONruio

C ~~~~p

EMENDA ES33315-1
(JCONSTlTUINTE JOSE IGNACIO FERRÊIM

regulamentos.

o Estado não é parâmetro perante o qual todos devam ser iguals:é

ele um outro Igual, que se deve submeter ã lei. Esta deve cuidar de que o Estado 1

não oprima uns e privilegie outros.

Ademals , temos por deanecessâr l a a parte flnal do ~ 5':' do texto,

sobretudo porque é enunclativa, o que é desaconselhável na composição da Constitui

ç'ão.
Al ém disto, não de~s,conslderar apenas~ {c liber'!;)d!;;'~\J

mas tembém~n~ re~er~ncla a;pós Ive l s fcnt es de dr scrrrm naçjio , _
o da vIda soclal'com oerll·ro lambE:1'Jldevere

PLENARID

Constituinte EGIDID FERREIRA LIMA

JUSTIF ICAÇAD

Transponha-se o' § 56 do art. 6Q para o final do

§ 24, do mesmo artigo, com a seguinte redação} fllcw.r'TncwJo o

at:.cJ.J s t .....,.., § 'ró> •
11 A lei poderá, em casos determinados, estabel.':..

cer a r esponsabLl i dade penal de pessoas jurídicas ll •

EMENDA ES33318-6
tJ

r.r-------------TUTOIJlIITIFIC...ÇÃO------- _

r;]-------- 'LtN".1I0/cOlll,uio/I1lICCIlIIIÃO' _

r='l'lTltltl~• PMDB

EMENDA E533316-0
'CONSTITUINTE JOSE IGNACIO FERRÊIRÀ'------------,

r,r------------- Tf;XTOIJlInlrlc ...çio------~--- ~

~MENDA MOD I FI CATI VA

Ao art. 115, seu Item X, que passa a esta forma:

"X - exercer os atos que es tebeeçam as relações do ares r l com 05

Estados estrangeiros e demais entes da vida Internacional e acreditar seus represe,!!.

tentes diplomáticos,"

JUsT!FI CATIVA

Vemos impropriedade em dizer-se que 11 ... compete ao Presidente da

República manter relações com os Estados es t.renqe r roa ••• 1\

Na verdade, o Bre sr l (ou qualquer país) é o ente contratante, ou

que firma tratados, ou que mantém as relações com outros entes da vida mundial.

Parece-nos mais próprio dizer que ao Pr-esr dente , logo, compete,!;

xercer os atos que estabeleçam tais relações.

Constl tuinte EGIDIO FERREIRA LIMA

PLENARID
= TUTOIJlISTlrlc~çi.o _

Inclua-se, no árt 148, o seguinte Parágra fo Unl

co:
11 Parágra fo ümco . Caberá ainda recurso extraor

dinário, nos mesmos casos de cabimento do recurso especial I

previsto no art. 151, ítem lI!, contra decisões de f í ru t ívas '

do Superior r r ibunat de Justiça e dos Tribunais Superiores I

da uru ão , quando o Supremo Tribunal Federal considerar rele
vante a questão federal r-es cLvLda"

A extensão as pessoas j ur Id i ca s da r esponssb í Ij,
da de penal, em casos determinadas I pode mostrar-se um ins 

trumento adequado à repressão de certas crimes I particular
mente, os que compõem a criminalidade econômí co-fmance í ra :
de um lado, é not õr i a a dificuldade de identificação da
agente culpado I nos chamados deI!tos societários; de outro,

a imposição da sanção penal à pessoa jurídica independe, ao

ccnt r ãr i o do que sucede com a r esponsab i Li daüe c íva L, da v.!:.
ri fieação do dano econômico e, sobretudo, do seu montante

Mas, é certo que a responsabilidade penal de 5.2,

ciedades e as acc i ações - na medida em que atinge arida r e t a 

mente direi tas e interesses de t.e rce i r os , não vinculados m!
terial e psiquicamente à prática do crame -, envolve sem 
pre uma ruptura com o pr rnc Ip ao básico do dd r ea to penal li

beral, que é o da personalidade da pena, reafirmado no § 24
do projeto.

Isso recomenda slstematlcamÉnte a t r anspos i cão I

sugerida I tornando claro o s ent i do excepc i 'll"1::ll que tem

responsabilidade da pessoa' Jurídica, em relação à regra ge
ral de que a pena não passará da pessoa do cr-amínoso ,

O acréscimo proposto á redação do projeto, de sua
vez, vasa a atender às recomendações da melhor dout r ma mode!,.

na, que, já não sendo mai s tão r adrcalmente infensa à Impos r

ção de sanções pens i s a pessoas j ur Id rca s , tende, porém, a só
admr t ac-La em casos de t.e rrni nado s , onde se j us t i f i qoe a ruptura
com os pr Inc Ip i cs gerais do di r e i to penal da culpa.

A emenda decorre de sugestão do prof . José Paulo

Sepúlveda pertence, que .i nteqrou a Ccnus s ão Afonso Arlnos,e,
além de jurista de notário saber e conceito, é dotado de se!!,
s i ba Lj dade política.
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EMENDA ES33319·4
l: Constituinte EGIDIO FERREIRA LIMA

f:J ",·,··,t?J;;Ú)"'··
TEXTO/~IIST1Fle ...çi.o-------------_

Ao § 22, 'do Art. 162, seja dada a seguinte
redação-

"Recusando-se o empregador ou empregados a

neçoc i ação ou à arb! tragem, é facul tado ao s i nd i cato de trabalha
dores ou de empresas ajuizar processo de d i s s Id í o coletiva, poden

do a Justiça do trabalho I através de sentença 1 estabelecer novas

normas e condi ções , re spe i t adas as disposições legais mínimas de

proteção ao t r abaí ho , cabendo desta decisão recurso trabalhista 50

mente para o 'Tribunal que a prolatar".

JUSTlFICAÇAD

a) Sendo o r r ibune l Superlor do Trabalho dr-

va dâ do em Turmas, cada uma das quais é integrada, no mfmmn , de
CInco membros, para ser respeitada a paridade de r epr-e s ent eç ão prp

fissional e econõma ca , o número total de seus membros não pode ser

de VInte e CInco, porque pelo menos dOIS de seus membros, o Presi
dente e o corregedor, como já acontece atualmente, p r ec i s am ser I,!.

"-I!I-:-:~ ..._ ......... ~,l.'- ... jJ<;lr,.ão ne s Turmas para quo:. po,=s:" se dedif'~r ade-.

quadamente, às tarefas de admrrustr ação e fiscalização que lhe in

cumbem, em todo o t er r í t ér i o nacional. O i dea l sar i a que o vice-pr~

si dente , terceiro membro da direção do t r ibuna l , pudesse 'Ser també
Libarado dos trabalhos das Turmas, para dar uma colaboração maas .!:.
fetiva ao presidente, a quem subs t i tua eventualmente e substituirá

def~nItIvamente ao t érrm.no de seu mandato PartiCIpando dos Julga

mentos do Plano e da Turma, como atualmente acontece, tal colabor!

ção é praticamente impossível.

PLENARIO

Constl tumt e EGIDID FERREIRA LIMA

JUSTIFICAÇAD

A sentença do t r rbunaI do Trabalho, ao estabe

lecer novas condições de trabalho em d í s s Ida o co l e t avo de naturez-;

econômica, não pode estar sujei ta a dlSPOSIÇão de convenção ante

r i c r celebrada entre as partes. Somente em relação à 2.eI é que se
justi r i c a tal submissão.

Por outro lado, é um erro permitir-se recur
so para o r r-rbune I Superior do Trabalho das dec asões proferidas pe
los Tribunais Regionais em da ss Ldros coletivos. 05 fatos estão a

demonstrar que esta cr rent eçãc , que é a da lei v i çente , comprome

te, de f rru t í vament e , a ce l e r i dade do processo t r aba l h i s t a , que é

fundamental sobretudo nnc. rh c,<:;ídios co l e t i vos

A emenda 'proposta, que restaura a regra aprOV1
da pela Comissão de Organização dos Poderes e pelo Projeto da Comi

são de Sistematização e contida na p r i meLr a proposta do Relator Se

nardo Cabral (junho/87), tem o respaldo de emmentes Nin i s t r os do

Tribunal Superior do Trabalho, como Coqueijo Costa, Orlando Teixe,!. I

ra da Costa, José Ajuricaba, Vieira de Mello e outros, e não supr,!

me todo e qualquer recurso para instância superior, pois veda, tão
somente, recurso "trabalhista" para instância superaor , ressalvan
do, pois, a po s s rb í Lfdade do recurso extraordinário para o Supremo

t r i buna l Federal ou para a Corte Superior que seja ]ltrlbuída a com

petência para julgar esse recurso.

b ) Quanto às vagas do t r ibune l que devem ser

reservadas aos advogados e ao MinistérIO PúblICO, o r espectavo nú

mero não poderá ser de oito membros, como cons t e do Substitutivo,
pois, além de representar uma í.njus t i ça clamorosa contra os maqi s 

t r ado s de carreira, cuja revolta poderá para Li zar a Justiça do Tr!

balho em todo o País, com todas as graves nonsequênc i aa que daí PE.
dem decorrer, importará em desrespeitar a cota de um quinto, que a

tradição tem reservado para os advogados e procuradores e que está

prev i s t a e mantida no Art. 136 do subst Ltut rvo . A manutenção, pois,
da cota de oito vagas para os representantes dessas cateçor i as pr~

r í s s í onass const at uí.r é numa contradiçao com o estabelecido no pr.!i

prio Substitutivo O número de seis vagas, como proposto na emenda,

elevando a cota atualmente assegurada, já excede mesmo um pouco os

Lamat e s previstos no a r t 136, pois um quinto de vinte e sete é
5,4. Somente com um Tribunal de quarenta membros é que Justificaria

o número de oi to vagas para essas categorias.

EMENDA ES33321·6

P
=--------'l-ENalllll/C()Wlssi.ll/$l1.e(lllun.io--------~

..,--------------H:lTo/~U5T'fICAÇi.O---------- _

Dê-se a s e qui nt e r edaçãc 80 ar t 15.

"Art. 15. A suspensão de dí r e i t os , Imposta como

pena, só produzirá ef'e i t os a pa r t i r do t r ã-is i to em Julgado I

da coridenaç ão"

EMENDA ES3332D-8
Constituinte EGIDID FERREIRA LIMA

10 .../,'.''''' .......-------------,

(IM
..,- TEXTllNustlflcaçi.()--------------.

JUSTIFICAÇAD

A redação do projeto não é feliz
A emenda decorre de sugestão do prof. José Paulo

Sepúl veda Pertence, que rnteçrou a Cnnus s ão Afansa Armos , e,

além de jur i s t a de notório saber e conceito, é dotado de se~

s rb aLí dade pu Lf t Lc e ,

Ao § lQ, do Art. 157. seja rlada a sequint.e ,

PLENARIO

EMENDA ES33322·4

= 'l-f.NA~IO/cow15Si.(l/IU.COMIS.4()--------~

EGlDIO FERREIRA LIMAC cons t í tumte
11 lº _ O Tr i buria I Superior do Trabalho compor

-se-á de VInte e sete MInistros, dentre br as í j e i r os com mais de
trinta e cinco e menos de sessenta e CInco anos, nomeados pelo Pre

sidente da Repúb l r ca apás aprovação pelo Senado Federal, sendo:

redação:

..,- TnTO/~!JHIFleAci.o__-_---------_,

a) dezessete togados f' vLt a I Lc i os , dos quais

onze juízes de carreira da maqaat r atur a trabalhista, três dentre

advogados com pelo menos dez anos de experiência profissional
três dentre membros do Htní s t é r ao PúblICO do Trabalho i

b) dez classistas t empor é r a.us em representa

ção par í t ár i a dos empregados e empregadores.

Acrescente-se úm novo rnc ã so I ao art. 29, remune

rando-se os dema i s :

Art. 29
I. c r aar distinções entre bres i t e í.r-os ou pre te

r ênc i as em favor de uns Estados ou MunicíploS contra out r os



3061

JUSTIFICAÇAO e do governo representat i vo , para a construção'

de uma sociedade livre, justa e solidária".
Trata-se de princípio fundamental da organização

federativa, de extensão e profundidade mai cr que a regra ge

ral da asononu a Não se jus t Lf rca , as s im , a sua eliminação I

no pr oje t c .
A emenda decorre de sugestão do prof. José Paulo

Sepú I veda Pertence, que integrou a Comissão Afanso Arinos, e,

além de jurista de notário saber e conce i t o , é dotado de se.!!

s Ib r j rdade po Lf t a c a ,

JUSTIFICAÇAO

Evita-se a confusão conceitual da redação do
projeto.

A emenda decorre de sugestão do pro f • José Paulo

Sepúl veda Pertence, que integrou a Comissão Afonso Arinos e

além de jurista de notó.rio saber e ccnce í to, é dotado de sen
s Ib i Lí dade política. -

PLENARIO

Constituinte EGIDIO FEBR.EIRA LIMA

Constituinte EGIOIO FERREIRA LIMA
~~AIITIOO~

PMD8

EMENDA ES33326·7
tJr.r------------- TUTO!JlJSTlFICAÇ.iO--------------

EMENDA ES33323·2
[:J
r.r-------- ~LE,.AIIIQ/ÇQNIU.i.o/.UIlCOllJlIlio __,

Dê-se ao 38 I do Art 6Q. a seçuinte redação:

r.T-------- I'l.rHAlllo/eOall)'Ão/.UlCOIilI.,.io ~

PLENARIO
r;-r nno/~USTlfltAÇ.i.o' ___,

Art. 60.

§ 38 - A casa é o asilo Inv i o í éve r do Lnda vLdun ,

Niguém pode penetrar nela l sem consentimento do morador,

não ser com autor i zeção judIcial ou para efetuar pr i são em

flaq,rante, para coibir ou evitar cr rme ou ac i dent e , e pres 

tar socorro às suas v Lt a.mas, ou para preservar a saúde e

incolumidade públicas

Dê-se a seguinte redaçr;,o ao § 53, do Art. 6Q

"Art. 612
§ 53. As associações não poderão ser compulsó

riamente dí sso lv i das ou ter suas at rv i dade s su~

pensas, exceto em consequênca a de decisão judi
c í al'".

JUSTIFICAÇAQ
JUSTIFICACAO

A exigência de trânsito em julgado para suspen -

der-se uma associação é demasiado, rmped í ndo a eficácia de

pr ov iment os cautelares, que as circunstâncias podem ex i qa r .

A emenda decorre de sugestão do pro f • José Pau

lo Sepúlveda Pertence, que integrou a comissso Afonso Ar i 

nos, e, além de Jurista de notário saber e conceito, é dot~

do de s ens rb Ll aoade pol f t rca .
EGIDIO FERREIRA LIMAConsti tuinte

A redação proposta restabelece a fórmula cLás s i

ca, que vem desde 1946 e Já se encontra gravada nas consc r

ênc í as . A Casa é o es i Io anv i oLâve I do andf v í duo . E ao mes

mo tempo apr-ovea t e as alterações trazidas pelo ProJeto.

EMENDA ES33324·1
t:J

PLENARIO
~DATA-=:l

'5J9 187 .
r.r------------- TtHo/JutTlfICAqÃO _

redação a-e---§-3!>, do Art. 60. ,
I

Dê-se a seguinte

I'LldIUo/cOIilIS.Ão/.u.COIlllI.do, _

Plenário

EMENDA ES33327·5
tJ Constituinte EG!OIO FERREIRA LIMA

t?
r;-r-------------TUTO/~ulTlfleAçÃO' _

JUSTIFICAÇAO

VI - pela representação por rncons t atucionalJ.d~

de.

Art. 19.

Dê-se a seguinte redação ao inciso VI I do Art .19.

A denominação proposta - representação por incons
ti tucionalidade - já ganhou tradição em nosso ordenamento ju:
rídico e corresponde melhor à natureza do direi to.

A emenda decorre de sugestão do pro f . Jósé Paulo'

Sepúl ve da Pertence, que Integrou a Comissão Afonso Arinos, e,
além de jurista de notório saber e conce! to, é dotado de
s ens ãb i Lí dade política.

UArt. 612 ....

§ 39 - E inviol~vel o sigilo da correspondên
eia, das comunicações pe ssoa i s e dos arquivos par t rcular es ou pro-=

fissionais, salvo autorizaçDo judicial, nos casos determinados em

lei, para fins de Lnves t í çação e instrução criminal".

JUSTIFICAÇAQ

r;-r------------- TUTO/JUUlfICAq:;;O'--- --,

PLENARIO

Constituinte EGIDIO FERREIRA LIMA

\
Propõe redação mais abrangente, de um làdo,i,!!

cluíndo os árquivos , como objeto da prcteção e, de outro, fazendo

menção à investigação que anteceda ao processo (s6 a partir de cuja

abertura se pode falar de "instruçã'o").

8I'AIITIOO--

PMDB ,

EMENDA ES33325·9
t:J

Dê-se a seguinte redação ao Art. 112.

"Ar t 12 d Bra'3il é uma Repúb l i ca Federativa,
or çaruaada segundo os pr a nc Ip Los da democr ac aa '

A emenda decorre de sugesUio do prof. José Pau
lo Sepúlveda Pertence, que integrou 8 ComlssDo Afonso Arinos, e,

além de Jurista de not6rio saber e conceito, é dotado de sensibili
dade política.
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EMENDA E533328-3
Constituinte EGIDIO FERREIRA LIMA

Plenário

r,r------------- Tt:rTO/~lJfTl'IUÇi,O _,

ção não pr ec r s a permitir que a lei disponha de certo moco . uast a

não proibi-lo.

A emenda decorre de sugestão do prcr , José Pa..!:!.

lo Sepúlveda Pertence, que anteçrou a Comissão Afonso Arinos, e,
além de jurista de not6rio saber e conceito, é dotado de sensibi

lidade política.

Dê-se a segulnte redação ao § 44, do art. 62

"Art. 6Q ••••

§ 44- Não será concedida a extradição por crl
me político ou de opfní ão , ou quando houver razões para concluir

que o Julgamento do extraditando sofrerá influências de natureza P2
lítica. Não se admí t i r é a extradição do brasileiro, salvo a do nat,!;!
ralizado, se o crime comum é anterior à naturalização.

EMENDA E533331·3
Constituinte EGIDID FERREIRA LIMA

PLENI\RID

= 'I'l!nOIJU.l1'fU'Jo~O-------------____,

Inclua-se, onde couber, na seçao I do Capítulo IV

(Do Poder Judlciário) r-r~-:sr;

JUSTIFICAÇAD

Ninguém pede ex t r ad í ção , nos tempos modernos,

por cr ime dec1aradamente polítlco. D importante é a proteção contra
a "extradiçao politica d í s f'arçadav,

!IArt. Quando a lei criar instâncias adminis -
trativas obrapat dr i as , será parrm t Ldo à parte vencida reque 
rer or i qí nar ramente ao tribunal judiciário competente a r ev i 

são da legalidade das decisões nela prof'e r Ldas";

Dê-se a seguinte redação ao Art. 17.

JUSTIFICAÇAD

=-----------__ TnTo/~unlfltJ.ç;:O' '_ ____,

JUSTIFICAÇAD

A admisssão de instâncias administrativas em cer
tos setores _ por exemplo, nas questões, tributárias e previ
denc i âr í as , nos problemas de registro da propriedade indus
t r aaL na repressão ao abuso do poder econômico (CADE), na

fisca~ização das entidades fi~anceiras etc. é um Imperat i vo ,

que o direi to comparado abona.

Nesses casos, o ríup Lc grau de jurisdiç50, quando'

não haja controvérsia de f",to, a reclamar anstrução probat.õ 

ria, é uma oc i os rtíade , que cnnt r ibuã para congestionar os ju!

zoz de 1J. instância.
A fórmula proposta agiliza a dec Lsãn , sem prejuf.,

zo da garantia de controle Jurisdicional da admíru s t raçãc ,

A emenda decorre de sugestão do pro f . José Paulo I

Sepújveda Pertence, que anteqrou a Comissão Afonso Arinos,e ,
além de JL - -v • ct.ó r Lc s eb c r e Cc.vc c ...to, é do t auc de s en-

~~~.l~lld.'!d.t..Fo)ítlca~~ .___ _--L-

~'AIlTIDO~

PMpB

pl ENGRTO

'L~lItÀIl;IO/CO"'SllO('II'C:Ollf".ia ,) QiAT;J;J

Constituinte EGIOID FERREIRA LIMA

"Art. 17. A lei "amplementar ou ordináua que '
alterar o processo eleitoral 56 entrará em vigor um ano de":
pois de sua p r cmuj çaçãoe •

A emenda deccorre de susqes t ão do pro r , José
Paúlo Sepú! veda Pertence, que integrou a comí ssso Afonso Arinos, e ,_

além de Jurista de not6rio saber e conceito, é dotado de sens íb í Lr.,
dade política.

EMENDA E533329-1

redação.

Art. 22.

=-------------TlXTO,JUlTlrlI:Joçi;o --,

~"Jo"'I'IDD~

PMPBConstituinte EGIDID FERREIRA LIMA

PLENARIO

Dê-se ao parágrafo único do art. 22 a seguinte

EMENDA E533332·1A redação do pr oje t o é tecnicamente inadequada.
Ao invés de determinar, em qualquer caso, a não aplicação da
lei vigente, é mais correto impor a~ de um ano para
entrar em vigor. Por outro lado, o objetivo de eva t ar alter!,
ções casuísticas na legislaçiio eleitoral, que é salutar, não
pode razoavelmente opor-se, entretanto, à que decorra de
emenda constitucional.

A emenda decorre de sugestão do prc f' , José Paulo
Sepúlveda Pertence, que integrou a Comissão Afonso Ara.nos , e,
além de jur i s t a de not6rio saber e conce i to, é dotado de sen.,
sibilidade politica.

JUSTIFICAÇAD

Parágrafo ünãco - O mandado de segurança colet~

vo pode ser impetrado por par-t i cos poIf t rccs , com represent~

ção na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, por orga

nizações s mdí ca Is , entidades de classe e por outras assE.
c i ações legalmente conat r t ureas e com pelo menos um ano de

fur.cionamento J lIa defesa dos interesses gerais de seus mem
bros ou associados.

c:r=F'''ATltltI~• PMDBLIMA

Suprima-se o § ",&0 ;.J.. b~

..,.,-------t~'LI"~lIlCl/c:o..l ••.i,o/.IJICOIfI..lo--------~

u..{M

r.--------"''''''''''''''''--------.
JUSTIFICAÇ~O

Na medi da em que se restrinja a legltlmação

às hip6teses expressas em lei, o parágrafo é inútil. A Constitui-

Aprimoramento da redação.

A e-ienca decorre de sugestão do pro f . José Pau
lo Sepúlveda Pertence, que integrou a Comissão Afonso Arl
nas ç e , além de jurIsta de notório saber e conceito, é dGt1!
do de sens ib í Lí daríe politica.
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PLENARID

Constiuhnte EGIDID FERREIRA LIMA

PLENARIO

ronstituinte EGllJIO FERREIRA LIMA
tr='AlIT100--

PMDB

~..,,'st9 /87,

EMENDA ES33336·4
l!J

EMENDA ES33333-0

f!J

f!J
=---- TUTO/~USTlflC"çio _ = nxTo/~Unlrlc..çAO' _

Remova-se, para o § 72, o disposto no § 19,ao art.6ºJ
~C<MJ...,..J" o .J;:;J ~.20" "'" ~"'"'""

JUsTIFICAÇAD

o § 72 contém especificações do pnncípio geral
do § 19: é de boa técnica que fiquem juntos.

A emenda decorre de sugestão do' prof. José Paulo

sepúl veda Pertence, que integrou a Comissão Afonso Arinos, e,
além de jurista de notário saber e conceito, é dotado de se.!:!.
sibilidade política.

Dê-se ao § 32 dp art. 28 a seguinte redação:

"Art. 28.
§ 32. Os Estados podem, na forma da lei comple

mentar, incorporar-se entre si, subdividir-se,
desmembrar-se para se anexarem a outros ou for
marem novos Estados, mediante voto das respect,!
vas Assembléias Legislativas, plebiscito das P!2:
pulações diretamente interessadas e aprovação '

do Congresso Nacional".

JUsTIFICAÇAO

PLENARIO

Constituinte EGIDIO FERREIRA LIMA

Sugere-se a volta à redação do art. 22 da Consti
tuã ção de 1946, com previsão, no entanto, de lei complemen _

tar que discipline, em tese, os procedimentos de redivisão t

t er r í t or i a l do País.
A emenda decorre de sugestão do pro f . José Paulo

Sepúl veda Pertence, que integrou a Comissão Afonso Aril1os, e,
além de jurista de notório saber e conceito, é dotado de se.'!

sibilidade polItica.Dê-se a seguinte redação ao § 12, do art .149.

Fr------------- TUTO/JUJT1'rCAÇicJ _

EMENDA ES33334-8
f!J

Constituinte EGIDIO FERREIRA LIMA

"Art. 149.

§ 12. O Procurador- Geral da República será ou

vado em todos os processo de competência do Su
premo Tribunal Federal".

EMENDA ES33337-2
fJ er;A~TlD0=:J

MOA

JUsTIFICAÇAO PLENARIO

A competência que o proj eto confere ao Supremo

Tr rbunaí -rederat é toda ela de relevante interesse público
e predomInantemente, de or den cons t atucã onaj . Não se just!
fica, assim, a 11m! t ação de audaênc í a do Procurador-Geral!
da República à representação de inconstitucionalidade.

A emenda decorre de sugestão do prof. José Pauj,o

sepúlveda Pertence, que integrou a Comissão Afunso Arinos, e,
além de jurista de not6rio saber e conceito, é dotado de se!!,
sibilidade politica.

Constituinte EGIDIO FERREIRA LIMA

r.T--------'Lu..Ato/COlll'.AO/.U.cO.,'hio ~

PLENARIO
r.T-------------Ttl:TO/~u'T'rlc ..ç;,o' _

Suprima-se a alinea !. do inciso 11, do art. 139.

=-------------Tt:r.TO/~U'TIFIC.çio-- .....,

Dê-se a seguinte redação ao inciso I do art. 139.

"Art. 139- Compete privativamente aos Tribunais'
de Justiça:

L o julgamento, nos crimes comuns, do Governa
dor do Estado ou do Distrito Federal e, nos cri
mes comuns e de responsabilidade, salvo, quanto
aos últimos, se conexos com os do Governador, os
seus Secretários, juIzes e os membros do Minis

tério Público do Estado ou do Oistrito r ederai ,
ressal vada a competência da Justiça Eleitoral e
da Justiça Feder a L'! ,

JUsTIFICAÇAO

A inclusão do Governador e dos Secretários, no
êmbi to da competência por prer rcçat rva de f'unção , adapta o
dispositivo ao modelo federal correspondente.

A ressalva da competência da Justiça Federal d!
corre dos princIpias da Federaç~a, conforme a jurisprudên _
cia atual.

EMENDA ES33338-1

J :rp"M"D"8'~l:. c~:~sTnuINiE 'EGIOIO FERREIRA LIMI\ . L ~
"L~'J/Cll"'I'IÃO/.U'CO"'''io --, rrr::::-DATA:-;:r,

[!.lI..-.' -\,l(/fw=-tMJ~ =-----JJ ®09ér J

,
Dê-se a seguinte redação ao § 45, do Art. 62

JUsTIFICAÇAO

Não se justifica dar aos Tribunais de .1ustlça a
competência privativa- que o projeto não reconhece sequer ao
Supremo Tribunal Federal, que já a possuiu - de propor a al

teração do número dos seus membros ,

A experiência demonstra que os Tribunais sempre
opõem resistência de cunho corporativo ao aumento da sua co,!!!.
posição, em pr e ju í ao da agilização do serviço judiciário.

A emenda decorre de sugestão do pro r , José Paulo
Sepúl veda Pertence, que integrou a Comissão Afonso Arinos, e,
além de Jurista de notório saber e conceito, é dotado de se!!,
sibilidade política.

r

A emenda decorre de sugestão do
Sepú!veda Pertence, que integrou a Comissão
além de jurista de notório saber e conceito, é
bilidade política. '

pro f • José Paulo
Afonso Arinos, e,
dotado de sensi-
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~r.r"t:1tu1nte EGIDIO FERREIRA LIMA

"Art. 6Q ...

§ 45 - Conceder-se-á asilo pu.l Lt i cu aos per
serguidos em razão de defesa dos direitos e liberdades fundamen

tais da pessoa humana, não fal tendo o Brasil à condição de País de

primeiro asilo a todos os perseguidos por suas at av í dades e conviE.
ç ãe s políticas, filos6ficas ou reli glosas 11 •

EMENDA ES3334]·]
l:J

PLENARIO
r.r TUTOIJUSTlrlC-.çio ---,

Dê-se a seguinte r-edação ao § 33, do Art. 6Q.

JUSTIFICAÇAO

Visa-se a deixar claro que a concessão do pr,!

meiro asilo não deve ser condicionada à quali ficação das convicçiles
determinantes da peraequi ção .

A emenda decorre de sugestilo do pro f . José
Paulo Sepúlveda Pertence, que integrou a Comissão Afonso Arinos, e,
além de jurista de notório saber e conceito, é dotado de sensibili
dade política.

!lArt. 62.

§ 33. ~ assegurado o direito de propriedade.
O exerc Ic i o da propriedade subordina-se à sua

função social, à preservação dos recursos naturais e à
proteção do meio ambiente. A lei estabelecerá os procedi
mentos da cesaproprração por necessidade ou utilidade pú

blica ou por interesse social, mediante justa rnderu zação ,
Em caso de perigo público .ínu nente , as autor idades compe
tentes poderão usar propriedade particular, assegurada ao
pr opr í e t ár au indenização ulterior dos danos decorr entesv ,

JUSTIFICAÇAO

MANOEL MOREIRA

EMENDA ES33339-9
lf

Pretendeu-se dar redação mais adequada, reintr,e.
duzindo-se, ademais, a idéia de função social da proprieda
de, de conceituação mais c l ar a .

A emenda decorre de sugestão do pro r . José Paulo
Sepúlveda Pertence, que integrou a Comisslo Afonso Arinos,
e, além de jurista de notório saber e conceito, é dotado de
sensibihdade política.

PLENilRIO
~~'''----:-I
U~

r.r------------- TtlCTOIJlI'TIFfeIÇiO _

EMENDA SUPRESSIVA:

Do artito 76, Lnca.ao X supxama-ne a expressão 11 e fixação da

respectiva remuneração 11
PLCIl... IIO/I:OWlllio/.UII:OWlllio ,

Plenário

JUSTIFICAClio

= TUTOIJlll'l'lfle..tÇÁO _

Por um lado as sessões do Congresso tornam-se verdadeiros
tumultos quando têm que fixar remuneração para servadore.s públ~

coso Por outro lado, .reepeat.ando os r tma.ees de cada poder, aaaam

como o Poder Legislat~vo tem total prerrogativa para f a.xaz' a re

muneração de seus funcionários e o Jud~ciário propoe a dos seus,

o zxecucavo , por via do primeiro Ministro deve ter,pr~vativamente

a atribu~ção de. propor a remuneração de seu pessoal p 1:: pz-evaaâo
que fazemos no az-tu.qo 1306

Dê-se a seguinte redação ao § 19 do Art. 62,

supr imíndn-se , em consequência, o § 52, e renumerando-se os demais:

lfArt. 62 ...

§ IQ - Todos são iguais perante a lei, que p!:!

nirá como cr rme qualquer discriminação atentatória aos direitos
liberdades fundamentais. As desigualdades reais serão consideradas
para a p r ot.eção do mais rracov .

JUSTIFICAÇAO

5impli ficação de redação do Projeto sem perda

de substância.

PLENilRio

MANOEL MOREIRA

A emenda decorre de sugestão do pro f • José Pa..!:!.

lo Sepúlveda Pertence, que integrou a Comissfto Afonso Arinos, e,
além de Jurista de notário saber e conceito, é dotado de sensibili_
dade polítlca.

QPAII:T'DO~

PMOB IConstituinte EGIDIO FERREIRA LIMA

EMENDA ES33343-7
fJ

,-- TUTO/JUITII'lC.. ÇÃO ---,

r~-
8upr:iIra-se do artigo 99, a e><pre5são " ou o Senado 00 caso do § 49 do artaqc 96

~ artigo 98".

PLENARIO
~",.'$! 9 187

Um vez que se inpede a tramitação simultânea e a ccmí.ssão de

"dúvidas ll que os referià::ls dí.sposdtavos mstituc1COa1lzar1am , não se justJ.f~ca

a expressão do artigo 99 6

r.r------------- Tl:xTO/~llITI'leAçi.o--------------

Incluir artigo,' após o art. 63, com a seguinte

redação:
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MANOEl. MOREIRA

"Art. o disposto neste capítulo, a respe i t o

dos servidores públicos, aplica-se, salvo d~sp2.

sição consti tucional em contrário, ao pessoal '
de todos os poderes da União, dos Estados, do

Distrito Federal e dos f.!unicípio,u.

EMENDA ES33346-1
f:

PLENARIO
m-------------,.U,.O!~\l~Tlf\t"Ç.iO---- _

JUSTIFICAÇAO

A exp l í cLtacão é necessãr i a , para evitar dúvidas.

A emenda decorre de sugestão do pr of; José Paulo I

Sepúlveda Pertence, que integrou a Comissão Afonso Arinos,e,além

de Jurista de notório saber e conceito I é datado de s ens í.b Li-,

lidade polítlca.

~(,
NO §39 00 ARTIGO M'; substJ.tua-se a expressão "provocação"

peka "atucaetríva",

M=ranente .redacacnal.,

=-----------__ Tl;UO!JUnlflcAç.iD _

Constituinte "EGIDIO FERREIRA LIMA
MANOFL MOREIRA

PLENÁRIO

EMENDA ES33347-O
f:

m-------------TEXTC/J\..ST"lt"~.iD' _,

rr-='''''TIDO--
.. PMD8 .

~IJ.TA--

'st 9 /87,PLENARIO

EMENDA ES33344-5
tJ

Dê-se ao inciso' II! do art. 64 a seguinte redação.

Art. 64.
UI. de ju", ou membro do Ministério Público com

um cargo de pr-o f'e ssorv ,

EMENDA ADITIVA <f

\~
PD parágrafo 7Q do artigo 89Yacrescente-se à eJq?ressão"It'Illlorl.a-a expressão

"abscdutia 11•

JUSTIFICAÇAO

Trata-se de imposição sistemática do art. 179, I

11 t .!!.
A maaorua que se pr~ deve ser a absoluta e não pode ser confundada

com naacraa s:unples •

A emenda decorre de sugestão do prcr . José Pattlo
Sepúl veda Pertence, que integrou a Comissão Afonso Ar i nos , e,
além de jurista de not6rio saber e conce i to, é dotado de se.!:'.

sibilldade política.

EMENDA ES33348·8.l!J .\UTtl"

l_ MANOEL MOREIRA
~'.ftTIDD~
• PMDB

EJ~DA ES33345-3
Canstituinte" EGíOIO FERREIRA LIMA

r.:.----------;LI: IOlcOU1Uio/.\JtICOU1Uio---------,;,.,u

'1.I:Ilito.ID!l:DMI'lo'iD!.U.C.DMI... .iD --,

PLENÁRIO
(";T TfXTONOn"lç...~i.o _

Emenda

supr-ame-ee os artigos 35 e 36 das ô í.sposuçôes transitórias.

Já está da acapj.a.nada no art.l.go 258, § 19, inciso rr , lia un!

formidade e equavaLênc fa dos benefícios e serviços para os segu

rados urbanos e r-ur-aa a'", ReJsultarâ deste ôa.epoaat.í.vo , neceaaaxâ.g

mente, a uo s si.ba Ld.dade de contaqem recíproca do tempo de sexvaco

entre a't.a.vr.dade s rurais e urbanas.

JustifJ.cativa

Supr ima-se o § 34 do Art. 62

JUSTIFICAÇAO

1,--- """'""""·"0 _

A verificação da função social da prcpr i.eda

de rural é matéria para o processo de desapropriação. A declara

ção admí ru s t r at Lva prévia é onerosa e, em setor similar (terras

indígenas), tem propiciado episódios de corrupção.

A emenda decorre de sugestão do prof. José

Paulo Sepúlveba Pertence, que integrou a Comissão Afonso Arinos,e,

além de jurista de notório saber e conceito, é dotado de sensibi

lidade política.

I
Trata-se, entretanto, de matéria tipicamente regulamentar,

que demandará di,spositivos detalhados e complexos, pz-ãnc rpetmerr

te em eecorrênca,e da d.í.f a.cu Ldade I de comprovação do tempo de ser

V.l.ÇO rural.

I

Assim, é Lnconvena.enbe abordar o assunto como terna constitu-

cional, sendo melhor deaxar- s§!u d.Lacap.Lanamentio para ser fe~to no

contexto das complexas adaptações normativas que terão de ser 1n

t:rõduz.1das no s r.a't.ema previdenciário 'para adaptá-lo as inovações

constieucaoneí,s ,
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EMENDA ES33349·6
fl SZ:Il.llOR ALFREDO CAMPOS

r.T TUTCl/~UlTlfl~ACio _,

MENDA MODIFICATIVA
ISPOSITIVO EMENDADO: Art. 230, parágrafo único, mca.so IV

Dê-se ao inciso IV do parágrafo ún~co do artigo 230 a
redação:

Art. 230- .
Parágrafo Único - ..
IV - tarifas que pe'rma.tiam cobrir o custo, a Justa remu

neração do capa.tiaL, o melhoramento e a expansão dos serviços e assegu
equillbrio econômico-financeiro do contrato;

JUSTIFICAÇl\.o

JUSTIFICAÇll.O

A expressão idIoma o f rc IaI é pobre. Cada país t ern um

idioma, que é oficiaL O Brasil tem o seu. é a lingua portuguesa.
Qualquer outra denominação, não está se r e f'ea Indo ao

BrasiJ .

h:J eetecelecer que a lei da spoz'ê sobre tarJ.fas, por que
ão declarar de maneira elementar e sem receio de repetJ.r a Constieua-,

câc atual, que aquelas se des tanam também a assegurar o equilíbrio eC2

ômico-financeiro do contrato de concessão?

Dz.anue disso, esta Emenda se Justifica, no sentido de

sclarecer um texto que, evc.denbementie , está incompleto.

EME.tlDA .100IrICATlVA 00 PARAGRAFO OIHCO 00 ART. 277; QUE PASSA A SfR

O CAPUT:

Artigo 277 - 11 O ens rno r e Li q Loso cons í tu u- da sc Ip l 'ina

obr J gatór la nas escolas públicas. sendo f'acu I ta ti va a mat r í cu í a 11

JUSTJrICAçllQ.

~PA_ª~_~~!'jO·(L_,",,, O]
t:J:P.fJ.S_lU.l!Jlllf-::;~BOJ'ILCIlVj\I.ÇIlN.T:!... ~ _

~ ~__ ~ -- - _~_~__ l~n"I"'''~~ nn~~(>--- • - - __ -- --~

EMrNlln ADITIVA

LUSPO',lIIVO EI~E"OAOO: ARTIGO 274 - INCISO III

Após a expressão "púb I Lcuv , ac rescenta-r-e . "de f'c i na

direta, em vagas oferecidas pela rede de escolas es t ata i s , ou alr~~

vés de bolsas dest í naoas aos alunos r ar ení.e s , nas escolas da rede
privada, nos termos da lei. 11

A realidade brasileira, nette parl~cular, é muiio gl!

ve , E::;llldaf'll de graçp, em escolas or í c i a ts , C~ que podem paqai , F. r:!
qnn, tom Imensos sacr ã [tcios, os que não d í spõe.m de recursos Pl'j m.~

pn Iment e no t.ercear o grflu.

Os países T1COS, de f!Jrma democrátic.a, usam o ~istewa

de bolsa de estudo e se dãu muito bem com jssa. AqUl no wr-asIã , O!.o

abu.sur, prat rcados nesse setor, de snor e l i zam o processo. mas í s t.o

não .mpertn que o s i s t oma Sf>J8 bom e possa ser rrapLant.ado de forro;>
mai5 Lorrata e mai~ bem flscal1Lada

--1

i

I
!
I
:

i
I

I
I

Esse dispositivo é a forma t r ad í c aona I da estrutura ed!:!.

cacional brasileira e não pode flgurar, apenas, como num parágrafo
relativo ao ensino fundamental. Além-fhsso, a referência deve ser
fei ta à escol El públ aca , pois as escnlas conress ronaí s , evldenteme.J::l.

te, já gozam desse direito, até mesmo pelas suas caracter f s t i cas
próprias.

A supressão do ar t i qo do Anteprojeto, se impõe por
U1Jl3 ques t ão de adequação ao restante do texto, Não convêm amarrar o
conteúdo mí.nima do ensino fundamental :"1 um texto de Le a .

~-- -- - ,.t("'''r/c.~'J'I''$.tt!lA",~''lnJ:,,- --~~---" -- ---, r;J-- -t> ~ - I

~~~l~l;J~_-____ ___J Co.;,_LO~1J7)
trXln/J'Jn'~'("~~.io--- -- ---------- I

HiCNDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EIIENOADO: O CAPUT 00 ARTIGO 281, DO SUBSTITUIIVO 00 flK
LATOR_

Onde se lê "podendo, nas cond vçõe s da lei, em Ci!.
$05 excepcionais,lI lela-se llpodendo, no entanto ;«

JUSTIFICAÇ1iD

lH[NúJ.\ SUUSTITUTIVA

IlISPO,I1IVO EMCHOAOO: ARTIGO 277, QUE PASSA A SER O

A~TIGO 27/,

r.,T"" I
l~_ PEL.- . R.J~

v-, 'o. -r r- --- - ) [., _ I_. , ,________________ ~ __" .., n~~ fl?_b2 /

passa ler a seguinte: r edsçao :O § 29

As condrções estabelecidas nos Ine asos r e 11 Já

deflnem a excepc í cna Lí dade e da spensa lei espec i a l , O Podor Público
deverá r equ Larrnent.ar os incisos, de modo a facilitaI o r econhec Imejj
to daquelas condições.

EMENDA ES33354·2
;'1 -- ------- --------,' - -- ------ J
C. ,J:.O':l~'JUl/lcl] L~S.r.':QR/t ..cNAl!:J"U.L _

[-,r--

'
I [I~E.NDI\ .1001FICATlVA DOS § 2º C 32 00 ART. 291 00 SUBSTITUTIVO N1

LArOR_

I
I

-- -1
I

=f~ I
INU~O)·(DO I

I
I

flll'lgl'r, pOJi~ I
i

Onde se lê "ldlOfiTt:l nac Inna l v, leia-sei
J gue ca , 11
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- § 29 t: vedada toda e: qualquer censura de natur-eza poli
t í ca ou ldeológica, cabendo ao Pude i PúbllCCl ur orb Lr , nas eml.s.Goru~
de r ãd í o c t e Lev r são , todo e qualquer t i po de programa ou eens açem

pub Lac t t.!i1'18 que s e uU Laz e de lemas e r maqens pornográflce,s ou

at ent.e contra a mora] J a saúde e os costumes da f'amfLra e es t im.rj e
a vlo1ôncia.

- §:;º Caberão1fl orgão federal do Poder Pública, as pl.9.

v í dêncf as p r ev i s t as no § 22, scmpz e que as cmí s snras de TRóia ou tE.
Levas ão an t eqra rcm sistemas de redes nac i ona i s .

EMENDA ADITIVA 1í-
DISPOSl f IVO EMENDADO: Título ,1', cop'tulo II

Inclua-se onde cou're r os !'egulnte;; da spos Lt'i vos , es t ebe Incendn-ue
nova nuner açãn .

EMENDA ES33355·1
th~;!.5DJ.tL~_;;- S~~D1'l!-CAV~I~~~;;~ ~~-=-~~~~_~ ~~~~_.J

- - -- - - -, lI! '
___________J Ul2-..!.Q';_' ~:L

- _ ._ - 't('UI)IJ"~TlHr·~"'l • ---

o Caput do art. 266 passa a ter a redação qUE' se sE'gue J t r ans I'ortoan

do-se o atual texto respectivo em parágrafo único do moamo dIspas!
t í.vo :

Art. - É assegurada a par t í c í pação dos tr:::uBlhoct'I:'ct>,

em igualdade de r ep i es en t aç ão com os emp:egado:es, em lodos os ór
gãos d~ adnun í s t r açãc púb l aca , dr r et a e indireta, bem como em empr e

sas concess í onãr i cs de s e r vi ços públicos, onde seus interesses pro=
f i s s í nna a s , SOClalS e preva dcnc í âr i os sejam objeto de discussão

dellbe:nção.
§ 12 - A escolha da r ep r es errt.ação será fel la d í r e t anen

te pelos t r ab aLhado r es e empregador'f'~.

§ 29 - 'Nas Entidades de or i entação , de f'nrmaçãu pr-o t r s

s Lcna L, cui turat , recreativa e de assistência social airiçpdas 20S

t r aba Itvadnr e s , é assegurada a partj capação TRIpr,RT!TE de govc:nu,

t r abs Ihartores e empregado: os.

JUSTIFICAçno

I Art 266 - As ent Ldades fechadas de prev i dênc í a p, .va

Ida, sem f i ns lucrativos, constituam r ns t rument o de cornplement.Dt,d~
dI"' bene t Jc i os preva denc i ãr í os e ass i s t enc í a í s , admí.ru s Lrudus e nJtl!!

I
,tl~as por suas patroci~adoras e par t.ãcapant es , cabendo ao poder PQ

bl.í co zelar pela lf"galldade"'da sua ms t í.tuacão e pela çarunt í.a , sob
aspec í o a í.uar Lal , do atendimento 80S cornpromissos as susuuos com os

I benef i c í árr os .

I
Parágrafo üruco r I:: vedada a sub ... enção ou i ncent í vo f i s

cal do P[)der PúblIco às ent inaoes de pr ev rnênc La privada com fins
Lucr-e t avo s •

I
A pre sente eracrate v i s a carec t e r t zar com prec Lvãc a

Lden t adade e o f'unc i onamen t o das ent r dades fechadas de p r ev rdõnc i a

pr i vada, cUJ a r eLevánc i a fi impera t r va , t endo em vista a abrangânc 1a

realmente s Ipru f'acatava de t.r aba Ib ancr os c empresas a elas vincui c
das , com m rcã t cs adqu.i r i dos Já cons t i t uí dos e a se constihlirem-;;
a atuação de e xt.r ema r e Lcvãnc ae sou a ânnu l c acc i.aL,

JUstl fiCOÇ:lO

o p r í nc Ip í c básico pelo quo! se justiflCOJ a apresenta

ção desta emenda é asscçurai u par t i c ipação do s t r aba l hador es em

todos os órgãos dJ ;)dm~nistra'ção púb Li ca
Os dados eccnõnur-on e sóc!o-poJ.,ít ICOS da r ea l i dade b! <.1

s í í e i r a , dlferentcs do impedimento, r ecomonnau que o Estado, O~ t r a
bc Ihndnr e s e os empres ár Iüa éáf1é..,r: 13'M 1 b;:;-!" 1 t a r i amente , para um mel1~~
dirccJ.onamento das Eft~,i{jáelbb vb J ta{;las ao ã1:endlfllE'nto da o!'ient'~ç.;'o c

formação proflsslonaJ.) Uá ú~5~6lfontl~ scc-rs I e Cf.,I! tU!'ôl-rCCfGnll va

dos t raba Ihadcres .

A Convençãb 142 ml ~IT, 'tia qUBl o B=a!ul é 5J.gnstárllJ é
o difJlona legal que dê; r6fJilá miS:s expJ.·tclt-2 consaqra o pr t nc Ip í o do

tripertismo, e, rect'l'1tf:f'lt-fíti?1 fói ê Ievedo ao pa t arrar de arder: ccns
ti tucional em países rNWIDQt1tãtâ.záBõs como é o caso de Pcr tuça l , da

Espanha e da Grécia.
O tripartitl'tlo f;ignir~é'2) pôtt.ãh'tc, ao contrário da e v _

t í nçho , o fortaleCImentO "Cf, €lE'ªáíüí5fuô5 rJ'i::t!leados a responder às de

Mandas das fa=ças de tt'É1óólni) ê Dó gjésúíwôlvlfficnto sop i a l , cccnônu-,

co e político do país.

Sem a netl!H,;!,~tii3 áyt!iônéia 005 t r aba Ihadores , e de suas

o:ganizações classis..tf3.t {>GG;,S Éíü.!i).aª~s ccnc í oue cêu , s ss í.m como no ..

Jf.', atendendo às exlQêlítJ.f!ti éohjwiiEura1s ao mercado de t r eba Ihn , ris

Lanha dos i nteres se s pttttCJr131Et e re!eg2Í1Dc a segundo plano as :reI

v~ndJcaç:ôcs substantivOs 'Jã oõjêtó dé sl:.Já ação - o povo lrabôllllador

ri]' --- -- ------- . -_.- -- - TC):'T"/J ~"'lcl;rÃ" --__ -- -

, SUPflIl,A-SE o § 11 00 ARTIGO 13 00 SURSTITUTIVO 00 RELATOR

JUSTIrICALJLI)

Se a Con:.llo tu loção fixaI' a ínegibIlIdade em 1a7:ío rl(~

um dos delitos prevIslos na Legjsloção OrdHlária, e não o fi...:r'f P,§
ra os demaJs, estes estarão, lp'..O facto, sendo excluidos do 101 {k
vedclções que u le~ cumpJ e eslabelecer.

ASSIm, uma vez que a legislação eleit.oral deve c.lef~

m.r detalhadament.e, os requis~tos ~ cO a que os candldalos a cargos

ele II vos se habilitam, com ha5C 1105 parâmetros const.it.ucionals, úÉ

vel á, também I SE o quiser, abranger a tnpótBSí:: deSCI i ta no pe.T8:0r7
f(l em qtlestão. .- -

--]

EM[NDA SUBp:5T I1UTlVA

nJ ~POS!T IVO EttSNDAOO ~ Art.. 113

SUbsLlt.ua -<)(' e redúção do Arl. 11:; para <'J segU1ntl~ for-

"ArL. 113. O mandatn do Pres2.óente dó. RepúblicLl é de

(qué'tro) anos, adm.:t.lda a reelp1çf;o p~r;) UI' segundo mancl2to rlln

St:~r..~ut:vCJ, excetD no c.;so de v8cânc'G provocê.:ca pelô sua próprl;:' le 

núnc~a ao cargo".

EMENDA ES33358·5
e.=R~~~~!E!R[ _

COdlgt1A ConstliulÇ~O ni:1tJ se deve eon erter em UM
eleltoral, pelo que se Just l fica a supres<>ão pretendlda
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JUST~F!CATIVA

Temos assistido a vár i as manf f es t eções pnpu l a re s no sen

tido de Que a eleiçáo para Presidente da República seja coovoc auo

para 15 de novembrci de 1988. Essa é também a po s í ção do Par t ado

Cnmcnr s t e Brasileira. Estamos certos de que esta Assembllha ronstl.
tu inte , que 519n1 flca um dos passos maas rmpor t ant es para a censo
Lrdação do Estado de Direito Deli'or;rático, não ficará insensível

t.a i s manifestações, estabelecendo o manda t o dp quatro anos. Por u!:.!,
t t c lado, defendemos a r e e l e Lção pata um mandato consccut r vc , qu,

não fere o princípio df"IDOClálico de a Lt er nânc r a do poder, c ClIP p~

dcu~ s e r una solução conc í Li e tõr i a para o impasse polítlCG que v i 

velTlos.

EMENDA ES33361·5• II.OTOn ~

~ :1(1";:( T[1 rr1--:J'E
..------------------------

---- --n:lTol.tuH'fl~I.Ç;:"------- _

[Jn.rJt~ .r-:r ·Vt

f.;-:"JHX.~TLVU '=l'diCt0G : Prt. ...r'

~ C .. > ~ prflL1.rlr, (, r<:Ç.wstro 1,nfc"r,,:í'\lCO r;o~~::: cn....v ~

çtr'C)~~CSC;CC,:!.5, t t cv-d....('~'s fJC'J!Lcf.:' G'l v~'...·:: lir) vcuc , c. ivc ~_I~II,-:r S~ ~I:,t;:,.

rl'"; IJrC'rL~safilQnto de r.:adüs n:::o iacnhf.:.Cfldns ind;'V.Lc.iu3Jí.lt?ntc, ~C:~ f':'f,l o,..

PCSCtJ1St c estat Istica o Bras .d não adctará C sistema dt. nullc:8ç(O ún_c,

cr (l;:>~l._n;,:r;, r.s ,nfc,:rlr..ç(cs. s'r i c ev..tf:'riO':'> c <:O'J50:; OCf'CfJ.,"'lltr'",·I' ..... ut , . -; 

ç/o (1'õ3 LJ8f1COS do: darlcs , ~rCC_3cr,1(lS l'::úbl- 0\t(0_.'\.\.'0 :nfurC:t:c'j ri. f..:.' fi

ccet- err.nca , [;S~,lI.' CCl'o1L ccvncc r.s,<;c"',t.J,.;J; Gl.IC o 310:'11 n';o <'I't~L.:: c :... ',-.

r,l: de' nu ...:-:,ç-"'c t,',n-ca ,'crQ 5(1'5 ClO[.d((ts.

Jusr;;:r;CAT:Vf:,

pírr~ cs ::;'CU5 c..dN}';"S.

§ C •• ) O L.:f.,n::. ,nC\::r::t.,.;(., pele lr.rlr,.u'_n:· LU U':;'J C,;. L2 

ÇlstTO rcãsoe gC::l:1 rc-sr:cnsa:.ali<.riJ..> c:vJ.J., llcn::-l c eom.ruatr..... ::.·\"':,.

C1f :-..on rc: iivt.
OISPO,ITIVQ Ef:ENOAOO: Art 9Q

.!J--------------TUrO/"L!nlnc:Aç~D

______ 'LtN~1I10/ccUI"j,o/I1l.Cllll'''...O

~:..:CP.~.::::o . _

EMENDA ES33359·3Ér "UTOII__

L- fO_,u,TO Fr\l..~· .... -1

Jnclua-se , onde. couber, o segu...nte d~SI-'DSltlVc.;

TUTD/JI.l~T1rlC1çMl •

E, L,~fl,1\ SU"')~IT!TU" ~vr-.

L:Sl-lO:'':T7\,O L1E:.L>r[,o: : ='º vlJ 1St C'I:'

EMENDA ES33362·3
~-_._"'''-----_.__.J
C-!~"T(' r' .... "[ :. _ _ _

d2Cl':li s"

Art. 9Q •• :.{ ••••••••••••••••••••••••••••••

o~ s:n(,c{.~cs podem cr.ar, Cr..Jlr, (."tr•.nséo L:: cu; Ll~~'

ruzr-çdo , ccrussões E.':'no':'c...1J.S de (;m:Jtcs~) bcr, cuno ccnst l tui r reccraçõ..s
conredercçõcs e ~ ela f.i.liar...se. f;,c, crçaruaoções smdicaí s podc::rão, ':1'1 4u~1 

(jl-'::'r nfvr.r , crnst í tu;r c:nt':;d~ocs centre-s, ~.Jc COl'íl,.J!conLian nc ís 08 urroe cntt.G.~

r!c c = eJ:i f.dJar-sc, sendo VCÔGd= t1 cxistcncia de mcis de lJ{,~Q (.."Ot.:c.'adc par a

Q fiiL.!,'lC r:::no do ptaduç..'!!:' ou rosne n:vc1. c ccferc de iccrcsertcçãn, g...lr.rr,L•L ...

cc , ::,..:uc rc-c-cscotcotcs a n::zr,18 nrctcçco 'tcar-l d:'srJcn~nd::. aos ~. r ujcntec $_0-

JUSTIflCrç~O

UOSSílS J)lDj,Jústns v:sr.n sePljJre garanti! o nars D'l1l...JO e5p~'çD

-oe ]'.tJe!.í:,:.:Lic pare a org:::nl;-"çt'o s!nd~ctll, sem Interrerênctas (:0 Portor pú1Jli(o.

f:SSí2 ' ~iJDrdcr!(, tlue se cstcnocrá con as coní.ssões siné:.rCl'!'~, co fir:!"':t::. .Ln:c:rll

das t.i:ll~l"S<S, 5~r~ reler rcrovcnte par", qoe co t rrba.lhadores atz njam nível':',

(1'1'5 rlLos ce crg<:'n....7,:;çdo e pC55tm lnlcrff.r'!' oe fcrma rr. z cf!.cc:: no ;:.van~::.

di:s ;t:l"Grrim::; sr.c... uis, polítJ.c.m: C eClIT,ôr.::cas rc<..lmIINiD.~ pcle nossa g~nt('

ç:~ro s ,» I. ce ' , UI Q".:.'tll1f'I:' !;:'(\l~, l':.'";:i::.s.nt~l:';\I'::" t.JC urra C&tC~LZ ~ 1-< .c.:..

f ( .. r n::' t') econónuca ,~n cada !. ~~:.':. L.::. t;r - El , ( ("" .... te r..-<',"lG

f;:r~I"olJ"'C~ _ ::lS:l.na! r; :; cor,_s~(:::!> d:- ::'lij:. !cs[.

JUST;'FICf..T'j,\'{;

,1.[ .... Il'c:/eltlll,:Iio/:;llftto~,',lo

~ l'luJ..:r..:·o:.., _

Dc>(r~ sua n:.t,) .... Jó·,,:i] de cS:IjEn:i...:<:,çtí".d'~ c1 ...<,::,;, ,:
~:-,T ,r-""ulú ~c..~Í"I...,('~ dc.r. s nr: ..cGlc~ n'1 ES~ê,G( ,'..:' li -: ',I' .......:.

':' t~t;'.;.::: t''-; ~1I(': !:::~[ ;"11': t[~~\~~...*i;\)t..0S :"és:r.:..s 'ntf ..<:'~~- .. <' d ... 1':

cfe' ;""("fJO-.:!-::' "é, S~n (lI" r:t:r' ss(, ~ s'ne·::+r:. r.c~,r.(' I'. ~, SUl;! nl''-:;

nr~l w. n)":,(n:::l~n'<'2 l)[.=~n~(' O Csb::do, nos i~C!t~dGS c :,u~~('s !.:.r~.:..

n:, ;'çé~~. G6 soclcdadc

j'" unlLld~de r:::rr,':rl-rc. lo;,) I1CV':r.h ntt:.. s'r"I.,:. 1 :,:._

!'.::n~;,I: nc ~ ~<.. LP!'nu:" 6 IJL::-fc_t21'C'ntE f1crln:d~1 (.<sSq,U!.1 (, fc~'

,-.-r,'·'n-::" 'IC~ t-rr..:uhe-r!:,·':" (l~' '-'! ""SL éCJ5 s.u .. cnt.(..::'[~SJS. Pc.n' t

EMENDA ES33360·7 ,,,,, . _
~.:lt.rlo (1(;_'_':_"______ ~

_ 1

é.11E,...OA hf,·TiVJ=

ú:SPtJS:HVü a.Er.'fJr.r:!J: ;-::. ;S'"
fi'" :n .....l .. , ' :..1 'J '~:r '":.' _'._"C -::f':.-~ 1'r.: .. .; L

r\crc~ttnte-sc Yü e:tprtCssi.!c. Uc o Juú_c:.t:rwll DS SC,::!1.J n

tes !';:.q;rcssõ'cs "ncrrnônic:::.s c\inC:l;p.ondentcs c:nt:2 s;, e suGIotatic.c5 Ú(,S des':'}

OlOS de. ;;c'Io'" c n suo sDLf;rE!n:'c~

!,,:", ~ r';:. :1', - ...~; ...... ;:' ,rr'fli,-r' (:;l:t..lCC'J'lntc no

r~ I .u..f!.n,:-t C"', ccroGJ\C' ::> ç.:.r.:- :: r"~ stJ.C' C' Ilr,:':". ~ rqJfC"; nt.,",~, 11.

ccrWenç'l.:'-'s C11c.t-:..vü.."

EMENDA ES33363·1
1:0__ RO"CR1D FPE1Rf _

P. ncVl:l Const.i.tu!çdt. d· ~ ccnter ~s ccnc.:.çC'::s d;; ç:·t.{r~::.

fO:-ffi[jçCc da SCClCÓ~oe na persf..o!!:ct.J.vo oa mu~nm ;;;. EMa icélé. fen;c. dt.ve ilL'=.

trar toda o Qrésr't.r.1~nto can5t.!.tucicnal, ccnf-l9!J ..c;n';r-sc cer",:," ~E.U t ..:çC' m:'lb

.nw:,ct.ntf.! ~ r~:cc~so Si; rcr.f~rn8.r 4~1:' ("$ ,.~ct!::!:-(.s c.c CsL::..ca, nrntcn I.. é. ~,:l:"":"

me c r. inte:dependênq-ja. entre eles, e~t~J.::!o subr.etlÓc.::. ã vontadf' e a sebe' 

r(lnia da r:ovo, que é 2. fonte de tecI) rlor.!~l'. r rrl-NlV\ 3Ui.JRESSIVl\

DISPOS} TIVO lM::tm,uoo· P3Tllgrnf(J ?D do artigo /91
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Jus t i f i cação aust i rr caçâo

Somos por pr i nc Ip i o contra a c en su r a nrrnu t Ino c d

c 1 a s s 1 f1 c e t ú r a e , de s L Hlddd a menor e s , Nd forma dadd no Pr c JC

to, ela ex í s t i r á de f'at o , r epr ê scnter é um en t r ave ar) d r r e a •• "

de Informação, e é rncce.pat Ive l com o Estado de Dl r(~ 1to Dpmo

cr ãt i co que busca.r.c .. a Icunçr.r •

Propomos que s e j e mancada a redação d:' e t apa aote r II ",

po r que é mai.s clara C' p r ec as e no tocante à 19'Jalu2de dos t a lho s , I 'I~

depvnderrt emen t o de f í l i açãn e or!g<;>m.

EMENDA ES33367·4
r8--
L.Bl1Hf.RTCI f-REJ..GL--

rr----·-----
H,EI\Dr.. r(j!T !VP.

lUl.:>/JJ~"CH·le~.."u • • _ - T~.TO/J\!nlf!:JçAQ----------. _

[[lEI IDA flOOIFICATlV,1 E SUPRESSI vr.
DISrOSITIVOS EllENDADOS: Seç=3CI IV, subseções I e r r , a r t s ]]f3, 1l<"'

e 120 o

~ I::' _ í 'L: n~"" ~~'tJ,..:... ':/~~tt n:: '!: r·~t:.~~( ur ,~ IIJ':

Jo-It' c {;::" q"~'t,'l<l" :~={o C'J~~mi:.: I;C <:. r 'r;, '(: c fi ~~l-5_: r», v l'I'n's,
A Seção IV, passa a ser denominada apl::!ndr, "Do ConiL.lh'l

da Repúb I i c a'' e seus dlSp051ti.VOS v i ço r ar ão com nova r euação , é.r'

consequênc Ia , supr ma-ae a subseçno 11 e o seu art. 120 t.IGI'J r:;:!II('

uadc s os d i spos i t rvo s em ccnt r é r i o •

Art 118 - O Conselho da RepúblIca, 6rgão supr» rrrr de _,.I

sul ta do Pr e s i dent e da Repúb Lt ca , reune-se sob sua pre s rdi.nr-t a (?

Integram:
I - O r-res r dent c da Repúb l aca ,

II - O Pr ec i derite da Câmara dos üepu t ado s

111 - O Pre s aden t e da Senado Federal

IV - O PrlmE'lro-"-1ln~.3tro

V - Os Ide re s da waxc c a a E' da Mlnorl .... na CftlJ'1HI FedC''.''"'L

EH[ND~ ,I\O-TIVA

OISPúSlTIVO [MCtIDAOOo A:t 757

i 1", cl,«. - Jt I uw& (,vj/!)~l I t. .. """,

f..-, .•" .t: dv (,.1' -y"nr r/>
:,:,L,Av IV.

VI - Os Lf der es da maí or i a e da manor i a no Sen roo da 1":'-

púb Li ca 1

VII - O uiru s t r o da Jusl.Lç~

VIII - Os 1~1nlstros das Pa s Las ~lilltLlres

IX - O M~lrllslro dDE. ReLnçõe s Lxt cr UlfCt;

'< - (1 ~1jnl~lro do Plam'.)amcnto,

XI - 5l?1S c i daddo s brd5JIC'110S nat o ... , com 01'1;:: df' t r ,r.:

e cinco 8l"l05 de r dade , sendo do r v nomr-ado s po l o Prcs i dcn í e da rrf"

bl i ca , d')J5 e Le i t os pelo Senado da RCDÚblIC8, (' do i s o t e t t o-, W:'l..:

r êmar a Federal, todos com mandatos ue t r ê s anns , verlt1drJ il r ecor C i

ç ão .

Art ..2~7

P.~gl-a{'fr" ünc c c- - O r s.t aoo ost ruru Ia r é a pa r t 1 C'lpal".GCI

popu f a r em t odo s os n Ive r s da adIH1o:st:ar;dO nõoü i c e •

JUstl r i c ação

Art. 119 - Compete ao Conselho da Rl;públlca p i ouunc ao-

se sobre:
I - rí t s s oIução da Cànar c federal,
II - nomeação e exoneração do PJ'l'll('uo_~llni.';,lln, no-, c',

50S pr ev I oLos no a t em III do artigo 130 e parágrafo 439 do Cid 'U{

125;

EIIENDA l'üO!FlrATIVA

DISraS iT IVO E:IE='NDADO' :\rt. ~OO

Tal p r f nc Ip i o , aprovado na Curm s s ãc d .... Or-dem SOC'.tdl, d-!

V8' se: lílentldo 1 una vez que assegure aos c i dadão s o r> E'lC)c-:'.O do r"

r e i t o de par t i c í par ve r nt c rv vr no processo de decisões nac rona i , ,

que deve t e r , pr cc ruuoeent e , UM carat c r c o l e t avc

p:r----
J

"[~ToIJI~I'fICA,;ir, ~_._

III - r ea Lr z ação de referendo;

IV - i nter-vençãc f'e de ra.l nos Cstados;

V - liv.rf' exercício dos d í r-ci t os SOCIB1S ou conflltns

de ant e r e e oe que a t i n j am s e i V1Ç05 púb Lrc os essenc i a 1.3,
VI _ op i.nar , nas hipóteses de dec Lar aç âo d s quo i r a e d"

ce Lebração da paz, nos termos de s í a Cons l 1tuu-ào ,
VU _ propor os c r i t é r i os e condr çõe s de u t i Lt z ec eo ri.,;

drea~ i.nd i suons áve l c a S(.!J!...l~ll1Ç:t do t.cr r í tõr ao nac i on .... l 8 op i nar

br e seu e f e t Ivo uso, espec i a Imerit e na f a l xa de frorllC'l13S P n8"i 1"

1aC10nad::l5 conl a preservação e a f'xp1orar;:ío dos rcCUr3IJ<; nalur c t
' :;',

de qllalc;ur>r tlPO;

VI!I - estudar, propnr e oRC(1'flpanhar o desenvolvlfficnto Oc'

1 ni c.i fltlVdS nccessó'1.L8S a g,ranllr a Inrll.:'fl':rldênç-ia n(1['lor,]l, e

dJ:'f €'sa do Eslado DemocrátIco;

IX - Orl1n...~ sobre a dE'c.retoçao do estado de' sítHl.

X - outros assuntos de natL!;'C:-2 "01 ítlC.... ~

A!'t 300 - Os filhog natu!'D's, lC'l'.Jí;-.1fpU'; ou n50, f

arlotlvoS têm 19Udl'5 th::eltos e. QU1?llf:c.&(,.oes.

§ lO - U prcsldentc da Rcr;.ú)'c.'J.=:a f1l'Jd'?rá con\'o('p'r I:!n_;>v

tIO C:L~ E'=otG:'do p'3.ra p21't.lt'ipa.r da rE.UnldO do Con:elho, qu, ndJ r-c,!l-;it.,I

da paula qlJCSt80 relaclollada cOln o rC'c;pecL~\'o MJnISb~! lLl
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JUS!,l r acat i va

§ 29 - O Prjnit:'JlO-~lnlstro e os sfí.ru s t r os de E<:.tarlb r!ãLI

part í c i pa rão dar. r",...ll...rõc s. Jo Cf.: ~r."ll.u da Repúh Lr ca quando houve!'
de l rb e r ação a sou r espe.l t n

Até ag.ora nem todos foram contemrlados, nem pela l~i

oe An3stJa de 1979, nem pela Emenda 26 de 1985.
Tf'coc. €,l~s, apf>S2r de ahsrJv1rlcs nos p!ocessos crifíl'

n~i.s, ft/ ~ IJlo:-s"'r lo ,: rl=t .... n;;c' fr::r L r1 d::!c!.::-~C!ns r.er,pf· .... ' 'riro,:

An1st'fl prpv\sla. n8. ElT'pndE' 26/85 A pena a ..eles imposld se de:..,

JUSTIFICATIVA

----ltXlO/.ruSTIIIC...Ç~D _

aus t i r í ce t í.va

Como fOlma de gaIant~a do Estado Democrático, deve ser

incluso na nova Corl~i i t.u i ção o Estado de s í t ao , Advogar a sua abo .

Lf ç ão ser i a cair num romant Lsno sem sentido e deslocado da r.ompLex.,

r·~~~i,j::.tde pclítica bras i l e í r a . Entrelanlo, é ampcr t ante , além de

extremamente nccess ãr i o , r-evoIuc Iooa r os pm âmet r-cs desse Estado do

S,[tio, usado pelo di tadura como instrumento de coerção d8S 11bpl'd:~

des púbJ 1 [:3$.

Dentro dessa Lf nha , o Czt<1do de Sítio SP t r ans f 01 "113 , cl..

fato, em mecsn í smo extremo para ~ defesa dQ Eslado de Dire~to.

Diante dessa necessidade. não podemos pe rnn t i r que a in 
clativa E" o exer.c Ic i o do Es t adn de sit~o fiquem somsnt.e nas mãot,

Executivo, prevendo ampl a at.uação do Congle§>so N3ciona] e a fisc<otli

zação do Poder Judi.ciário.

Propomos, ainda, a supr-e aaão do,,;; da apns Lt r .... O& que es t a
be Lec em sob i e o s s t acc de ne re eo • Acr edj t.emos que o a s t eoc ne AI.l

sem ser ado t aoa nenhuma medida de exceçán na sua v í qônc í a , e p r ev-r

do que sua decre t ação -exige a rnan"Ifestaç30 do conçres so Nacional.

para a declaração 00 Esttadn de 5ítlO, se.Ia o irl .t rumcnto naz s at1(~

quedo, po LLt â ca e a.ns t Ll.ucLcna Lment e

Art. lJ!- E concedlda anistia R!Jlp!a, geJ~al e irreslrílr:l

a todos os que, no períoqo de 18 de ;;etem!lro de 1946, até a efaL:

da pronulqaçJo de::sta Constituiç'áo, foram atIngidos, em decorrên 
eia de tnDt.lvaçéo exclulsivanente polftica, por qualquf'r diploma

legal, atos 1I1stliuc).')nais, compleme'ntares QU admlnJ.stratl/oS,

aos que: forom abr:.mgldos pelo Decrrto :"eglslativo nD 18, de l~ de

dpzernblo da 196t, bem como os atlngHlos pel'n Decreta nP &64,de 12
sf;'ttJnbro de 1969,sssegulad::Js as plomoçoes na IniclatlV? a,) ('ar

go, emprego, pesto ou graduaçãc [I que ter!.arn dlrElto re es.tilles 

sem em serVlço atIVO, obede':ldos os prazos De í)ermdn~ncia em ati"l
da de D' eVlc,tas nas le15 e .cE'!;u'amentos vigente::, c resptlltadé'S ;:>~

c naclpf íSllc.as e pêcul12ridaoes própr12s das carre tl as dos serv..:

dores pui"·j icos Cl vis e m~! 1 (,nes, obs~ rvado5 ü$ respec:t: VGS rea J

mE's Jurídlcos.

EMENDA MODrFrCAflVA

DISPOSITIVO EMENDf\OO: Art lº, Caput j d t spos i ções t r ans í t úr í as . '

o Conselho de t-tinlstros, cabe i é a este a execução do der rr-t o

§ 1º - Recu~Dda a confiança, a Congresso Nacional, ouvldc:
o pr-ea adent e da República, nomeará o novo Chefe de noverno , que iIPO:>,

diatamente tomará posse e des í qnat é o executor ou executores do Es

tado de Sítio.
§ 212 - Cessada a cause, cessarão o Es tado de Sitl.D e os

seus efeitns Se o Conselho de I,hnistros não t omar i mc í et tve para (
a declaração lt?g.cslatlva de cessação caberá ao Congresso Naclonal f ti

zé-lo. Dentro de 30 dIas de declarado cessado o Ef=.tado de Sítio, u

Conselho de '-ilnistro~ p-es t ar á contas a sua gestão

Art. 188 - A. Lnobae rvãnc â a de qua Lquer das prescrições

relativas ao Estado de Sítio tornará lleg~l a coação e permitirá

ao prejudicada recorrer do Poder JUdlC iário.

r------ ,ulllmD/t[:rltIS~~o/lõ"BeoI.1S5.i~

PLENAHlQ

EMENDA ES33369-t
0-~ .
l-i:...08é.RTD FFfIRi

--,

EJ-''''''OO---
LJ:u} _

[j;.-Z;;~~;

ATt 186 - O Cztado df' SítlO autoriza lotaI ou parci...'lmcnll? a!:> se-

gUlnLes rnedldnb coercit~vas, nas reg.lbry:; atlllgides'

a) domicí110 COGcloj

b) detençdO E'1I1 10C81S não dpst tnados a presos comuns;

c) bLlSt.Cl f.! apreensão domicll);)r, lndcpcndcnternlJnte. de
autorização JUdlCHll;

J) suspensão do exercício de er.lprcgo, func;ão ou cnrqo
públjco, dÜ' C1V1S ou nllI1t<:~res;

e) suspen2í50 das llberdader:; de reunlf!io e de associaç;io,

f) uso e ocupação dE' bens e SE-'rVlçOS de terceiros, em
carát.er lelnporário, rom tC"paraç'ão ulteriol j

g) censura de corrcspondenC'J.8, da lMprCl)5l'l. e das tcJ":-
comunIcações.

Pall"tglafo únlco - A atlVldade e as,. imllnidade~ parlemenlares dE' fllell)

blOS do Congress.o Naclollal pOllerão :;er suspensas por de11beraç~10 d'

do~s terços dos votos dos congle::t51st.as.

lMê/JUA SUBSTITUTIVA

Dl spns r Li Ir; emcndado - Capl t ulo 1, seções I f> I I, ar t 1905 J 32 ~ 1[.8

,Do r s t ado de Sítio
Ar t • 382 - O Conselho de ~.unlstros poderá det-r e t ar Estado de Al~rnH'"

no r ases de grave pe r turbacào ds ur dem dersocr é t í ca DL:

amí nônc í o de sua irrupção e agressão externa ou af'lC['C'.-I de

sua ocor-r ênc r a .

Parágrafo únlco - A declaração do Estado de Alarme não autor í za c

conse nio L1e tünistro5 a t.omar nenhuir a medi da de exceção ,

Art. 183 - A. decr-et açãc do Estsdo de Alar~e obriga o Conselho de M.l-I
n t s t r os a s oLí c at a r a de c Lar aç ào do Estaria de S.ítI0: ocn.,

tra de 48 horas no CongrC'Sf,o NacIonal. A aprovação pelo

rDngreS.B~ NaClonal poderá ser total ou parcial

§ J º - sé o Congresso Nac i ona l es t i ver em r ecesso , ,sl?l á
imeru et amcnt.e cvnvocado

§ 22 - A de s ap r ovação da so l í r r t açãu do Conselho de ~1J.

nistros obriga a vct.aç ão í medi o t o de moção de cnnf i anç a ,

I\rt. ] 84 - O Conselho de tünistros, ao sol ici t ar a dec Lar açãn do

Estado de Sítio t e Lat s.r â os moí i vns de t e i nu.nant r-s do

ped rdo , devendo o Conqr es s,o NacIonal dec í d i r por m,110n a

absoluta e quando neccscãr í o autor í zar o pr-o r r oqac ão ria

mcd i da •

f',n&m (lfo únlCo - O fstado de SítIO não pede r é pr-oj.onqs r c se por mal -,

de' t i r n! a d i as , sem nOVO au t ur r znç âo do Congresso Ní3C~onol. I
Ali, lf 5 - O dec r e t o que düc;la'''JJ' .' t~.tado de SítIO e spec í r í car a <1:'

regiões por e l.e at~n~j das, cstabelf:'cerá\ as normas a OIJ.

deverá obedecer a sua es ocuç eo , Jr-di.car á as gan.nt ias

cons t r tua c i onar s que f.tcal~O suspensB5 e deslgn;lró LlS

pessol'lS qu,J o exeeutar::io

Nd perspect.í.va do sistema Par-Laaeot ar as t a de Governo

não há porquê cr i armo s dOJS órgãos de consurt e do Presidenle da

RepóbJ1CJ, com dIferentes atrJbUlçbes. Propnmos, pois, a inscrç~D

dos MJnJ':>tros Mil.lt.ares, dos Nan í s t r os oes Re l açêe s ExterIores .J

do P'l anc j amun t c na 'compos rção do Conselho da Repúb I iC.B c a jW1Ç;;u

das a t r i bu t çõe s de um e outro

fllt. 187 - Independente de inicIotlvo do Consplho de Mimstro::., pn

dI:' {] CO[)glf:~SO Nacíúlldl., pE'la rrt.tOrla cl1)soluta dos seus
mt?1l1tlIOS df~CT'('tar o Es1,3c!O rlt:: Sítio C(l50 em que dCI/I]l,1
Jmedj 3lo. IlI:1ni festar a <;ua corlfl~nç,1 no GOVPUI ....' Mnnl' (In

~~rI~~~·_-_-__-_"_"._.,_'_/,_'"_"_::i_o/_.'_ll~_'_'''_''_'_-_- --'

EMENQA ES33368-L .."M _
~_)J21lJRTO f RFH1C ._~

J



o f'undarnen t a 1 é t nós COI1Stl tUJ ní.e s , vo t armo s um dJ ':>:;ú

s í t t vo de aru ot r n que atinja a todos e seja o co r o l ár ao da Iut s ,

pele:' Aru s t i a Af1'l!=la, Geral e Lr i es t r i t a , Devemos, portanto, t o r 

marmos uma dec í s ão polft.~ca com relação aos que ainda não forlH'l

anf s t i aoos e para 1550 dr-ver-os aprova r 2: forma dada ne s t a emenda

era apresentada.

~!':fºA_e5,3.l37_Q:4... "'" ._-- -.--- .--.-- ----- __ IC_ ~~!:1~f:l.!9....!:..R.~~!:.E.. . -' L~ .. r~(~ .:

t!~~_ p~~A0~~___=_~~r=::~:M~~:~~~:'~:~~~ -=~ ~~~~~~.~-J t_~(,~"·o:. B:

Ir------- ------------- _TuyoNL!:lT,fleAç;;'Q ' ---". -.- ~.-

EMENDA MDDIFl CATIVA

Dl SPDSI TIVD eMENDADO: Arl. 4"

Art. 42 - São larefas fundamentais do Ec;tado, no CU!!!

pi imento de uma ação social equalizadora:

I - garantir o de senvo l v i ment o e a aridependênc aa na-

c i cnaa s r

11 - defender a democrac13 polí.tica e econômi.ca , a~

scqurando a pa r t Lc í paçãc organizada. do povo nas suas dec ã sõcc ,

111 - empreender por etapas planejados a e r r ad i caçâo i
da pobreza, promovendo a jus t rça s cc aa I e a superação de dC~lgual-,

dadas r e qa cna i s , bem como de qua /i1uel preconce i tos e/ou rJ1SC.ll- I

ml.naç õe s ,

IV - favorecer o sent i do social da libcrdade, res

peitando e fazendo r espe i t ar a Constituição e DS leis;

ôus t a flcação

NÇl. ampl í.ação desta ar t i qo , ut aLi zamos concc a t os c
da spos í l.r vns aprovados na Ccmas são de Soberania e dos ü í r o t t os

e Garantl as do Homem e da Mull1er, uma vez que não perdem a s.ua

ess ênc i a quando colocados para se rv i r a uma função estrutural

dr- e x t r ema r e Iovânc í a r a f i rmar p comp r omi s so de um .s r s t.ema no
Lf t í co-cs cc aa I ve r dade Lr amen t e democ r át i co , t i ans f'o imando o [s

t ado num i e a l Instrumento do seu povo.

!§MENDA ES.l3371-L",,,__
E~RTOF~ .

~PL~-NA=R=I:D~~ '_"_"'_'_"'_"_"_'''_'''_'_'''_''_"'_.'\.~.i.G

r
!J- ~·~E NDA SUBSTITUT!VA TCX:Q/~I'~Ttrlc~~ÃG ~_ -~--

D!SPDSIT!VO EI;ENDADO: Títul~>e TÍtulo TI

o Título :-eferentE' aos IlPrlncíplos r undaeent e cu'' péi""$J

aSe~ denonrncdo "00 E~t.adD, ~tJas Rr;leções com a SOC'ledadc e O"'plDJS

Estados" I vzndo pns t e i l-<trmenL~ 10 título que t r a t a "005 D~ 1e i t ns

e Llberdades r undamení.a i sv, est abe Lecnndo-cs e nova numeJ ação

JUstl flcaçdo

3071
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EMENDA MDDIrICATIVA

DISPOSITIVO EMENDAOD: Arl 5"

Art. 52 - O Brasil fundamentará suas relações mt.on
nec Ionaas com ênfase nos seçu i nt.e s pr i.nc Ip Ics.-

I - na defesa da paz e da jus t i ça nas r el ações ení, te

os povos, preCOnIZEI a solução pacIf rca dos conrj i t os i.nter ncc í o
naã s , o r epúd i o ao t.errcr i srao , o desarmamento gaTal, s trnul Lãneo

e controlado, a dissolução de todos' 05 blocos po Lí t rcc-mí Ll var es

e o es t abe l ec rment o de um sistema uru ve r sa l, de s cçur ençe ; I

11 - na defesa de uma ordem econôe í ca justa e equda-l
tive, preconiza a a ndependênc i a nacional, a í nt oceb í t Jríadc dor. j

direitos humanos, o direito à soberaní a e aut ode t arrai nação dos :
povos I a Igualdade: entre os Estados l?' a não rnqer õr-ci a n05 f,CUS

as sunt.cs í.nt.e rnos J a abolição de todas as f'ormac de dominação de

um Estado por outro e a cocperação com todos os povos para a emd.!].

c í paç ão e o progresso da hunaru dade ,

Defendemos a ampliação do e r t i qo , p01S é IJrpCI30

expLi c í t aaent e af i rmarmo s , entre outros, o comp r omi s s o de pr e

COnlZ8J 11"05 o dehArmamento qe r a l , simultâneo e cont ro lnrío , 110

defesa da paz e no desenvolvimento de nos s ac r e l açoe s Lot c rrrrr-r n- i
na r s

EMENDA ES33373-9
~ERTO FRLIRE

er Pt ENfR..I'-'O'-- .

-----------l~""\)(~Uo;,tlf\CI.Ç;;'!)

EMI:ND{\ ~100Jrrr;ATTVti E ADTTTVl'\

DISPOSITIVO EMENDADO: Art, 6"

Alterí? a r ertação él1 ar t ta c cst e r ír-e s.r-re sc veo {Ir' um

prrágrefo, est,belccsndo-~I;' novs nun"'T'êçác.

~ Jar-t . 6~ P. ccns t i tu1C;2'o s s s epur-e rO~ CJ.é8P20S ç ín1(10-

lah' de""(" rins dh'p-l t o s r-r.n ....... -nent.r-s ? V' dp, a ex i 501 ~1"'("l4. rH rrn .. ,

integ!"ç1prl~ r í s ac a e mcntef , ~ l1.bcld<::ds: à s equr-ançe , ti r-e s e r-vs

da Intlmlci;:c'e da V~CE. pr Jv e r'r- n f~r,~ 1 2':,\ 2 f-.T'O!)"'!PD.:-r!f', e i: na

rionel'r'?r'e, p'"'lr- fjud 58 r-r i t cnr-c ao povo b-asl1:;>~jO f' 58 rdqUJ

rf> P conr11çto ncror ssf.j;'12 pé"'? lnieQr~r ti 5L'r 5"-'(;:':.':1"1:"'.
r ( • • )·P "'.1.'r'iCnteç::C1, c, 5:,,(l""-:', o t";':!'n:lhr e SUl" 'Ô',"l!

n('''~ç:?o, [' nc ra("2, n sencvn-nto b.iiS1CG, a 5csunrl?rlf' SC''''!:-],

t r ans.no r t e co Le t 'vc"'e a €,rluceçjr l "·~Jn='lhs"::::l.nr'·2'i\ f' rnln''''C' nl'Jcf>~<::f

no ao oleno m r e i t o ex i s t ênc i a ü t qna e gar8.n:i-1C'C'·~ c n""r,~i_

T'D rteve r do Est<lli('l.

JUS rIFTCAT!Vt\

Estes s:5a rr:'ncip'(ls f'unds-ncn t z , s: p~'r(l t: va l o., z'Grc. rJ

::,.,~~,.:: :;r.!T~~nt, !.'.],., fD:'2.n rn"'j"'~d:f, rJr, (''''n:C)'~1J :!('l P:oJ<"olo.

De-fend(>mos ~ ::uc reintLC'dlJçfr, d','ntc dI; seu ~]cverl: r].

rálcr soelal.

Optamos por respeJ ta: a d'1rísão dê CO,llissão de Sone

!"en~a e dos DireItos e Garantlas do Homem e da Mulher, quI"' 1n1
ciou e Constl tuiçâo com 0$ Dl reI tos e Liberdndl~s Funtfarl1Pntsls

Dutr3's emendas complementares estão sendo apresl'ntad;::s I !
bu,:cando cal acter17ar e fortalecer o prlncíp.to mDio::, de que ~ 50

beranIfl pertence aô povo e o Estado é ulll ln~~trlJll1ento dczt.a solic

runin.
Caso esta emend~ n50 seja 2caiada, eSrer2mr;:~ CJlIC' as

outras o ~,eJf~m prra que o soberania porlLllar SCjd pol:!.t .l("8fiLellte

viebcl ,zada, r
I

. --'t.~"1 '·JfI .....O---- _ .. _-

EHê~O~ óUPREóSlVA

OlóPOS\TlVO EHfNonoos' Art. ?51 e A't. ?Sl,
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EMENDA ES33377-1
~.- '"'''- ---------------., [·_'1~-.§w.".'.' _-.'J
L-~c!"'8[RTO FtIRL ---l .... ..

~€ A supressão de tars drspnaí t ívos se .juat i raca.dranta de neres
~idad~êflxLlgamentodo texto pelo caráter que pcssuem, constitun-co-se apenas

. em una decIaraçâo de intenções. O Importante é Assegurar os dí reí tos fundlllrcn
tais no capítulo específico. ~

_______________ ~EJ(ltl/~...STlfIC"ÇÃ(l- ---- ----

EMENDA SUBUSTITUTIVA Ij~

DISPOSITITO EMENDPJI{!OO5:§§ 42 e P,(dO art ,~ G~'

- ... ]

i

Os parágrafos 42 e 43 f'rcam CeI':l\substanciados em um t'inico

dlspositivo, com nova redaçáo, reraeereroo-se DS demalS:

6'
Art.j'.[ ...•.........•...........

r.r------------"7"Trno/~unlrlCAç;:O _

CI:.dJ", '.l![j-F"'cr'i':v"I

DJsPOS:T-VO =?:tiir..::: : '] c.:o .......L 69

§ (. •• ) ~ inviolável a lifurdade de conscrêor-ra e de clero

ça. Todos tem o dírerto de professar qualquer rellgião ou de não professar r-...2

""b\hl1ma Por motivo de crença rel~glOsa runquén será privado de qualquer seus di
reãros , salvo se o invocar para eximí r-se de obrigação legal a todos impor,ta.

(',ft. .~9 • "\' • • • • • • • • • • • • • • • • •• • ••••• ~ • • • •• • •••• JUSTIFICAÇM

~ E - $::.:r;:o ~t':tf.!~t.GS teceo os ro.cs ncccssâr, cs :'0 ':;,C: 

cfcic da c:dE.d~n:'G, ~nr.:L:s_"': cs ec ncturczr.....rcccss rc; t: 1::5 r..:: :::.-:'::;~ "., c_
vil.

JUSTIF:C;~r.a

Na redação dada no Projeto I é im+ldmh.sivel a e-pressão

"assegurado o l1vre exercícro dos cultos reí iqrosos que não contrariem a ordem

pública e 05 bons costuees", pois é preconceituosa em sua essência.

A plena liberdade rellgiosa deve ser asseçcroca, e 1I1C]U

sive a oc não se pro ressar nenhuma crença.

lI, Z"1,:'2SCl1tr..çec c.!csr.& crl'mC:c. V1SG c.sscCil1r;:.r O{~:';:cfj~_ n-

5'::1) nr!c ~n.;·o !>:::n:::C:c,~:nsfcrincioI,Clt. t ~ Icj , c!':.tr-~c1:;;;-~ ('Js~'L'l:
dcdc de l:'I'i1!.4-rç(c co or.Ci."""k~c co c tccccmc.

Plr.NARro
Dá nova xedecêo ao art. 252 do Sube t r t ut.J vo do nc Lat.or-

~nRTn
=----------------Tt::no/Ju~~lrICtçiD _=.J

I

EMENDA ES33376·3
~ Il00Ef:TO FRr.lRF

~
....----_- -c-'r;x'O/JUnlflc"çÃO _

EMENDA SUBSTI TUTIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS: Art. lO o seu parágrafo único

Art. 252 - A 101. devará det.errru.nenr a r r xocâo dos Lrma t c s mftX)l'lOb

e ma.rrfrnoa da propriedade r-ur aj , em conf~rmld"tdc com ec c.rr eot.crr a l

tíC<15 da cxpãor acâo aqr-Lco La , Eacando vcded a ~\b po ar Of1S r Ls Lcas

e jurJd i.cas esí.r anqoc.r-aa a equisacâc de amóvc·Js r ura r s ,

"Art. 112 - O ar os r I uma nação fundada na comunhão
dos brasileiros, lrman~dqs num povo mdependent.e que v t sa a cena

truir uma sociedade Lavr e , justa e so Li dé r í a , baseada na dign'Íd..:

de da pessoa humana e na vontade popular.
Poníg~ofo único - A soberaru a do 8I3S11 pertence ar

povo. Os poderes inc:;:en~l:'S à soberania são eV~Icidos.

a) pela consulta plebls~ltária na e l abnr açàn da Cn,)~,

ti t ui ção e de suas emendas j

b ) p'ela sufrágio universal, secreto e igual I nu pro
v í nent o das funções de governo e legislação;

c) pelo dz re rt o da rruc í at.ive na elaboração da rons
t i tuã ção e das Ler..s ;

d) pela pcr t Lc Jpeçêo da socledúde orQDni;ad.::: nt' dGs~l1

nação cios cand i dr tOE. LI membros da Defenso::ia do Povo I

e) pela obx l gn t o!,1e da de de concurso púJ)llCO df' prOV~I'.,

nas f'unçõe s rle 2Urisd2.çeo e aomtru.s t rnção , r essctvadas , no tílt.1:111
caso as em que lei com' Lemr-nt ar oc r.íru r a-conrsanca do sur.er Lo r
n Ler-é r qu í co ("orno ma15 ímpoltElntD para o sc!'viço que a própl tu ti l~ I

oliaçãO proflSSlonal.

JUSTIFICATIVA

OobjetJ.vo da Reforma Agrária é, ou devo SI..·T, o de ov r t ar- c s ma]~

f a.oLo s que tem causado 05 rnf.n t Eundao s Q ou l .. t t fund Lcsr - prr a ncap ...l

mente estes- ao nosso processo de de aenvo Iv rrcont.o cccnômi co e

soca.aã . E ru.atorsacemente I tem sido mcda de p,n ,I o ~),) to de p Lano s

de Rcfo~ma Agrdria a de L'rrru.ti açâo da pr-oprr od.t..1(' n'll ..aL, que c-nt.o n

demos, deva ser Eaxado por lei ordl.n5rJ..t ptt':U-l<l, r c s.po i.t.nndo as

car-acter ast.acua de exploração aq-Lco La , bcn con-e ns, rcn Ladadc s

r cqaonef.s b'r as a Io a.r-u,

Por outro lado, a proJ.bl.ção de aquas a.cào d,' t , 11.h 1111 urnsu t , po

e s c r ençe i ro s se ampoê corno med rde de l1vl\ .1 d I H'·...I <'L'\)..'l ..m t a ,

Justi flC<::.ção =- -:-nlCtQIJt;nlflC~ÃQ -------

O Pro]rto o=a em aprf'c:' ação r pr8t:calílcnt~ om <;::;0 IH
lGc;::nte vo l"unc'::lilen:o f1ás~c(l de novo EstadQ de D~ ·E:'it'1 O('{r( c-/!! 'I

que se vai erguer, quando não caracler!za o Estado cono HIStIt,'f'l('f ••

to da soberani.a popular e não define expllcltar'lente (1<; mrC&nH..I"""I!.

do exercício desta soberanIa.

Soment~ qu~ndp garOt1tf.n'ios com eflc.áclB a sobc::mla l.k.

povo, alravés de normas - comando no cr.:.njuntc do teyto, estarcfi1o~..

construindo um Eslado DcmocráLico e qualquer ~bu<;o dE' poder po
derá ser prontamentE:! elJ.m~nado.

r.HCNDA SUPRESS IVA

Suprimir o § 30 elo Art. 2118 do Substlltivo do Relt1tor

JUSTIFIeArIVA

~~nossa intençiio, <lO proporm:>s a supressão de~tc dl~pos.!.

tivo. eVitar que o processo de RefOlrna Aglárlél se transfonTh! tlm Infindêvcis dE..



mandes judlcfals, pois, quaisquer deseprop r l ado recorrerá ã justiça pere ver

sua propriedade t r-anafcrmadc em modelo de cumpriment o da função socra l , CXlgl

do para a proprredede privada rural. Mais, obriga, este dispositivo e Uni;;";o a

manter dois ürcenentos par-e fins de Reforma Agrária um em Títulos da Lfvt de /

Agi ãr la e o outro em dr nhc r ro , o quo mvrebl-

l1za a já tímida Refor~a P,grárla brilsllc~ra.

Diz o dispositivo IISe decisão j udrcr o l r?conhccpr que

a propriedade rural cumpria a função soc l a l" a rnd ruzecâo será paga I em

d l nher ro , Ora, é qualquer decisão Judicial emitida, em Qualquer ação Judicial

proposta, mesmo as Cautelares, atribuindo ao poder j udr cr ár tc a faculdade de

r-econhecer , ou -iêc , que a propriedade currorte a sua função social, dl scutr ndo

se o nérr ec da deseproprr ecâo , ensejando a construção j ur t spr-udencre aer a

própria anulação da desapropriação.
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EMENDA ES33382·8 fi.] -N"''''
I::--~IA~~;;-;;r~----'"'''----------- -] Ll'tolDB

. TC~lOI'LJ'TI·'~"~;:O------ - --- ----

r~~-Wn~~.L.-,--"-""
\

art...A zermmoracâo dos Dep.rtedcs e Senadores será igua.l a •..

Parágrafo Uruco. A revxeâo da remuneração dos Deputados e Senadores acompanhará

, a do funodona'la.srro pú1J1lCO.
JUSTIPICN'.J\O

r.T-------------TUTO/JU~ltrLCAÇ..O-- _

EMENDA ES33380·1
~m[RTO rnEIRE

ro:r-- .------ fLr;Il~'llo/eolll""o/~UDeOlolt"';:O

(-rt.CNARIO

E,IENOA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO §. 39 da art. 62

Modl r i ca-se a redação do ~ 39 do art 6º, para a se qu i o t e

Não deve ser deaxada à decasâo de cada Mesa ou de cada csnara que

coloca uns e outros em sa.tuacâo dJ.fic.l.l perante o público.

EMENDA ES33383·6
t:--~\~~l~~~~IU:lRA - --Mle~, --_=~_~~.~~~ f~~i)~l'l:'

C~_=~=-=-:__==:~:!:;,;~~;(1~ 1 h !'~

forma:
gi~lP1 É lnviolável\ o s i qa Iu da ror-respnndênr ie e das comunlc-ª.

ções em gera!.

.'USTIFICATIVA

O arligo proposto apresenta redação de s r mada a preservar

a anv i oLab í Li dade da co r r e spondênc i a , e das cumun i caçõe s , como .et iá:"

c onat a da p r óp r i a ccns t a tu rção de 1969, no a r t i qo 153, § 9Q~

A permissão para vi oLa r o s1g110, mesmo medi ant e autorl?.€!.

ção j ud i.c i a L, para" Investigar c r ime s I s aqn i f i c a retrocesso e porta
aberta para abusos de au t or Ldade s , sobretudo no í n t.e r a or , onde os

ju í ze s são vItimas õe p r e s s ões de toda natureza É preferível d i f t-,

cu l t ar a descoberta de autoria de um crime, muitas vezes supo s t o j do

que en s e j e r a prá ..i c a abusiva de outras e favorecer o a~tolltaris 
-mo, as violações da Lrbe r dade , chantagens e corrupção

Os mí Li t ar e s mostraram-se mais precavidos em sua r ons t a 

t u i ção de 1969 Sabem que o se rv iço Nac mne l de Informação (SNI) rn~

ru do dessa ch a ve , poderá transformar suas vroo s num i nre roo UI) uer -.

s equ açõe s e chantaqens ,
As cuns t í tu i ç ões dos paises socialistas não ab r i r arn essa

opnr l um dade a seus serviços 'de segurança e, no ür i den t e , onde :'11n

da ex i s t a , há uma p r eccupaç eo dos partidos ~democrátlCOS em anuI c r

lóo pprH]OSO p t i v i l éqa o .

Além de tudo, é preciso estabelecer cne t-ênc aa com

outras d i spcs í çõe s de resguardo dos o i re i tos humanos constantes lCl~

vave Imení.e do Pr o j e t o
Se é p r o i br do o r eq i s t r o ro rormãt i co sobre a vida

pr avada QCs cidadãos e s~\ também é vedado exerce! ã nve c t Lqaçzín ~n 

bre a v i da Int rna , como pos s Ib í La t ar a violação do 51g110 da rOlreE.

ponrtênc i e e das comunicações?

EMENDA ES33381·0 auren _

L __~.!.6NOEL ~IOR,~E"'I"'RA"__ _

________ TEl(l"'JU~\'neA~"c, --_----__ ----

IJ.lDIDA sOBsTrrurIVA DE EXPRESSÃO

'2(, 1 ~ ~ .z O " ; >! .»
No aJ.:tlgt'~~.l.tua-se a cxpresaâovdo pzcwocacâc " por' "Õ':i: anacnet.ava",

JUSfIPLCN'.J\O

A emenda é apenas de uma redação mai.s prC,pril.l

EttENDA ~10DIF'ICATIVA

Dê-se ao lnC1SO lI! do Art. 49 do rr"ulo I do s ubs t.i tut ivo
seguinte redação

Art. 40 -

III - promover a e l t mt naç âc dos preconceitos de r aç a , sela,
cor, t da de , e de outras f o rmas de dt s crum naç ão ,

d us t i r i caç ân

A pa l av r-e e l t nn na ç ão def i ns de forma ma t s clara o que se des c j

e o que deve ser considerado como tarefa fundamental do Estado ~rt,'

s r l e i r-o, a saber, a e Lrnn naç ão de todas as formas de p re conce t tcs
e x t s ten te s no pais

EMENDA ES33384·4
tJ-=-_=_;~~~J~Qlfr..Ll~~_-=~:~=- -- -- --~~==.J p:r PiI:)J'

~-_=_~_~J,~~.1~=~_'-_~~= J t_5_ 9
_~t~E~~~;~~~~~- """.,-''''.'"0------------ -- --

Dê-se ao Art. 4j do Sub s t i t u t i vo a seguinte redação.

Art. 43 - O prefelto s e râ e l e i to , para mandato de quatro dllOS

ate quarenta e c i nco di as antes do têl~mlno do mandato de SPU (lntr,

cassar, ap l r cadas as re qra s doa parãgrafos 19 e 20 do e r t.r ç o 111.

Ju~ t t fl cação

At ravês da emenda def i nevs e a duração do mandato do Pr-e t c l tr,

~lunlc'pa1, coisa que o Sub s t t t u t r vo não f t ze ra , alem de corngn'-<;"

a remissão, que deve ser a do a r t i qo que trata da e l e i ç ão , em do-r-i

turnos, para Pr-es t de n te da República.

r;l--- ----- ~_rLt~i"lIO:'~ 11~~"1<;"~~'1' ~-~-- R -- _ _ _'

l:.... I'l..! ~~gJfL J tis / 9/ :'

[

" - - - - ------ • ",,",""" ,,"c., o_o. _

n lU-.'TDZ\ Sl.JJ?RF.SSIV7\

Suprema-se de texto cJo cubst.rtutavo o urtaqo 140,0 JJ1~l -'::0 XIX c o pa
1 á.gr<:l.[o úmco do artaço 77.
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A supressão é de parte do processo de procedírrentos estatutá

r-aos , portanto, da antdrrudade da ordem arrterna dos trabalhos dos Tr1.brlTI3.1.s,

nctiedarrente do Suprerro TrJ.bunal Federal. Tem valor merament-e intcrpretatJ.vo

da Iea , não é Iei., r: suscet1vel de mudança a qualquer nceento.

Não se deve , de rrcdo algmn retarar o seu cacéter de mero

trotado de trabalho e daacapj ma do poder JlmcJ.árJ.o.

dus t i f t c aç áo

r ne ce s s âr-t o que se retire o disposto no a r-t i ço 13 do sub s t i t u-

tlJvo, de' vez que, no texto da própria cons t.í tui çéc constam os t ns t r-

tutos aI i refer1 dos, não sendo conven t e n t.e sua enumeração, que pode

ser de f r c r ente , por exemplo, quando não se refere, como dr re i t o p o

lítlCO, ã a t t v t de de p a r t r dár-í e . Assim, passa o llcaput ll do artigo 13·

a ter a redação do ant e r-ro r parãgrafo 'l c , com uma modr f t ce çâo , renE,

mer-ados os demais. A alteração menc i on ada ê a supressão da p a l av r-a

U1gU6111, com referencla a voto. Este vo cãb ul o , t nus t t a do no üt re i tc

B'asllelro, po dej-ji gerar equivocas, ou ser e xp l e t t vo , o que cont r-ar i a

a têcnlca 'l e q t s l a t í ve , pr r nc t pa Iman te em matêna C0I1StltUC101l..l1.

_____ n"l' li" 'I ,~,,' ,.~~'I,J''1• .in

_____~pJ,t;!:iEJ!LQ.. _

VII - dêc1mo-tercelro s a l â r i o , com base na remuneração

i ntegral de dezembro de cada ano:

__ T("~'~"STlfIC/.~"'(j---

I
i
I

oi=se ao 1tem VII do Art. 70 do SUbstltutlVO a seguinte rpd~çi~

Art. ]0 _ . .i.
i

EMENDA MODIFICATIVA

EMENDA ES33389-5 ,
L_-~~~~~- ··-,-,~~:;~_~~R~~~~=~--__:-_-_-__-_-__

IMENOA ADITIVA

--------- ---"--- ltXfOIJUn'flCA~~O----- _

Acrescente-se ao artigo 60 I parágrafo I nos 'tezrros elo

ert.aço 57.

JUSTIFICAÇÃO

Art. 60••••••••

parágrafo iau.co. A revJ.sfio de remuneração dos serva.deres públ1cos, C'I.VJ.S

rru.Lrtarea ocorrerá sempre na mecma época e sob os nesrros

crdtiémos,

A emenda é apenas de hngltage...'l1 e de pcsucãc do preceato coa o qual

se concorda inte.lJ:'arrentl2.

EMENDA ES33387-9cr- -- -----~~;~;l~-~lOR;,~~;':~c~~_-_-_-_- ___

--------- - TtXlO/JtJUIFICAÇÍoO _

J:MENDl\ ADITIVA

Jus t t f t cação
ne ce s s âr i o f l a xt b r l t da de quanto ã moda l t da de de pa qamentu do!

dê c-imu-Ee r ce t ro s e l âr-i o , sendo que aos p rfip r r os s i n dt ce t os inte,"eé.!

s a a pus s t b t Lr da de de ser e'fe tuado o pagametn~ em rnat s ~e uma I
oc as t ão , uma Vez que, po r vezes, as empresas tem pago mai s do que o

estr1tamente de te rnn ne do em 1e1. I

R7
_______________ ff~TC'IJ'_$'tIFlet~IO ~. --

rcrescente-ac ao arb go 79, no seu parágrafo ÚlUCO as expressões11 ÀS stssors
PLENÀRIAS OU DE Ca.U:SSOES", apôs a exprcssâovccrrparecanento'' ..

EMENDA SUPRESSIVA

Sup r i ma-ue da redação do fi 37 do Art

a expressão "mete r t a l ou mor-al ".

60 do SUbS1.1tutlVO
I

Art.79 •••

Par5.grafo Úm.co A falta ele comparecamanto" às sessões p'leuáraas ou de C.omh;s&;-,,;"

JUSTIFICAÇÃO

Ccno a propoe.açâo consmt-ucronaj. dá às Cceu.esóes pcder decazôr-ro e 90

recurso ao plenário, torna-se aJ.nda mai.s ançcrtanre o c:orrpareCJ.IUl.::l1to às Com).s~&.!3

que ao Pleriârao propraanentc di.to, Daí a neccssadede da ressalva.

~~Q.a._~;l3388-'?_" o _ ••

l.__ ._ .. MANQfl..1'IQH! qlA .• _

Jus t1 fl cação

O dano causado é de qualquer natureza, não cabendo de f i n t e l o

um c anen t.e nas categonas de mate r-ra l ou moral. Isto poderia dar
origem a t n te rpr-e t eçê es r e s t r i t t vas do di re r t o li í ndem z aç êo , que

possuem todos que vl?m sua t n t i mi de de , v i da p r i va da , honra e imagem

piib l i c e v i o l ad as

__~ __ T'l·O'Jll'r~·.:~~~o --- --

l"I'EIIDA ADITIVA

GJ - - --, .~- ~ .. o .J L_i _5 .'. ~1 !FC. I'),~~,d( JO _ I"
zcroscence-se , no artaxro 73, antes da (:.}tpreS5?O IlIDgJ.slatJ.voll a espressêo

1 ~ -- --- - _.- - - ~-- r".f"/~Ii~\I~I~~ÇI\O----- -_.- •

j.
EI1ENDA 11DDIF1CATlVA

Dê-se ao Art. 13 do Subs t t t ut i vo a s equr nt e redação, renumet-ando

S~ os pdrãgrafos:

Art. 13 - O 5ufl'[g10 i unlversal e o voto dlreto e secreto.

JU8TIl'ICAÇJiD

o ecréscme fi apenas pdra umfJ.caçÃo do Lruquaqem constutucaonaj.,

um emenda de propi iectcde tanquíatace,
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D1DIDA 140!)1FlCA'l'IVA

AI~t. 10 - O Brasil ê uma Repiibl r ca Fede r-at t ve , , cons t.i t.~1

da, sob re q t me r-epres e nt a t i vo , pela união i ndr s s ol Iival dos Es t ado.
Tcrntõnos e ür s t r-t t o Fede r-al , tendo como fundamentos a s obe r am a,
a nac f onal t de de , a c i da dan t a , a d t qn t dade da pessoa humana, e o pl.!!,

rallsmo po l f t i co , fundada no povo e que v i s a cons t ru t r UP1a s oc i e da
de l i v re , j us t a e s ol i dâr i a

Parigrafo ünlco - Todo o poder emêna do povo e COIII ele
fi e xe t-ct do,

Vê~SC a seguinte redação ao § 49 do artlgo 89: Suprima-se o Ar t , 20 do Sub s t t t u t t vo ,

§49 Al&m dos casos prevaatos ••••• sob a prescdêncí.a dü. Mesa da uma das duaa

casas , alterna.lJ.va1oonte em cada ano.zeurur--se-âo I em sessão conjunta P:I.'t'd:
JUSTI FI CAÇM

.:ruSTIr'ICI\ÇI<Q

A redação proposta ob j e t i va dt s t r nqu i r entre pais,.dação I
e Estado. co i s a que o Subs t.r t ut r vo não faz .

Não vemos, easencaa'lmente num pais parjarnantaraata rrotavo pro-a que

o Senado da Repúbl~ca mantenha precedêncaa nos átos conjuntos das duas Casas

o 001.ma1 será que uma. das duas presade o Congresso .reunado I al.t.ernatavamerrte

em cada ano.

EMENDA ES33393·3
e=;~~_~~~;;;~.==~-=-==-==~~-] ~p;i~I\'_
[J -.-.---" """"'P'L"E··N·'ÁI'\I"O'" ,.--- - --_.- . IL . ._______ ~: S .L_."

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se aos parãgrafos 'lç , 2Q e 5Q do Art, 6Q do Título I!

Sub s t.t t ut i vo a s equ t nte redação:

do

Art. 60 ", .• "".",," "

EMENDA SUPRESSIVA
P. 19 - todos=tilão 19uals;perantaaConst]tulÇão, a Le t e o Esta-

Sup r-unav s e O § 13 do Art. 6Q.

Jus ti f, cação

o assunto deve s e t- regulado em 101, r n c l us r ve no CÕdlg0 Pe n el ,

do ':
P. 20 - Nlnguém s e r-â ob r-rqado a fazer ou de t xa r de fazer algo 1

senão em V1 rtude da l e r . i

P.·:~g'-'~';:;'~~~;~ã'~~~~·~~;~: ;~~f;~~~~~:;·~~~;~~~~'~;~~r;~, I
naçç eo a ten t a tô r-re aos dr r-er t os e l t be r-dedes f undemencs r s - I

com a van t s qem da supressão p re t en dr da re t i rar- da co ns t t tur çâo u'r

dt s po s t t i vo que apresenta um nível de detalhamento que tal do cument.i I

não comporta.

EMENDA ES33394-1
L...=cl.~~l.~_Hill~·~~~:----"'"'-·--·-- --_._--J l:r-·;';II11'.. ..
t:-. ~ ..__o tIJJ0EI;." :~.,,~~~'~~::.. ~_:J r_'.5.l_ o'

Jus t t fi cação

Quanto ao parâgrafo 10, o restante do tf'lxto ê r-epe t i t i vo , nada
a cr-es ce n tnn do ao que f 01 t n'l c't al ment e e s t.ab e l e c i do . 1~0 p e rãqr-e to 2\1

a pa r t.e s upr-i m da faz referênclB ã pol ánn ca dos dr r-et tos natur a i s ,
também nada acrescenta.ndo ã cl âs s t ca afirmação que consta da pa r t e
remanescente do parãgrafo. Flnalmente, quani.o ao parãgl~afo 50, a
enumeração e r ncompl e t a , sendo do t i po e xempl i f i cn t i vo . Além di s s o ,
como o d r re i t,o não é euto ap l i câve l , a l e i posterior r ndt vt duc lr za t f
os casos e as s t tu açjie s que j us tn f t quem a pum ç ão com a s e ve r-t da de

de c t-tme 1 na f i ançãvel

J:r.IENDII. SUPRCSSIVA

Do artigo 54, s upt-ame-ee o parágrafo 49

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA ES33397·6
'1.--- . ------ '"""- - .------_.J III·-·;,~B

[M"KOLLJ,IORElRiL.___ L. _

C~=_-=--ji~~!;{~;' ""m,'''·-_~~=~-==l [:Ts -~:' ',~c
.-----.- ._.. --_.- li~ILXDi\s·iIOD!rY("MIVJ'Ç------·- o •

ot:-sr; À SEÇÃO II DO CAPiTULO II - DO PODER EXECU'fIVO -íll.(\:
A SEGUINTE HEDAÇi\O:

ncredatemos que a aneervencão , quando necc s sér i e deve

ter r texaba.t aõeôo e ser ap La.cada com certa voLoc r.dade e , às

voz os até d i screcâo . SE a apr-eoaacão pelo Congresso se faz f\CCO=-f:,

eêra,e pai-a ver-Lf acan se a s í t.uacâo "volta à no rmaLa.dadc" , ou se

rã tarde para ancervencão ou ela se torna desneccssdria.

~TRIBUIÇÕr:S DO PRESIDENTE DA

REPOBI.ICA

Art. Compete pr-xva t a.vemerrt.e ao P're aa.denbe da nopúbLaca e

~ ._.. . ELLj;ÁlUD_._ ..

EMENDA ES33395-0

L
·- -------.-.--- .- ......"". o

-' ~fANOI:I. MORJ:IRA
._--~ ,--------~----- ------

III - convocar c pres a.ô i r o Conselho de Minist..ros;

exercer com a cooperação do Pr~mcJ.ro Ml.nJ.stro e dos lÜn1.5

tras de E~taclo a d i rccfio aupe.r r ar da adrrdm.st.r-ação fedp;C.:ll,

apresentando plano de governo ao Congresso Nac ronnLj

IV -

11 - nomear e exonerar os MinJ.stros de Estado, OUVJ.do o Prl.T(lCÜ:""

M~nl.stro;

I - nomear e exonerar o Primeiro lh.nlstro na Eo'rma eeteccfec ída

na const i tu r.çâo r

EflENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao Art. 10 do Título I do s ubs t i tut i vo a s e jui nte redt-I

:;]
ç ão :
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v - Ln Lca.ax o processo Leqa.s La't avo , ouvz.do o prarnei ro Na.nr.s t.r'o ,

ou o Conselho de M~nJ.stros na forma a nos casos pt-ev i atios

.-- nesta consta.eu rcâo r

no l\JDlI\ L,r<'In_IVO

~Cç,'\O I

DO pm,SII)J:NTf I IX) vlCr 1'J{'-;~JDl'ill_ D\ REPOBLH.J\

VI - aancaonax , promulgar e fazer pub'l i.cer as J ea s , cxped ax dc -.

eretos e regulamentos pur-a sua f a.el, execuç âo r

VIr - vetar p ro j ot o ele Le a , ou sol.ac a t.ax sua xeva.aão ao conç rcr, .... ü

nac i.cnal , ouva.do o prarneLro m.m st.ro r

VIII - convocar e pco s a.da r o Conselho da RcpúbLt ce r
IX - convocar e pre s i.da r o Conselho de Defesa Nao aone L,

x - daspor , conjuntament;e com o r-r.ime í ro Mln1.stro, sobre a estru

turação, e't r rbua.cõos a Eunoa.onamerrt.o dos ór-qâos da adrnJ.nl.strE.

cão federal;

XI - nomear os governadores dos Territ.ôr-aos r

XII - prover e extiançuar os cargos públicos federais, na f'o'rrna c.a

le~;

XIII - manter .re í.açôes com os Estados estrangeiros;

XIV - celebrar tratados, convenções Q atos ant.arnac acne as, ad ref'~

rendum do Congresso trec r.ona Lr

XV - declarar guerra, depca.e de aueorraaõo pelo Congresso NacJ.ol1dl,'

ou, sem prévae auco.r i xacâo , no caso de aaressão e s t rençeare !2.
corrida no intervalo das sessões LeqdaLa't.a.vae r

XVI - fazer a paz, com aut-ora aacâo ou ad z-ef e rondum do Congresso N~

cional;

XVII - pe rmí t.a r , nos casos previstos em Le.i complementar, que força,;;

estrangeIras tir-ans i.Eem pelo t.er-r í.tôrio nacaonaL ou ncLe perlrE.

neç am t smpor-er i amen t.c r

XVIII - exercer o comando supremo das forças armadas;

XIX - decretar a mob i Lazaçâo nacional, total ou parc r a Lmentc r

xx - decretar a executor a intervenção federal, ouvido o Conac f ho

da República;

XXI - autoraaer br-asa.je í.ro s a ace.i car pensão, empx eçc ou conu e.e.âo
de ctovo r no ost-rcnee i.ro r

....XXII - cnvs.a r as propostas de orçamento, o plano plur~anual à(;l ~níJ-:l.§.

vJ.mento~ e a le~ de d~retrJ.ze5 orçamentár~as ao Congrü~so ~n

c~ona1i

XXIII - prest.ar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de sessenta

dlas após a abertura da sessão leg~slatJ.va, as contüs relat~

vas ao ano anterJor;

XXIV - remeter mensagem <.lO Congresso Nacional por ocas~ão da abcl tu

ra da sessão leglslatJ.v~, expondo a 5l.ttlação do p~ls e solJ..('~1.:. ,

tando as provl.dênc~as que JU] gar necE-'bzárl.as;

Ait . o Poder Lxccut ivo é cxcrc ido pelo Prcs idcnto (},1 Ik:pl:t.J1J

ca , com <t cooperação do Pr imei ro Niru.st i o , dos MIJ!lstTOS de Estado fi (lo t cn ....c-lhe

de Mrm st.rcs ,

Art . O prcs idento da Repõh\lca ser.i e le i to entre De, c ida-Lio-,

bras i Lei rcs , ma.J.OICS de t r.irrtn C' ClTILO anos e no C'XCICÍUO de seus dt rc t tos pulr
tH.OS. por e Io.rcfio d rrcta e-m sufrágio U01VeTS<l1 C' 5{;''''~1(>tO, para um J1111Kb.l0 de'

c mco anos.

Art. Será cons idcr.r.lo c lc rto o cnndidato rcg rs tr ndo por par-

t ido político que obt.avcr 11 n.uoi ra absoluta dos votos. n50 couput.rdcs os em

branco c nul oe:; •

Par.Igt afo úmco, Se nenhum dos candadnt os a l cançar na ror-in ahc;~

luta na pr-imcn a votação, em sessenta dans Iar-se-â nov.r C1CI<:50 concorrendo oe,

dOI,';, candidatos mai s vctados , ccns rdci ando-sc e le rto o que alcançar mruor nWIII..'d)

de votes.
Art • O Prceadcntc tcourri posse em <;OCS.,dO do Cong'rcs-...o \;.lLJO-

11,11 e, p.rrn tanto sendo I.,Oll\\),-~.Hl0 cvti.rordm,u r.nrcnto so n.io ct.t ivcr t cun ulo ,

pn ct.mdo LOI'\Pl01111"--O de' mmrcr , dt'l t'Il,1L1 e ctunpt r r ri Const rnn c.lo, 011"('1\,11 .1 __

1l,.'1~,. pi onovor o 1,.....111 gl~I"IJ (.~ suvt cnt.u ,1 un i.Io , ,1 mtcpr-nladc c .1 fIlJC'I1l.'nd<';nL 1.1

do Hl,1511

1'.1I.igl,llo lín1l...o. se UClOlllUOS doe d ras da d.ILI fl'<,I~l.l }),It.l

poss,c , o prc-udcntc Oll o Vu.c-Prcs idout e , <;,11\,0 uor tvo de' Furc.t m.r rru , n.io t IH'"

as-nu'udc o cargo. cvtc ..,Cld dcc Iur.rdo vago pelo Congresso t-.ncloHal
Ai t Subet rtur iJ o prcs idcntc , no Ct1::,O de rmpcd un.rrto , c <;!'

ccder-Ihe-â , no de- vaga, o Vice-Pres ulent e.
§ 10 O CdUJIdJ.to <1 vrco-p» t idc ntc , que deverá pi eciu.hcr O~

rcqu.i s t tos do ar-t í go , conc idcrar-ec-fi ctc n.o em var-tudc da e lc rçâo do CdIlJ~J.ltO

a President.o com ele reg] st.redo I seu mandato é de c.mco anos e, n« pos sc , obscr

var-sc-.í o d rsposto no art rgo c svu parrigrnfo ÚnICO.

~ 20 O VICC-PH.'Sldr:nte, a1él,1 de outrav <1trlbH1CÔ(:'; que Ih-

forem confor rdns em h'l conqtf emcrrt.n , uux tl r.u zi o Pree idcntc , sempre- que por clr 1

convocado para nussôes CSpN'JdlS.

Art, Im caso de unpcdimeutc do Pres í.derrte e do vrcc-Pres l-

dente ou vecân..i , dos rcspcc t ivos CU1'gOS, set rio s.uccss ivancntc chcou.Jce no (>\CT

CíC10 dJ pl(;;sIJêncw o PreSIdente dei üllIlara doe; Deputado ..., o do SC'nnuJ ....C'doral ('

o do Suprcm() Tll.bunal reJetaI.

Art. Vagando 0<; cdrgos de Prc~Jdcnlc c Vlce-Pl~Sldentt?far-

se-á eleJ.çJo f\O\'cnta dIa .... dL~pOIS de aherta a últlm,l voga, c 05 "1(']10<, Lomph..LI

rdo O~ perroua~ de seu~ antt'LC'ssorcs Se as vagas acorrelem nos últlmos dOJS ,;

no:::> do pCtí0JO prcsldcn":Jnl. a elclç[io pJrd ambos os cargos sl..'r5 fCltd t1'1.ot'J

dJ.rlS depoio;; d,1 liltlmo \;J.~.I pelo CongtC'sso ~õ1ClOn.:Il, na fonn.1 (~st311L'lt~cHb em ](" l

XXV - decretar o' estado de daresa, ouv1do o Conselho de Dcfes3. l\a

c1.onal, ad referendum do Congresso NaCIonal;

XXVI - SOl1.C1 tar ao CongrC'sso Nacl.onal, ouvIdo o Conselho de Deíesi1

Uacl.onal, a decretação do estado de níll.o.

XXVII - nomear, com aprovação do Senado Federal, os Juízes dos t.rlbu

nal.S SUpE'lJ.ores, do Tribunal de ContaS' da Unl.ão, o Procurc:.d')l

Geral da Rapúbl~ca, o Consultor Geral da RepúblJ.ca e o Presl.
dente do Banco Central.

§ 19 - O presJ.dente da RCpúblJ.ca pode delegar ao rr1.me~ro Hll1J stro

as atrJ.buJ.çõcs mencl.onacJas noa incJ.sos 111, V, VI, VII, X,

XII, XIV, XXI e XXII, deste artl.go.

EMENDA ES33399·2 -] ~--"'''''-- -I
~ P'IIli'
L--_.:1l'ill1:~l&L._--------------

________ 1'l.r,,~"o/eO""~$t.a/~u~ea""~$.i1l ----] EJ _"M~ -
fEl !P~~I~lN~·~\I::..U:..:O:.- -______ L ,-.L(~ ~.:-,

TUTO/JUH,rl:~';Ã(l--- ------

r,\frNil \$ }10-Y..!.!.Js~\rn:LS

ACRr.SCENT1'-SL AO CAPITUlO I I DO l'ODFR eXLCllTIVO j( 01 \{~In:

li SrçAO V- CO:l A SLGUH.TE RLDIIÇ,'\O,

____o EI'IH';!l.AS -'llrolJ[1:Ji[\l'rVi\S - ~ .. -~ - ~(~J, (r ~/,

n.?-sc J. Seçào r do Cdl)ít ulo I1 - 00 POlJLR ].).LCUJIVO - tI ::>Lgdlnt(;'

_11LJ:N~~J-º _

o Conselho de !linlstros COlll'ÕC--$e do VI1

l1\CUO ~ltnIstro c dos ~ll1llstros de Lstddo, 5(.'11,10 co!.!

vocado (' P1C'Sltl1UO f!C]O Pr~5JdenLe da Rt-púhllC.l,

f','\RÃ.(;I~'\I-·O ON1C,O - {) Pr('sld",nte da RI'IHíhli

CJ pode dt:>le,g.1t <10 Prllnello ~f1nlstlu n atrIbUlç.iO·

de plt,c,ldlr o COf1<,C'lhu ltL ~lll11e:;tl'Uq

Art.

!-' ~l " q

--- --I
_ ....J

I~--

~NQA_~~~3~8_·4_._ """ __
~ "'ütillf:l,_~1!!g;;'LB L _



DO PRIMEIRO MINrSTRO

EMENDAS MODIFICATIVAS
seçao IV

=------------- TEXTO/JUnIFIC.lçÃO-- -:=== --,
I!J Dê-se ã Seção IV do Capítulo II do Poder Executivo~~'lnte r eda-,

cão-

Art. Compete ao Conselho de Hm i s t r os .

I - np r-ov.t r o plano dc governo,

II - np r-ovn r p1.1l10 p l u r t nnua I de mvc vt tmc m.o s , a 1('1 de

UI r-ot r l-C~ oi c.iuontfir r.is c as propo s t ns de orcamcn

t os •

TIl _ np t ov a i p l nno s cmo r gcnc r n r s de- u s c i s t ônc r.r <-1 )"gll't<.,

a5~oladd~ por cnl.lmldade~,.

IV ... 11101101' ,11.\ I' r c s rdc nt c J,l Hep1íb11l".1 ('I cnv i o de 1110.1('-

to de. l e a ,

V ... nmni s fc s t a r-c s o sobre que s t ôe s quo lhe fOlC'1lI submc t f

das pelo pr e s r dent c da Repúb l rcn ,

MANDEI

PlenárIO

MOREIRA
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MANDEI MOREIRA

.JUSIlrICATIY.!!

p i e t endo-wc c r i.ar por me t o de proposta UJ'\ s i s t e

ma de co-pnr t rc apacâo do Executivo c t.cg i s j at rvo , no dUt.·ç.}o

da admi ru.s t r.rc âo , na s s cn, con f Lat o de c ompet dnc ra entre

Pr e s i derrt o c o P'rr mer r o ll m i s t r o
H3 um centro de Poder que r c s z.de na FJgura. elo I're

s t den't e da Rcpub Laca , ccnd r c ronndo , no entanto, a um PT0CC'S

50 po rmaun-n t e de ne goc i.ur , tendo em va s t a a cx r s t ônc m de 

um 10 \f1nlstlD apr-ovado pelo Cong r e s s o , com função de con t rp

Lado r das acêe s dos Nt m s t ér-a o e , de mcd aado r entre os: dOIS

Pcde r'c s , e sendo ouvido na md r ca câo de 141nistros c na ]111-

c r srt av a de ~e].

Permanece o Pre s r dent e da República c Lorto- d rr-c t c-.

mente, processo que no Bt as a I gnnhou ospcc r a I i mpor tfinc i a em

func ão do conteúdo po l Lt t cc da 010u;..50 d r rc t a nos ii l t amo-. <31n~

de n055J h i s t ór-i n po I Lt i cn ,

EMENDA E833400·0

t:
PLENÁRro

= ~Tr::cTO/~UITI'(t..ÇÃO-- __,

EMENDAs ~roDIFICATIVAS

ACRESCENTE-SE AO CAP!TULO II DO PODER EXECUTIVO,J"í-kJ',JZ:

A SEÇÃO VI ASSIM REDIGIDA :

DOS mNISTROS DE ESTADO

Aru. Os Mana s t r os de Estado da Repíib Lrca , se-
rão es co Lha.dos dentre b r-as í.Le i rc s ma t or e s de v in

te e cinco anos e no exercício dos d ar e Lt os polí

ticos.

Art. Compete ao Mí.nr s t r c de Estado, além das
atribuições que a Constltu:Lção e as Le t a es t.abe Le

ceren-
_ exercer a or-aerrtaç âo , coordenação e auperv r s âo dos

órgãos e en t adade da adrmn í s t r açâo federal na área

de sua compet ênc ra; e referendar os atos e decretos

a s s a.nado s pelo Presidente;
11 _ axpedar Instruções para a execução das Lers , decr!::,

tos e regulamentos,
111 _ apresentar ao pr amear o Nmas t ro relatório t-r ime s-.

tral dos se rvaços r-eaLi zado s no Minlstérlo e

IV - p ra t acar 05 atos pert mentes às at r-abu Lcôe s que

lhe Eor em outorgadas ou delegadas pelo Presiden

te da Repíib l.aca ,

Art,' A moção de censura anpos t a ao Pr i.meí r o

Mina s t r-o ampor-t a na exoneração dos demais MInIS
t ros .

Art. O P'r Lmea t-o Man t.s t r-o será andrcado dentre os mem-
bros do Congresso Nac z.ona I pelo Presidente da República, após con

sulta ao Pres rdent e ou aos Pr-es adent es dos par t i.do s po Lf t r.cos que
compuserem a meror i a do Poder Leg rs l a t rvo ,

. § 19 - EnVlad: a eT;~~is~Ou;fc:fá'~lrfsso Nac i o,
nal, este em dez dí.as deve aprecla-Ia,yc-onslderando_se aprovada se
receber manifestação favorável da maror i a absoluta.

§ 2° - Re j e at ada a Indicação, nova deve ser fe2=.
ta pelo Presidente da Repúb Lrca no prazo de dez dias.

§ 3° - Re j e a t ada a segunda andacaçâo , o pr-es a,
dente da Repúb Laca tem, após nova consulta ao Pre s rdente ou aos Pr~

s xderrte s dos part i dos políticos que formam a maLor i a , e ouvado
Conselho da Repíib Lr.ca , Lab e r-dade de nomear o Primeiro jtmrs t ro , não

podendo a escolha reca i r em nome recusado pelo Congresso Nac i onal .

Art. O P're s r.denüe da Repúb Lr.ca pode, ouvido o Conse-
lho da Repúb 1 ica J exonerar o Pr-ame aro Mmi s t ro , em caso de fundada
r.nc ompat r.baLf.dade , c omunacando o fato ao Congresso Nac aona I e deve!!
do fazer em dez da a s a andacaçâo do subs t atuuo ,

§ 19 - Ocorrerá também a exoneração do Prlmel

ro Man í s t r o Se aprovada, por ma.Lor r a absoluta do Congresso Nac i onal ,
moção de censura, a qual apenas poderá ser apresentada s e i s meses .!
pós a nomeação, por m rc í a t rva de um terço dos membros do Congresso
Naca.cnaL,

§ 29 - A moção de censura não pode ser apresen
tada nos últImos se i s meses da Lega s Latur-a ,

§ 30 - A aprovação da moção de censura e a exo-
neração do Pr-aneLr o MInistro não produzirá e Eea t os até a posse do
novo PrameL'ro MJ.nlstro.

§ 49 - Re j e at.ada a moção, nos s e as meses segui!!.

tes nova censura apenas pode ser apresentada por m.ic i a t iva de do i s
quantos dos membros do Congresso Nac r.cna L,

Art. Compete ao Pr ime i rcr ManLst ro como colaborador prl!!
c rpa I do Pr-eaadent e da Repúb l rca:

- promover a unidade da ação governamental,
coordenando a atuação dos Mrn Ls t.é'rLoa e órgãos da admm í s t rncão fed~

ral, tendo por flm a execução do plano de governo;

11 - expôr e debater o plano de governo elabo-
rado pelo Conselho de Mim s t r os e apresentado pelo Pr-es adent e da Re..
púb I ica ao Congresso Nac acna.L;

111 - apresentar semestralmente ao Congresso N~

c rona j r-e Lat Sr ao sobre a execução do plano de governo;

IV - atuar como elemento de mediação entre Pre
sJ.dente da p n N!::l("l nn!::l • -

v - opinar sobre nomeação dos Min.Lstros de Es
tado e so Lfc r t a r sua des tntuacâc ;

VI - mamses t ar-c s e sobre a mfc í a.t tva leglslat,!
va do Presidente da Repiib Laca e sobre o pedido de r evasâo e o veto
a pro) etos 'de lei;

VII- acompanhar os projetos em tramitação no Co,!!
gresso Nac ronaI , em cooperação com OS Ministros a cUJ a pasta se re ,

Lac r onar- a matéria Le gas Lat rva ,

VIII- exercer outras a t r rbui.çôes que lhe forem d!:,

legadas pelo Presidente da República;
IX - comparecer J quando convocado, a qualquer das

casas do Congr-es s o Nac i.ona L,
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=---------- nXTOIJU'TI'lc,l,qio __,

, A PJ"'IDissa foi retira:la can a supressâo do artigo 96 que instituiria

o OOú:lUo entre as duas casas.

\
V - de par1allentar '1'" caJ:gO de professor.

\
JUSJJ;rFICN;1D

=tan~ que o horário disposto de não ccncanitància seja respei.-

tado, ccnaíderence que o IMg'1st:érJ:' r l.on;Je de atrspaJhar, aJuda o parlamentar

no eJlél:CÍcio de sua função política pelo contacto que lhe proporcl.Olla,quer can

o píblico, IXJ caso,pÚb1J.co jovem" cceo cem a lIacademiaM) que lhe enpre.sta a
atualização de conhec:lnentos técn::ose cientificos.

PLENÃRIO

PUHAIIlO/CONI.do/11,lKO.INio-- ,

m-------------TElCTO/~UlTlfIC...çiQ ___,

EMENDA ES33406-9:

l: MANOEL MORE I RA

~1''''IITIDO--

DB .MANOEL MQRETRA

EMENDA ES33402·6'

tJ
prEN~RTO

r.r--------I'LlN,lIlIO/COWISSiO/IUICGIIllllo-----------,

EMENDI\ SUPREllSIVA

No:artigo 96,

~ima-se a expressão "salvo o disposto no parágrafo 49 11e

,1

rcresceeee-ee ao artigo 55 , ao fim "ros tenIos da lei li •

'LIHA'"4/CO"II.lo/'LlaCOIlIH~ ,

PLENÃRIO

L!.J.EfTlEN, Dft ES33403-4 ...~._. _
l_ MANOEL MOREIRA ",.. J cr=;~;';O~

I.!J m--=""~l'--+- -=-"-=='-- .....)I h 9j87J

MANOEL MOREIRA

PLENÃRIO ,-

Emvez de dar categoria constitucional ao panigrafo único e iooisos

vâraoa que especificam a forma de execucêc do serviço público, é preferlvel
acrescentar o adendo,

= I'LEMÁIIlO/cowISlk!/IIIKDIIIUio ---,

EMENDA ES33407-7
l:J

l!.JElimm 1\OI'l'IVA

l>prescente-ee ~ artigo 94 trn parágrafo, renlÍneran1o-se o único:

A:i\:.94 I
§ ~9 1 .
§ ~ Na hipSter, de recesso as medidas provisórias serão -=iadas pela cemissão

\ Representativa.

m+------------TIEltTIIIJUllTIl'ICA<;io-------------,

""-!..----7--- PLI ......lIl()/COllllSIÃo/IUICOlllllio ,

r.,- TIXTO/JUITI'ICA<;ÃO _

EMENDA MDDIFICATTVA

Dê-se ao parágrafo 25 do Art. 59 do Substltutivo a seguinte re
dação:

Art. 59 - .••....•..•..•......•....••.....•••.......•.•..••.••

P', 25 - A União e os Estados indenizarão, nos termos da lei,
o .tondenado por erro Judiciário ou o s en tenc t ado que f í car Ip res o
além do tempo da sentença, cabendo ação penal contra a au to r t da de

responsâvel.

Justifi cação
O encargo mancr on adc no parãgrafo deve ser compar t t l he do pela

União e pelos Estados, de modo a que s e j a exercido de forma efetlVa
e que se possa cumpr t r o prece; to que agora se i nsere em nossa Car
ta Magna. Alem disso, a inclusão da frase unos termos da 'l et", rm-

pede que seja de f l nt da de forma exces s r vamen te ampla tal obrigação

por parte do poder pfibllco .

m TI:l(TO/~U'TlfICAÇlio-------------__,

• 1

MÀNOEL MOREIRA

diàsn
•

EMENDA Es33404.2

tJ

~ SUPRESSIVA

suPrima....se do §29 do arti.92 a expressão" cem intervalo mIr.:ilTO de noverrta

PLENÃRIO

NaturaJ.roonte, havendo una. canissoo representatJ.va é iIrpossível que o

~so não eprecãe , de Pl:OOto , una medida provisória. Ela deve ser estru
turaclf' para que tais decisões possam ser JUlgadas e não haja solução de conti
nuidade da atuaç&, COl>:JI'llSsual.

I

MANOEL MOREIRA

Discrepa la orientação constitucional de praJ<e t ioolus~ve

porque sendo tiiÓ longo, frequ<mtelt'ente1:aJ.s int:erregnos atingiriam cada

serrestre e~ a cai 'X:lihr cem recessos,

EMENDA ES33408-5
[!J
r.,--------- 'Lr;NÁ"'IO/I:OIlIS.~o/IIlII:Olllllio---------.,

PLENÃRIO
~'''.~LU 9 J87

§ I::'

Suprina-se a expressão"inclusive para tramitação simultânea nas duas Casas do

COn;Jresso"

N1IO se pode imaginar tm pais bicaneral.:Lsta em que o Governo exiJa
que as decisões seJam tarJadas simu1taneame.nte. Haveria gran::Ie perlilo de que as

JUSTIFICN;1D

=- nxTONuSTIFleAÇÃO __,

, PLENÃRIO

EMENDA 1\OI'l'IVA

Art.64......

= ~----TIElCTO/JlIlTlrlc...ç;;o--------------

EMENDA ES334C 5-1
llJ MANC EL MO~;;RA

llJ



MANOEL MOREIRA

decisões fossem diferentes e causadoras de conflito entre as Câmaras, cada una

das quais vai querer manter sua opinião.
EMENDA ES33413·1
tJ
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MANDEI MapEIP"

A criação de umacanissão Esj;:ecial para dir:lmir dÚVidas só po

deria exacerbá-las • O que as duas casas pelos seus metodoe habituais não pude

xemresolver em consenso, não poderá t:arrbérn o ser pJr umacard.ssoo.

EMENDA ES33409·3
tJ

=-------------nXTCI/JIlITI'lcAl;io> ____,

EMENDA DE REDACÃO

Art. 10 das Daspos t.cêes I'rans a.t ôr ras

Pacam revogados) e não revogadas, por dizerem
r espe ato a dlSPOSltlVOS.

tJY,,,I\TIOO--
PMDB )

'LUAIIlOICOloll'sio/lu-cOWIUio------__--,

pTpNa'pIO
= TUTO/JUJTIFICAqÃO ____,

EMENDA l\DITIIIl\

Acrescente-se no parágrafo 39 do artigo 101 a seguinte expressão" de rei De

legada.1I.

=-------------TUTO/JUITI~ICAÇ.iO'-------------____,

EMENDA ADITIVA

k> artigo 90, acrescente-se l.Ul\ parágrafo, MS segu:intes temos:

art.90••••

§59 Os MiIUstJ:os de Estado deverão atender às convocações das CcrnJ.SBÕeS de

ambas as casas e do Congresso Nacional., sob pena de crine de responsa

bilidade pelo não c::nparecimmt:o.

JUSl'IFICI\Çl\.O

J\s canisBÕeS quer-se der na presente conjuntura o:ms1±ucional. poderes

decisórios e valorizaçáo que se espera uanal.izada para o Poder Legislativo,

Una das fc::unas para chegar-se a tal obJetivo e dar absoluta autoridade ao

Congresso e suas canissões quando da convocação da MiIUstJ:os de Estado.

MANOEl MOREIRA

pI ENARID

=- TUTO/JUSTlI'ICAÇ,iO--------------

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o § 19 do art. 13.

Justifi cação

o parãgrafo fOl integrado ao ca.put do art. 13.

A emenda é pera clareza do processo I neramente redacianal.

EMENDA ES33415·8
tJ MANOEL MOREIRA

PUNÃN10/cOillssio/.U.COilIUÃo ---,

PLENÃRIO

MANOEL MOREIRA

EMENDA ES3341l·5
P

PELNÃRIO

~'AlITIDO~

P'·1)B

=- TUTO/JUSTIFICAÇÃO> ____,

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao item VII, do art.79 a seguinte redação:

MANOEL MOREIRA

=--------------TlXTONUITIFICAÇio --,

N.J §29 do artigo 1l1, substitua-se a expressão "qw.nze dias 11 per "trinta daas",

= Já explicaIlOS na ererôe do prazo total da eleiçáo e posse

presidencial, é 1Irp:>ssivel fazer-se o segundo e.scrutínio can menos de 30 cb.as

para preparar mesas, umas e canpanha.

EMENDA ES33412·3
tJ

pI EN~RTO
= TUTO/JIJJTI'JC,lçb --,

EMENDA SOPRESSIVA

SUprima-se o parágrafo 79 do artigo 99.

JUSTIFI~

t umaalternatJ.va contraib.téna ao disposto no parágrafo 59, e

qce se toJ:na desnecessária can a correção que já foi pzopoetia em emenda.

Art. 79 ••••
VII- décimo-terceiro aaLãr-ao , com base na remuneração do mês

em que for efetivamente pago.

JUSTIFICACl\O

A emenda torna flexível para a regulamentação a forma de

pagamento do décimo-terceiro salário, uma vez que o próprio Mi

nistério e Sindicatos vários se pronunciam favoráveis a sua d~

visão em parcelas. Entretanto o preceiso auj ea.t.a o pagamento à
base de remuneração do mês em que for efetivado o pagamento,

seJa ele qual for-dezembro ou Julho, corno de hábito na s a.truacão

atual.

EMENDA ES33416·6
t: MANOEL MOREIRA

PUNANIO/çOilllSlo/IUICOIIIUio,--------_-,

PLENÃRIO
= TUTO/JUSTI~lcAÇ,iO>-------------____,

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se do artigo 113 o parágrafo 29 r transfonnando o 19 em único.

JUSTIFICl\ÇfD

A renuncia é um ato uru.lateral, não precisa da eprovacâo de~.
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MANOEL MOREIRA

= U:<TO/JUITI'IC.....ÃO ,

EMENDA SUPRESSIVA:

Art. Para os efeitos do art i.go ante r ro r é c r i ada

a Com'issão de Redrv í são 'rer-r í t or-aa I com csnco mem

bros andacados pelo Congresso.... N-adonale e cinco
membros do Bxecut.avo , com a f Lna Ln.dade de apresen

tar estudos e anteprojetos da r edaví.sâo t.er-r i t cr-í aI

e parecer sobre a criação dos Estados a que se re

fere o artigo anter ror ,

Do artigo 32 suprima-se o parágrafo Unico.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICAÇ1\O

A concorrência entre as tres áreas de jurisdição poderia

tornar ingovernável o país. Já que não se pode de Larm.tiaz de
forma mais clara cada âxea , é preferivel. deixar-se apenas a

legislação eupjementiax para. os Estados e Munic1pios , fixando

a lei federal a forma de aplicação do disposto no art~go.

!!:I7"'''~L SJ 9J87

Deixa-se claro que a Comas s âo além de estu

dar oferece parecer conc Ius avo , op a.nando efe t rva

mente sobre a conveniência da cr racão dos Estados
menc aonado s ,

MANOEL MOREIRA

EMENDA ES33421-2
tJ

prENARIO\

,.,,- TIl:~TO/JUUI'IC..ÇAO-------------___,

r'...IIT100=:J

pMDBMANDEI MOREIRA

PLENÁRIO

EMENDA ES33418·2
l!J

r;-r------------- TIXTO/JUSTI'ICÁÇAO--------------,

EMENDA ADITIVA

Ao artigo 130 i no inciso VIII, após a expressão "na forma da lei"

a expressão" ,inclusive propor, pzi.vatiLvement.e I ao Congresso Nacio

nal 1 a fixação da remuneração dos eervadcrea ca.ví.s e militares."

to artigo 122 substitua-se a expressão ••• "às correntes partJ.dárias" por
"aos partidos poUticos instituidos" ••••

I\rt. 122. Cl::Irpete••••apôe consulta aos partidos poUticos instJ.tuidos, ••••••

MANOEL MOREIRA

MANOEL MOREIRA

Correntes poUticas é expressão muito vaga que peJ:rnitiria dúvidas e

eventual conflito mtraparbdárJ.o t urna vez que IreSIlO tIlI parI:Ub poUtia:> ,co

= instutiicão =tán nai.s de tI!la corrente poUtl.ca, e a expressão pXleria

ser extendida também a outras instJ.tuiçÕas da sccíeõese,

EMENDA ES33422·1

tJ

r.r-------------Tl:XTo/~u.TI'ICAÇio _

JUSTIFICAÇ1\O

Assim como o poder Legislativo , regula a remuneração

de seus servidores e o Poder Judiciária propõe a remuneração de

seus Eunca.onázLoa ,deve ser deixado , privativamente ao Pr~meiro

M~nistro o problema de remuneração do pessoal oa va.L e mil!.tar a

serviço do Executivo.

EMENDA ES33419·1
PJ

pI ENÃBTO
~~".~
LS~

r;-r-------------TIXTO/~USTlfIC"Çi.O-------------_,

EMENDA SUPRESSIVA:
N::l ítem II do artigo 89 , §49 substitua-se a palavra "craeção" FQr"organizaç&>"

Suprilna-se o inciso XII do artJ.go 77.
JUSTIFICl\ÇI\O

JUSTIFICAÇ1\O

Achamos que a atividade de regulamentaçâo é exclusiva do

Executivo que conhece os detalhes de sua execução • Mesmo que não

o faça, não cabe ao Congresso senão cobrar-lhe, por via de suas

anata.tiut.côes controladoras e fiscalizadoras , a regulamentação

própr~a. Não pode o Congresso tornar-lhe o lugar numa função
executiva.

A palavra organização cobre a eventual reesb.utura de orgãos Já existentes que
estão necessitaCba de una çrganização ce::upatível can o traba1h:::J conjunto das

duas Casas do Coogresso. O teJ::no criação pcderda ser .ínterpratadc erronearrente

por oovos serviços a serem criailos.

r=;'.ItTICO~

PMDB

MANOEL MOREIRA r;,--------------TUTIl/JutTII'ICAÇlc---------------,

EMEIDA 1\OITIVA

'PD artigo 119 , ap5s a expressão "prc:nunciar-se" do caput I a expressão "na
fonta. da lei li •

~""97ã7lLU .9F'
'LIENAItIO/COlllS'IC/.u.llCllllUic ---,

PLENÁRIO

EMENDA ~IODlFICATIVA

PLENÃRIO

,.,,-------------_T'I:nOIJUITlfICAÇÃO ---,

EMENDA ES33420-4
l!J

JUSTIFICl\ÇI\O

DAR AO ART: 7° DAS DISPOSIÇOES TRANSITORIAS

A SEGUINTE REDAÇÃO:

Convem prever lei 1Jmitativa para que o ConselOO da repíblica não venha

a acum.1lar fTUlIl1bus" funçôes ,
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MANDEI MopEIRA

,.". TnTO/~lI3TI'Ic:AQ;;;O--------------

EMENDA ES33428-0

I!J
r.r-------- I'l.lN.I.JIIO/cQlIlIISÜJ/SUICCM1SS.iO-----------,

PLENÁRIO

~ ---------_TlXTO/JUSTIFle...ç.iI)'-----------------,

EMENDA M:DIFICATIVA
EMENDA MODIFICATIVA

reescreva-se o §4~ cem a seguJnte redação (artigo 89)

art.89 •••••

§49 ••••••• sob a presidência de Mesa eleita pelos membros de ambas as casas

Daz ao §ZCf do .art . 9 da üaspos í.ções TransltóT:t.as

a s egu an't e redação:

A Comas sâo de t rans rcâc será an s t a Lada no prazo
e trinta (30) dias a contar da promulgação da Cons t ã tuacâo •

considerares mais próprio que haja unaMesado COngresso e que a eleição

de pr:lmeJ.ra delas seja feita por urna fonnula identica à das Meses das duas

Cases.

...,------------__ TUTO/JUITIl"lCAÇio --,

MANOEL MOREIRA

EMENDA ES33425-5
I!J
r.r--------I'LCNA'"G/COlllSlio/.UICOlll.do--- ---,

PLENÁRIO rr;;"";z;;]5 / 9/

JUSTIFICATIVA

A Comissão de TransI.ção ~ não pode ser instalada
no dia da promulgação. Não há tempo para sua publicação uma

vez que não há pos s s aba l.Ldade para sua ccns t r tuLçâo e msta ,

Lação ,

EMEmAM:DIFICATIVA

PLENÁRIO

= PLlNAIIIO/cOMIS.Ão/IUICOlllISl.iO ---,

MOREIRAMANDEI.

EMENDA ES33429-8

tJ
A EMENDA Jl: DE ProPRIEDADE DE LINGlJAGEM

h:J arb.go 84, parágrafo 19 substJ.tua-se a expressão Ilfatos" por "atos 11

....,- TUTO/JU3TIPICAÇio ----,

PLENÁRIO

EMENDA ADITIVA

Art ••. Aos Deputados e Senadores no gozo de Lacenca para o

exercício de outro cargo ou mandato, não se aplica o dis
posto no inciso V do artigo 85.

Acrescente-se às DISPOSIÇÔES TRANSITÔRIAS, onde couber:

JUSTIFICAÇJ\O

MOREIRAMANO:';!

...,--------------TEXTO/~USTI'IC1.Çio ----,

EMENDAS MODIFICATIVAS

A Subseção Ir da Seção IV passa a des agnacão de Seção VII I

EMENDA ES33426-3

I!J

MANOEL MOJ?EIpA

MANOEL MOREIRA

A proposta coordena e consoLa.da o da spcsLtiavo do inciso
V do artigo 85 que prevê a pr-oab.í.câc de licença para o exercí

cio de cargos e mandatos concorrentes.

PLENÁRIO

EMENDA ES33430-1

l!J
r.r-------- 'Lllu.lIlo{eOIlI'tlc{.u.e!u.lulo---- ~

EMENDA 8UPRESSIVA

pI EN6RTO

EMENDA ES33427·1
I!J
r.r-------- 'LfNÀRIO/c:ONISIi.OJ.UIc:OllIUAo'---------..,

r.r------------- TUTD/~lJlITI'IC"Qio-------------_;

r.r------------- TII:XT'O/~l1'TI'leAqio--------------

Suprima-se o
Art. 53 das Disposições 'I'rans atjir'Las EMENDA MODIFICATIVA

Ao parágrafo 59 do artigo 99:

JUSTIFICATIVA

sllbstitua-se a exoressão 11 ao Presidente da Renública" por "para

promulgacão da Mesa do Congresso Nacional.

o ens ano gratuito como obr i gacâo do Estado acarre
ta ob r r gat dr í.amente des t macão de recursos.

~ ãesnecess ãr aa e meramente dec tare'tõr i e a nor

ma contada neste art rgo , Pela Supressão.

JUSTIFICAÇJ\O

A queda do veto esgota a intervenção do Presidente da Repúbll:.

ca no pcoceaso legislativo que transforma um proJeto em lei. Só

lhé caberá f dai em diante a publicação e execução da Lea ,
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r;;--------------TlJTll/JlIITlrICAÇÃO--------------,

r.-r-------- I'LlH..1l101c:OMt.ldo/IUUOlftssio ---,

§ 2'

§ 32

§ ,42

§ 52

II - O Senado da Repúb.í aca exercerá as funções de órgão legJ.BlE!,

t.avo para o DJ.strJ.to Federal,

III - apt.acem-ee aos erum.c Ipaos as da.epcaa.çôea do Capítulo IV

deste Título. 11

IIÀrt. 47 - o Distrl.to Federal compr-eende a Cidade de Brasí.1J.a

e os MUn1C:L.p10S que forem e atiebeLec a.doa em Le a, complementar, obedecj,

dos os s equa.ntiea pr-anc Ipaoa e

I - o Governo do 01strJ.to Federal será exercido pelo sxesuõen

te da Repúb11ca, que nomeará o PrefeJ.to da Ca.dade de Brasí11a;

lIorganização" a expressão "50011

MANOEL NOREIRQ

Acrescente-se ao artigo 80, antes da e:xpressii:l

PIENÃRIO

A enenda é apenas para ctareza de expressão.

EMENDA ES33431-0
[!J

"Art. 83 - Compete pz-Lve t.a vamen t e ao Senado da Repúb~l.ca:

.,MANOEL MOREIRA

r;;- TUTO/JIJITI'ICAÇlo ,

XII - legislar, com a sanção do Presidente da República, sobre

as matérJ.as de ancereeee do DistrJ.to Federal, ressalvado o da.apos tio

nos artJ.gos 47, 76, aeem VIII, 171, § 22, 176 e 177;

Q'xle quer que se encontre a expressão "Legislativo" ou "Ju:liciário"

ou "Execut:.ivoll
I acrescente-se a expressão "Poder".

XIII - exercer a fiscalização fJ.nancel.ra e oz-çament.ára.a sobre os

órgãos do Oistr1to Federal., a.ncf.us Lve os da Cn.dade de Brasí1.l.a, com

o auxí.l1.o do xeepectiavc Tribunal de Contas. 11

IIArt. 115 •••••••.•• 'O •••••• 'O ••••••••••••••••••••••••••••••••••

Trata-se de una fOI.llla.tizaçâo urufonre, ou de unidade de linguagem.

XXV - governar o 01strito Federal e nomear o Prefe1.to da Cidade

de Brasília;

XXVI - exercer outras atribu'l.ções peeva.ste s nesta conee ã tuaçâo , 11

MANOEL MOREIRA

EMENDA ES33433-6

tJ
= I'LlH.lIllO/COllllllio/luacOll4l11io ---,

P! pN'ÁpTD

= TII:XTO/JUtTl'ICAqi.O ---,

EMrnIlI\. SUPRESSIVA

IIArt. 151 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I - .

a) nos or-amea comuns e .ãe xeepcnaeba.Ladede , os deeemberçeõor-ee

dos TrJ.bunaJ.s de Justiça dos Estados, do Dl.strito Federal e TerritQ

r1.05, os membros dos TrJ.bunais de Contas dos Estados e do DJ.strJ.to

Federal, bem como dos Tr1bunaJ.s Regl.Ona1B E1el.toral.s e do Trabalho,

dos membros do M1n1.stérJ.o Púb11co da trna.ão , que of1.C1em pez'enue trJ..

bune z.e ae do PrefeJ.to da Cz.dade de Bras:L1J.s".

Do artigo 96, supriIn::ln-se 06 parágrafos 39 e 4~

JUSTIFICl<$l
Referem-se à mstitueiooa.J.J.2a.ção de tramitação siIm.1ltãnea que

illplicaria em conflito entre as duas casas. una é necessárialoonte mvisora

= pressuposto do bicanera:J1sno.: Alémde tu:lo o prazo 00900 :!.Irq;>ediria a

IMnifestação das ccní.ssôes , Ca5SIjIZOia, portanto pren:ogativa dos parJ.anentares

em cada casa r de opinar nas ccmíasõss ,

IIArt. 198 - Competem à üna.âo , em TerrJ.tórl.o Federal, os 1mpog

tos eat.eduaaej e, se o TerritórJ.o não for dJ.vJ.dido em MunJ.cípJ.os,c,!!

mulativamente, os impostos mun Lc a.pe a.e , Na Cidade de Brasília, cabem

à unaêo os ampoatios muna.cape Ls s "

rneeexr , onde couber, nas Disposições Transitórias1-:'líL.t,."; ..c ~

IlArt. A Le a, complementar que estabelecer a divJ.são te..:

rJ.torial do DJ.strito Federal será promulgada no prazo de seis meses.

r;;--------------ttxTo/JUITI'ICAÇiO-- ---,

EMENDAS MODIFICATIVAS

Suprima-se a subsecâc I da Seção IV do Capítulo 11, que emenda
propõe ser Seção VII em outra ordem proposta.

§ 19 - .A lei complementar de que trata este artigo disporá so

bre a área da Ca.dede de Brasí11a, OIS Lamd t e s dos MunicípJ.os, sua ee-.

trututação, admí.ndstn-a mva e lei orgânJ.ca pr-ovisóraa , bem assim o

número de seus Vereaõores.

§ z s - Os Prefe1.tos e Vereadores ÕC!:lS xunac Ipaoe do Distr1to Fl:.,

deral serão eleitos em 15 de novembro de 1988·

§ Se - Com a posse dos Prefe1tos e Vereadores eã.ea.uoe de acor

do com o parágrafo anterior, serão transferidos aos novos Munic:Lp1os

os bens, acervos e eeevaçce atualmente atrl.bu:Ldos às RegJ.ões Adml.nl..§.

trr'a t z.ve s de que se or1g~narem.

§ 42 - Até a ans ca t eçêo desses Mun1cípJ.os, o naeer-Lec Federal

cont2.nuará reg:z.do pela legislação atualmente em vJ.gor, observado o

daapoe t.o no a.tiem I do artJ.go 47.

§ 52 - O Trl.bunal de Contas do D1str1to Federal exercerá as

funções previstas no § 12 do art1go 46. li

~~."---:-I

L~u..DJ..JPLENÃRIO-

Plenário

MANDEI MQREI1B

cons t i.ruarrte JORGE VIANNA

r.-r --,--__ I'i.I[NAltIlI/tOMIIlÃO/.UKOMIUÃO ,

EMENDA ES33435·2

l!J

r;;- 'ttXTo/~u.TlfICJ.Ç;;O---------------,

Dar a aequa.nt;e redação aos d1SPOS1tJ.vos abe a.xo e

IlArt. 28 - A RepúbLa.ca Federativa do Bxa aa.L é conet a tuíõa , de

forma andâ.s so'túveí., pela trmêc , pelos Eetados e pelo D1.St:r1tO Federal

§ 12 - A C'i.dede de Brasíl:La, no D1.str1to Federal, é a cepace ã

da aepúbj.aca ,

JUSTIFICATIVA

o ent.epxo jeto consagra a mea.e absoluta eutcncnue político-adm..

nistratJ.va para o D1strito Federal, equa.per-andc-eo a um vexdade a.r-o E§.

tado, como não há precedente em toda a histórl.a constJ.tuciõnal do

País, nem sJ.mJ.lar no direito comparado.
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Bva.dentiement.e , essa aatueção é anccmpe t Ive L com o fato de o

D1.strito Federal sediar a CapJ.tal da República.

A emenda ob j e t.Lva corrJ.gJ.r essa anome La.e , sem retl.rar, contudo,
do povo bz-a s a.La.enae a tão e Lme j ada emencapaçâo poaEt.ace • Destarte

procura concz.La.ez- z-ec a.one Lment;e as aspareçôes populares com o resgua.;:

do dos anceceeeea necaone a.e ,

§29 A alteração da sumula pelo Supremo T'ra.buna L Federal
e Tr abuna í s Supe r i.ores , de axa de ter validade o decreto

Les aas Ja.t rvo •

Pela proposta, a CápJr.tal da UnJ.ão passa a ser a Ca.dede de Bra

s:í.l1.a, assentada sobre o "Plano Pa.Lc t.c", cz-a.endo-iae ccndaçêe s para

que as chamadas Cidades se téLitee se transformem em Nuna.c Êpa.oa ,

JUSTIFICATIVA

Com isso, a eutiononu.a na cura dos assuntos roee rs e a part1.c1.

pação popular na gestão dos seus ancexeeee s ameda.e tioa estarão perfe]".

tamente resguardados, pois, como sabido, é no munãc Ipao que podem

ser mais bem geridos os negócios e os sezvaços públ1.cOS que tocam

de perto a comuna.dede ,

g neces s arao explicitar que se atende a natureza
cambiante da j ur-ã sp rudênc ra , sendo que a mudança da sumu

la importa em revogação do decreto Le g Ls La t avo ,

IWfOEL 140FEIF A

Por outro lado, em nível mar.s elevado, a emancapeçâo po t.Lt ace

do D1.strl.to Federal contiarrua assegurada pela e reaçêc de seus repre

sentantes na Câmara dos Deputados e no Senado da aepúbj.ace •

Não desmerece o fato de o Pr'ea r.dentie da Repúbfaca passar a ser

o Governador do D1.str1.to Federal. Ao cont.r-ár-ao , isto só o engrandece.

Destarte, é natural que a Ca.dede de Brasí.lJ.a - e apenas ela -

tenha um Prefeito nomeado pelo Pr-ea adentie da nepúbt i.ce , Já que

exercerá funções meramente burocráticas.

EMENDA ES33438·7
tJ
r.r-------- .Lt:MA~IO/cOU1SSÃo/.U.CO"'I...lO--------___,

PIRNi!RIO

r;-r-------------n:XTO/JUITI'ltlAÇ.lO------ _,

EMENDA MODIFICATIVA

Cremos que a aaam será l.nstl.tuído o z-eqame a.d'ee L para o Dl.strJ.-

to Federal, e, conseqüentemente, a cepate f da nepúbj.ace . No inciso XIV do artigo 77 substitua-se a expressão "peLo Legis
lativo ll pela expressão" por ambas as Casas li

EMENDA ES33436-t
AUTllIl-----------___,

l!J Constituinte JOAQun~ BEVILACQUA

Plen.trio
..,.,. TUTDIJUSn'lcAçÃO----------------,

EMEllDA AO SUBSTITUTIDO DA COIITSSltO DE SISTEHATIZAÇlto

AO PROJETO DE COllSTITUIÇlI:O

JUSTIFICAÇJ\Q

:E: imprescindíveJ. que numa atividade tão especIfica da de

fesa de direitos fundamentais quanto à privacidade de informa
ções sobre pessoas , a regulamentação se ja feita peJ.as duas

Casas do Congresso.

Dê-se ao parágrafo tÚJico do artigo 37 do Substitutivo
a redação seguinte:

Par~gra.ro ,mico. Serão es:tabelecidos em lei complemen-
tar estadual os requisitos para cria 

ção, fusão, incorporação e desmembramento de Munic! 
pios ll.ue dependerão, também, de consulta prévia às po
puJ.ações dil'etamente intel'essadas} ef'etivando-se me

diante lei estadual".

.:rUSTIFICAÇll:O

MANOEL MOREIRA

p1 ENitRTO

r;-r----------:E""ME=-N-D-A-S T~bo~~I~~'~:;.~-IV-A-S------------'

Ael'esGent~ycapítuloII'aSeção VII com a seguinte redação:
o<-jt '" ~b.><. c;;" I d< .1<';1" /1/ k "'f 7L <<'v T,-Jvi. 'JZ

o; xy",t>. N.;"''('" SEÇÃO VII

r.r TIEKTO/~UlTlfICAÇÃO-------------_,

Estnbelecendo o 'luestionado dispositivo '!.ue haver.t ,a
lém do atendimento de outros requisitos a serem estabelecidos em
lei complement3l' estadual, consulta plebiscit~ria às populações
interessadas para criação, fusão, incorporação e desmembramento
de l~uniC!Pios, parece-nos dispensável a aprovação da medida pela
Câmara dos Vereadores.

De fato, ouvida previamente a popuJ.ação interessada não

Sé nos afigura cabível ouvir, depois, seus representantes.

- ser ouv rdo no caso de intervenção federal;

- ser consultado quanto ã r eaLa zacâo de referendo;

- mana fe s t.a'r c-se sobre assuntos de natureza po j.Etaca

subme t i dos pelo Pr es rderrte da Repúbhca.

II

III

IV

V

Art. O Conselho da Repâb Laca , presidido pelo Pr-ea t.denüe

da República, compõe-se dos Presidentes e dos líderes da maa c r-La

do Senado Federal e da Câmara dos Deputados.

Compete ao Conselho da República, convocado pelo Pre
s idente da República:

- ser ouvido, caso r-ej e a't adaa duas dndacaçôes do Pr-a-,

meiro Mí.m.s t ro , quanto à nome açao deste pelo Pres1.-
dente da República j

- ser ouvido quanto ã exoneração do Pr ameí.ro Mí.ms'tro

pelo P'r e s a.derrt.e da Rep iib Laca ;

DO CONSELHO DA REPOBLICA

~OATA--'st 9/87)

MANOEL MOREIRA

PLENÁRIO

rrr-------- 'Lt:"'A~l{J/tloUI!ll!llÃO/IU.tlO"'IUio ___,

EMENDA ES33437-9

tJ

TRANSFORMAR O PARÁGRAFO ONICO DO ART. 77 em § 19
ACRESCENTAR O SEGUINTE §Z9

PARÁGRAFO QNICO - Nas hapô'te se s dos a.nc Lsos 111, IV

e V J.ntegram o Conselho da Repíib l i ca o Pr ime í.ro Marrí.st r o e o Mi-

ru s t ro da .Ius t.a ça , além de outros nunastrcs , quando o assunto for
ertJ.nente às suas pas ta-s , I
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PLENARID

~~ .UMAIIlO/cONIISio/lU.CONISdo---------,

Deputado JOAQUIM BEVILACQUA

PLENÁRIO

EMENDA ES33443·3

tJ
r.T-------_,.~~ .......1I0/CONI,.1oI_CONINÃ4 ,

m-------------nlCTO/~uITIPlClÇ.io'-------------___,

MOREIRAMANDEI

EMENDA ES33440·9

l!J

rer- TlXTO/JUITlFICAQio, ___,

EMENDAS MODIFICATIVAS

suprana-se o capítulo 11 do Governo Arts. 121 a 133 matéria

tratada em outra ordem em Seções do capítulo 11. artigo 202

elétrica em

Artigo 202 - EMENDA ADITIVA - Acrescente-se ao

a seguinte 1~1~'~:
4 - Sustar fornecimento de água ou ener qa a

domicílio, salvo decisão judiclal."

JUS T I F I C A ç 1\

cr;c'"""'-pca ,RDBERTD 'RE1Rf.

Por outro lado, não se pcc- neglr a exi s t ênc í a da 1110

lência nas relações falI'illD,T'C"i . 4 constância das chamadas IIV i oLên-

eias dcn ást i cas" é um fato snc LaI , deve ser enquadrado como (':'llf119

e coibjdo pela Lei.

Na elilbor4fão das C.H tas cons t í tl1clonais qUE:: tivemos,
pouca atenção se deu à~ cnulheres. Uma sociedade selá tanto m.31S l~

vr e J '~l')iJ~ri3na E! democrática quanto mat a se efetivar o exercício ple
no de c í dadan.l a , ~m caráter igualitário A iguaJdriqe qe e se dar,
portanto, e pr ec ípuament e , em todas as esferas da va da scc í.a L, irr-

c Ius íva a famillar, daí a apresentação de s t a emenda:

Just ificativa

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDAOO: Art. 297 e seus parágrafos

Art. 297 - A família, constituidá pelo casamento ou união

estáve " ~aseada na igua1dade entre o homem e a mulher J tem proteção

do Estado, que SE. estsnderá à entidade familiar formada Dor q:..:alquer

um dos pais ou responsável legal é seus depcndentes , consanguíneos

ou não ,

§ 19 - ., '" .

§ 20 _ A t.ea não limitará o nO de dlssoluçÕÍ<G da sociedade

conjugal, que oar-cae-ão pelo div6rcio, rndepencent ement c de prévia

s eparaçãn judlC'ial.
§ 3º _ ):\ igualdade a que se rere i e ~. caput, deste ar t i go

é ex t.ens Iva a 01 :n...i I".OS e obr i çações , í.nc lus rve Os de natureza do

méstica e familiar.
4Q - A função social da mat.e rn í dede , da pet er-n í dede

e da família é valor fundamental e é plena a liberdade na educação

dos filhos.
§ 52 _ Quaisquer atos que envolvam agressões na cunst ân

c í,a das r eLaçüea familiares serão enquadrados Caril") crimes e coibi

dos pela lei.

No início da sessão leg~slativa apresentei Pr.9.

jeto de Lei à Câmara dos Deputados pr-o í bmco o corte de água

e energia eIé t r i ca . Dispensável dizer do alcance social da me

da da , que visa proteger maLhões de b r as i Le í r os da sustaç~o~
"ex-abrupto", do fornecimento daqua Lo que é essencial à sobre
v í vênc í a (água e luz). -

Pensei colocar a medida no campo dos d~reitos

sociais, mas entendi mais apropriado inserí-la na seção da
Lí.mat ação constitucional da cobrança de tributos (trata-se da
cobrança de tarifa de~ e energia elétrica).

Garantido constitucionalmente esse direl to, in

dividual e familiar, à sO,brevivêncla com o mínimo indispensá
vel, a vedação terá mais ampla e e racaa repercussão scc i at .

f!J PLENARIO

~ .Ll:MÁ~O/r:ONI'J.iO/SIJICOMISlI.iO _

EMENDA ES33444·1
(l

1TI
TUTO

/oJUSTlf IU ÇÃO ...-..,...

EN!RIOP

Deputado JOAQUIM BEVILACQUA

Deputado JOAQUIM BEVILACQUA

EMENDA ES33442·5

tJ

JUS T I F I C A ç 1\ O

No momento da grande descentralização dos recursos e
dos poderes, nada mais Lícrto do que consagrar como princípio constitu

cional permanente o mcentavc à municipalização do atendimento ao menor.
Em 1979 criei, em são José dos canoos , o COSEMT-Cen_

tIO de Orientação S6clo-EducatJ.va do Menor Trabalhador. Este progama, vi

sitado e debatido pela Il'U-UlICEF, foi considerado, na minha gestão, mo-::

delar dentro da América tatana. Outros progamas mmacdpals , de mícrata
va públlca, confessional ou privada, têm obtido grande repercussão so
cial no amparo, promoção e profissionalização do menor.

Num país em que constatamos a existência sofrida de
milhões de menores carentes, sem rumo e sem horizonte, perece-me extre

mamente necessário fortalecer a antervenção do Munlcíp~o, como agente

da política em favor do menor e como estimulador dos esforços comunitá
rios.

JUSTIFICAÇ1\O

As medidas de reforma urbana - tão ou mais ne

cessárias do que a reforma agrária, eis que 70% (setenta por

cento) da população bras i Le í r a está nas cidades - devem ser

as mai s amplas possíveis. Assim, não podem ficar cerceadas p..!:.
la graduação. ~ necessário facultar ao Poder Público Munici

pal sua implementação concorrente (ou concomitante), desde

que os pressupostos da sua necessidade.

-Artigo 299 - Acrescentar § única.

"§ l.lNICO- lias programas ITkJniclpais de amparo, promoção e pro

fiss~onalização do menor merecerão tratamento preferencial dos Poderes
Públicos."

EMENDA ADITIVA

= Tll:ltTD/JlI'TlfteAÇio _

~ I'I.IlMÁlllOIu,..••W.uaullll..ÃO----------,

= 1'I:XTO/~u.TlfICAÇÃO-------------___,

~~~~~~ MODIFICATIVA - Redija-se da seguinte

n § 3S2 do Artigo 236 _ As desapropriações de imó
veis urbanos serão pagas, previamente, em dinheiro, sendo que
O Poder Público, com base emplano urba nLs t i co j pode exaqã r do

proprietário do solo urbano não edificado, não utillzado ou

subutilizado, que promova seu adequado aprove i tamente, soa p~

na, eucess rva ou concomitantemente, de parcelamento ou ecn fi

cação compulsórios, estabelecimento de imposto P~( ':"5.1v( no

tempo e ríesapr-cpraaçãc com pagamento mediante ti': ..Lns ~t:; 1:: ~

vida pública, com prazo de resgate de até dez ancs ~:1 J<nc~

las anuais, iguais e sucessivas, com cláusula de ex ; ::: _,i_:~

ção monetária e juros Laqaa s ;"
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ROBERTO FREIRE

PLENÁRIO

o Art. 74 passa a ter nova redação e fica acrescido de parágrafo. Em
consequência, adite-se ao Art. 62 das Disposições Transitórias dois parágra

fos, estabelecendo-se nova numeração.

"Art. 74 A Câmara dos Deputados compôe-se de no mínimo, ~ quinhen

tos e quarenta e dois representantes do povo, e.leatos, dent%" cidadãos ma1o~
res de dezolto anos e no exercício dos direitos políticos, pelo voto direto
secreto e pn:p:JICicrsl._, em cada Estado, Território e no Distrito Federal.

= TlXTO/JUITI'ICAÇio--------------,

= -;- 'L.lM.i.NIO/~cl.tl,tio/'U'I:Ol.tlaaio-----------,

EMENDA ES33447-6
[:J

Na t entat rve de cnxuqamen tn do texto, principias bãs íccs

t ocsn r et í r ado s , como Q de que a função. social da maternidade, da
pat.errddaue e da ~,Jl'í!ia cnns t í tuem valor fundamental para t cda a

soc.i ecade . A retirada deste dispositivo DI'! espec i a l é, po i s , lnagmi..§.

sível.

Não podemos adml t i r , também, que haja I rru t açãu no tocan

te à da s s oIução d~ sociedade conjugal, no es t.abeLec Imen t o de pr az o
para que esta se dê , O oce l~sUí em ev Ldênc La é o r espe í t o à oec as ão

do ser humano, à L be ... Jade de se ccns t rui r lima nova relação na bus-
ca da f'e Lac i dade • A lei não pode, POlS, .i nt erv i r ou o rerecer qual-

quer obstàculo neste sentido.
De'jl'e ser também assegurado que a d i s s oIução da sociedade

será feita pela da vdr c i o , para não co rr enmos o rlSCO de nenhum re

trocesso.

EMENDA ES33445-0
tJ DEPUTADO JOAQUIM BEVILACQUA

= TIlCTo/~UsTl'Il:AÇio-------------_,

§ ( ••• ) A Fundação Instituto Brasileiro de Geografla e Estatlstica

FIBGE fará pubj icar , no urérao Onclal IÚ\ União, no pr.imearo trimestre de

cada ano de eleiçr'ipc: para a Câmara dos Deputados, a estimat1va das populações

dos Estados brasa.Ie.lros, no dia 31 de dezembro da terceira sessáo Ieqis.latava
de cada Legisla\IJ.ll.5.

IIArt 6º ••...•••••••••••••••.•••••••.•.••.•...••••..•..•••.....••.•

§ Únlco do Artigo 301 - (vüs programas de amparo aos § lo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

idosas serão executados pref'erencaalmente em seus préprans lares ll
) .

eevA PDITIVA - 11 •••• , garantido o transporte col~

tivo urbano gratuito aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos. 11

§ 22 Criados um ou mais estados, o número de seus representantes I

será somado ao teto estaoelecrdo no caput do Art. 74 desta const ítuição.
§ 32 O dí.spcsxtavo no Art. 74 passará a ter ereatc a partir das

proximas aleaçdes à Câmara Federal.
JUSTIFICAÇ~D

A presente emenda visa, inicialmente, alterar o caout do artigo,
no que diz respeato ao estabetecimento de um teto de representantes na Câmara

dos Deputarias - quinhentos e quarenta e dois '542J. no mínimn. A medirl;:l huc;(';:l
lJT1 princípio de coerência com o parécaaju segundo, que prevê um Linute máximo

de oitenta deputados por Estado, que merece o nosso apoio e foi objeto de uma

emenda antenor

O não estabejecamento de um teto, ainda que seja mínimo, poderá
provocar, no mome.nto da dístrabuiçãc, um decréscimo na representação de diver

sos Estados" e essa perspectiva poderá tornar mívráve.l politicamente a apro
vação do parágrafo 22, que garantirá uma representação menos desproporcional'
na Câmara dos Deputados.

A obtenção do teto ora proposto é baseada em dados oficiais
que nos mostram que a população brasileira em 01/07/82 foi eshmada em

126. B98.400 habitantes, elevando-se em 0l/1lS-/87 para 141. 452.200, com um aumen

to, ~ nível percentual, de 11,47% •• O nº de deputadas que em 1982 era de

479 ainda permanece. Se o número de deputados se elevasse na mesma proporção,
teríamos: 479 X 11,47% -e 533,94 -:: 534. Como pela Emenda ConstituClonal n~ 25
o Distrito Federal passou a ter uma re~tsentaçáo de oito deputados, hoje o
número total devena ser de 534 + 8 .= 542. Elevado o teto, cada Estado terá
acréscimo saqníflcatlvo na sua reperesentação,

É preciso, contudo, prevermos nas disposiçdes t.ranaí.tér.ias como
rtcaraa a situação dos novos estados, posaivalmente a serem craados através de

consulta popular. A fixação de 487 deputados não é e nem será mais condizente

com a nova realidade, da mesma forma que o Lmu te mâximo de 60 por Estado é

e será incompatível com a representat ívadade dos cidadãos. É preciso resolver

essa situação, pois se náo o fizermos não cnrr.iqrremos a deformação da repre 
sentação popular.

A eâmara dos Deputados, para representar de fato a vontade
-P-das cidadãos, precisa levar em conta de que todos' os mesmos deveres, e as

mesmos dueitos,vdevem ter especialmente, os mesmos direitos políticos e, por
justiça, teoricamente, cada deputado deve representar o mesmo nº de cidadãos,

~íf:orrre Hoje é uma compressão de representação dos Estados maiores e um su 

perdimencionamento da dos menores. O que buscamos na emenda é uma repres~nta

ção, mars J.ti6ta, ainda que não inteiramente proporcional.

A outra modificação da emenda diz respeito à representat.ívj

dade em si mesma, na estabelecimento do voto propormonal , repudiando o sist.!

ma distntal ousto, constante do Projeto.
Segundo a tradição brasileira, o srstema eleitoral é trata 

do no âmbito do Capítulo do Poder Leqí sjatavo e
l

é preC1SO obedecer ao que f01

aprovada na Comissão especí flCa, que tratou da ürqaruzação dos Poderes e SlS

tema de Governo. O voto proporcional é muito mais adequado à nossa realidade,

PLENÁRIO

ROBERTO FREIRE

A apresentação desta emenda, além de garantir a dire.!.
ta na sua plenitude dispõe sobre uma censura" apenas para os espetáculos I

e d1versJes púhLrcas duigldas aos menores e assegurando que cada um respo.!:!.

der pelos abusos que cometer. Desta forma, acreditamos que estaremos aten 

dendo à realadade e 80$ anseao social.

Art. 60 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 9" ~ assegurada a liberdade de informação, de ma~

festação de pensamento e não dependerão de censura os espetáculos e dlveE.

ssões públicasrdestinados excjusavamente a adultosl respondendo cada um

pelos abusos que cometer.
É assegurado do drreí to de resposta, proporcional ao

agrava, além de indenização por dano material, moral, ou à amaqem.

JUSTIFICAÇM

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO Et-ENOADO. § 90 do Art 60

guwte forma:

Em 1980, quando Prefeito de São José dos Campos,

implantei o passe gratuito do idoso, inícratava pioneira no Brasa.L, aco.!!!,
panhada por vários outros munlcíp1oS, a exemplo de São Paulo (1982).

Estou convencido do acerto dessa Iructat.íva, pelo

amenso caráter social que encerra. Adernaí.s , cálculos fertos demonstram
não haver acréscimo saqníf'ãcativo (máximo de um par cento) no custo das

tarIfas de õrubus , tr61eibus ou metrô.

Fixada em preceito constatucronal , a defesa do ado
50 em sua movimentação urbana estará umjantada em todos os rnmícfpms ,

consagrando o princípio do "caput" (individualização do amparo preferen

cialmente no lar) e facilitando-lhe a locomoção, sobretudo ao mais care!!.

te.

SUb1~tltua-&:a redação do § 9º do Art. 62 pela se-

EMENDA ES33446·8

tJ

r.r-------------Tt::I(TO/~USTI',C"çiO-------------_,

..,.---====---- ......"'''",..,,,.,,''"',,'''----------,
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~O"TA--

'o; 09/B7

cry'AlI;TI.O--
PMDB-RS.

EMENOA ADITIVA

.J U S T I F I C A T I V A

Uma das candentes críticas ao estabelecimento das
regiõ;,s metropolitanas foi o de fazê-lo mediante a instituição
de um modelo único a ser aplicado à situações metropoli tanas ~
mo as de Belém e São Paulo. Para evitar este inconveniente, a

emenda propõe ,a suspensão da disposição que pretende a unifor

mizaçllo das regiões metropolitanas I aglomerações urbanas e ro,!
crOrregiê5es com a instituIção de um consel~o e de seus membros.

rrr-------------TUTO!.rUSTlrll:"llÃO _

PLENÁRIO

EMENDA ES33451-4-"".,- ---,
{ Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

~I'AIITlD0;J
PMDB-RS

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o Art. 238 do Projeto de Constituição.

Consti tuinte LUIS RDBERTO PONTE

além de assegurar una maior politização das eleições, ameaçada pelo paroquia
lismo do voto distrital. O Deputado F"ederal, representante do povo, está no
Congress~ para discutir as questões de ãntlito nacaonal . sem subestimarmos as
questões mmícípars e/ou regionais, defendemos que essas têm os seus foruns
próprios, que são as Câmaras Munclpais.

Além disso, o sistema distrital misto representará un en 
trave ao pluripartidarismo e o estrangulamento das maiorias partidárias que

dificilmente conseg~irão representação nos vários drstrí.tos,

PLENÁRIO

EMENDA ES33448-4
[l

rr---------- "n"""''''''••,---------

.JUSTIFICATIVA

Inclua-se ao inciso IX do art. 31, do Projeto de Const!
tuí ção , a expressão "de ordenação do territ6rio fl , passando a
ter a seguinte redação

EMENDA MOOIFICATIVA

=-------------TrxTO/~U.TI'ItAÇio-------------__,

Oê-se a seguinte redação ao § 10 do Art. 210 do
Projeto de Cnns t Lt.ur çãn ,

~'A"TID0;:l
JMDB-RS.

"IX - Elaborar e executar planos nacionais e regionais
de ordenação do território e de desenvolvimento ~

conõmí.co e social. li"'

A emenda justi flca-se por atribuir à União a comp!
tência que é assegurada aos Estados e Municípios, inciso 111

do Art. 25 e inciso VIr do Á;t. 45, respectivamente. Com efei

to , os dois dispositivos citados asseguram, aos Estados, a
compe t ãncLa para "estabelecer diretrizes gerais de ordenação I

de seu territ6rio,. objetivando coordenar o desenvolvimento ur

bano e rural lt
( ••• ) e, aos Municípios, competência para lI"prom!:!.

ver adequado ordenamento territorial, mediante planejamento
controle de uso I parcelamento e ocupação do solo urbano. 11

Estas duas disposições constitucionais representam

signi ficat! vu progresso sobre o texto das demais Consti tuf ções
brasileiras ue omitiam a ue s t ão territorial e urbana.

.J U S T I F 1"1:"A T I V A

EMENDA ES33452·2
t Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

~''''tT100--

PMOB-RS.Constituinte LUIS ROBERTD PONTE

A matéria deste artigo é objeto do Capítulo VI do

Título IV, artigos 49 a 51, onde está tratada de forma adequ~

da.

PLENÃRIO

n§ 10 _ O imposto de que trata o item I poderá ser

progressivo no tempo quando incidir sobre
área urbana não edificada, não utilizada ou
subutilizada, integrante de região que lei

especifica determinar como de parcelamento
ou edificação compulsórios. 11

EMENDA E533449-2
[l

.JUSTIFICATIVA

PLENÁRIO

r;T-------------n:XTO/JuSTI~le"ll;:O----- _,

A emenda pretende a coerência deste dispositivo com

o enunciado do § 32 do Art. 236. De fato, ao prever as situações
de utilização não adequada dos imóveis urbanos, o faz clara e ~

certadamente classi ficando-os em : (i) não edificação; (H) não

utilização; e (iH) subutilização. A subutilização dos imóveis
urbanos pode configurar uma situação tão danosa do ponto de v~~

ta do aproveitamento socialmente adequado da propriedade imobi
liária quanto sua edificação ou não ut i Lí z ação ,

LUIS ROBERTO PONTE

EMENDA E533450-6
[=J ~"'AltTIDO~

PMOB-RS.

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao inciso VI do artigo 79 a seguinte reda-
câo

"VI - garantia de salário nunca inferior ao míni
mo, ainda que a remuneração sej a variável; 11

PLENÁRIO JUSTIFICATIVA

# O que se deve garantir é o mínimo legal aos tra
balhadores que tenham remuneração varaâvej , O contrár.lo se

ria privilegiar aqueles trabalhadores que ganham por produ

ção mediante ganhos variáveis, em detrimento aos que perce
bem remuneração fixa.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o § 10 do art. 51 do Projeto de Const!

1- TuTO/~unlrlc.çÃo- _____,

j' ,",,"o.
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EMENDA MODIFICATIVA

= TUTtl/JUlJTIFlcaçi.D' --,

5 """""'RS]PMDB-RS

t.ranspccdve í s , visando ã preservação da atividade enp're s ara aI,

devidamente demonstrada essa circunstância pelos próprios fa
tores inerentes a variáveis do unaversc no qual o eap're enda-,"

mento está inserido.

Pagamento ~ Inden1z.ação - ao empregador cabe a responsabili
dade de pagamento de anden í zaçâo proporcional e pr-cg r es s ava ~
ao tempo de servaco , como ún~ca medada adequada capaz de com

pensar o empregado pelo período de sua dedicação ã empresa
sem mvfab í izá-la.

EMENDA ES33455·7
l Constituinte LUIS ROBERTO pONTE

rr;'AJlTlDO~
PMDB-RS

"XI - duração semanal do trabalho não superior a qu!,

Tenta e oito horas ;"

Dê-se a seguinte redação ao ancâ so XI do Art. 79 do

Proj eto de Constituição.

PLENÃRIO

= PLu;.,.ID/eOulssi.o/suleOllluio----------,

EMENDA ES33453·1 ""'--------,l Constltuinte LUIS ROBERTO PONTE

JUSTIFICATIVA
=- 't1L1l,l"lI/./USTlfle.,.l;lll' --,

A lim~ 't açâo da duracâo diâr~a do trabalho a 8 horas'

redundaria na impossibilidade de cumpr ar semana de 5 da as .com
48 horas semanais de trabalho, práticas hOJ e generalizadas e

afinadas com a r-ea j a.dade sócio-econômica do País.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o inciso XXIII do Art. 79 do P'ro j e tc de
Constit.uãcão •

JUS T I F I C A T I V A

... TEXfO/JUSTlflcAçi.a'--------------

EMENDA ES33454·9 _"",. --,
• Constltuinte LUIS ROBERTO PONTE 5"""""';s:JPMDB-RS

A participação a Ludf.da decorrerá dos ganhos de prod!:!.
t.Lvadade ensejados pela modernização do processo produtivo,os

quais serão obj eto das negociações coletivas, que os incorpo

r-e.rêo , na medida justa e adequada, às convenções e acordos c~

letivos.

EMENDA MODIFICATIVA

EMENDA MODIFICATIVA

r.r l"t1l,l"lI/./lIl!.tl'ICIJ;i;Q --,

Dê-se nova redação ao item XXII, do Art. 79 do PToje
to de Cons ti 'tudçâo ,

~"''''';-]DR_R

"XXII - reconhecimento das convenções e dos acordos I

coletivos e obrigatoriedade da negociação c~

letiva;"

EMENDA ES33456-5 ""'-------
CQUst'tlJjute LUIS ROBERTO PONTE

JUSTIFICATIVA

Dê-se a seguinte redação ao mcisc do Art. 7~ do

de Constituição:

"I - garantia da relação de emprego, salvo:

a) contrato a termo;
b) ocorrência de fal ta grave,
c) prazos defan'í do s em contratos de exper r.êncLa

atendidas as peculiarld~des do trabalho a

ser executado;
d) superveniência de fato econômico ânt ransponf

ve l , t êcmco ou de infortúnio da empresa; -

e) pagamento de andenLzaçâo progressiva e pro-'

porcl.onal aO tempo de serviço, na form~ da
Led ] " ..

Pr oj e t o

JUSTIFICATIVA

E"lENDA MODIFICATIVA

r.r-------------Tn:TONlIl!.T1Fl(:"..40- ~

"XXI .....por conta do Estado, na forma da Lei. 11

fIPM""'''·~'FMDB-RS.

~""787l'o$;09JS7

Acresça-se ao inciso XXI do artigo 79, ao final, a

seguinte expressão :

Acordos e convenções co t et rvas se equiparam. A Cons
't a t.uãcão , impondo r econhecaraerrto â s convenções coletivas, pe

los mesmos fundamentos, deverá garantir sejam os acordos cal!:,

tivos r econhecados .

EMENDA ES33457·3-"'.,------_~
t' Constitumte LUIS ROBERTO PONTE

A emenda ora proposta decorre do fato de entendermos
que nossa h í.s tôr i a ]á provou mví âvet qualquer sistema que, !!.
parentando proteger ou garnnt.ar o emprego, acabe por criar u

ma rigidez .do mercado de trabalho que pr-ej udaque e afronte a

liberdade de trabalhar.

Es t.abd I adade no emprego, sem a contrapartida de ga
rantia dos negócios, é uma equação mso iüver . As eventuais

Lns t abâ j.adades da econom i a fatalmente comprometerão a produt~

vddade , a eficiência e a competividade.
Assim, a garantia da 1'elação de emprego deve estar

ressalvada das s eguant.es ocorrências:

Contrato ~ Termo - trata-se de necessidade da eccnoma a , parti
cularmente na demanda de s er-vaços altamente especializados

com ojetivos fixados dentro de de termmaôo período.

Fal ta Grave -o empregador precisa dispor desta ':.1 ternativa de
dispensa. a fim de preservar a harmonia interna de seu quadro'
funcional, sendo ans t r tuto contemplado em todos os ordenamen

tos jurídicos.
Contrato ~ Experiência - é prerrogativa indispensável para '
os obj euãvo e de eficiência da atividade empresarial, pela con,!
tatação da capacitação pr-of as s Lona I do contratado.

Fato Econôm1co lntransponível, t~cnico ~ ~ infortúnio ~ I

empresa - como atividade de rlSCO, ã empresa deve ser conrer.!.

da mobilidade razoável para o enfrentamento de problemas in-
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JUSTIFICATIVA JUS T I F I C A T I V A

r.r-------------TuTo/Junl'lCl.çAO-------------__.

A redação do referido parágrafo dá margem a ínterpr!:,
t.acões restritivas a atividades consagradas e convend.ent.es â

danâraí ca das relações empresariais, como é o caso das empre r-,

tadas e sub-empreitadas de mão-de-obra, dos s erva co s de llmp.!
za , de vigilância, etc.

Os desvirtuamentos e abusos, que impliquem lesão I

aos- direitos dos trabalhadores, deverão ser coí.bados pela lei

ordinária.

Constituinte LUIS ROBERTO PONTE
f=I;M'AIlTlllO--

PMDB-RS

EMENDA ES33461-1

r

a ati
a CUm

devem

Manter-se a redação do proj eto é reconhecer
vidade econômica como fonte inesgotável de recursos J

pr-Lr- atividades que não lhe são próprias e 1 sim, que
ser suportadas pelo Estado.

PLENÃRIO

r.r-------- 'LtNAl\lo/(;O"'ISl.lo/su.CllMISI;;O -r

EMENDA E533458-1
C Const1tuinte LUIS ROBERTO PONTE

EMENDA MODIFICATIVA

r.r 'I,.ENÀlIlo/cOl.nssill/suICOIolISdo "l

PLENÃRIO
r.r TElCTONusTlfll::AÇAO _

Acresça-se, no inciso XXIV do artigo 79, após a p~

lavra culpa, o quaj.Lfaca't Ivc grave, resultando a seguinte re
dação

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o § 19 do Art. 79 do Proj e to de ConstJ.tu2:.
câo •

"XXIV _ Seguro contra acidentes do trabalho, a caI.
go do emprega.dor, sem exc,:luir a. indenização prevista no direi

to comum em caso de culpa grave ou dolo do empregador. 11

JUS T I F I C A T I V A

JUS T I F I C A T I V A

A proposta está em harmonia com a mais avançada in
terpre tacão do Supremo Tribunal Federal pobre o terna.

Culpa, no campo do dLr-eat o , tem uma desmeda.da ex

tensão e o empregador não pode responder senão por dolo e cu!
pa grave por acidente de trabalho.

Os atrasos de pagamentos de salárJ.os, no setor priv,!
do, constituem-se em exceção, nos dias de hoje, tendo em vis

ta, de um lado, a modernização da gestão enpresar í aâ , e, de I

outro, a conscientização do trabalhador em relação a seus di

reitos, a capacitação dos sindicatos em vigiar o cumprimento I

dos contratos e o aperfeiçoamento da justiça do trabalho.
A regra ê pagar em dJ.a, para manter o empregado mot!

vado e manter a empresa compet â t rva no mercado de trabalhojsE.
mente por motivos de força maior, o empregador incJ.de em atr~

50.

EMENDA MODIFICATIVA

= TtXTO/~usTlflCAÇjiO---------------.

PLENARIO

De resto, o não pagamento pontua.l da remuneração do

empregado ensej a a derriinca.a do contrato de trabalho, com os
decorrentes ônus para a empresa mad ínpl ente ~ podendo resul
tar até na sua falência.

O dispositivo que se propõe suprlmlr, leva a questão
indevidamente para o terreno c'rIrmna L, estabelece ptmição des
proporcional para falta - o mais das vezes, come t.a.da involun
t arramente -, e erra una ameaça altamente desencorajadora 3 Imcínrfva

empresaraal, e à prÓpria geração de empregos, que garantem salários.

p:r;I'.I.IITI00;-J

PMDB-RSConstituinte LUIS ROBERTO PONTE

= I'LltH ...lIlO/eONus;.o/su'COMllIsio--------"""-l

EMENDA ES33459-0

r

Dê-se nova redação ao § 22 do art. 7Q. do Projeto

de Constituição

Consti tuinte LUIS ROBERTO PONTE
"§ 20 _ É proibido o trabalho noturno ou isalu -

bre aos menores de dezoi to anos e qual..

quer trabal...ho a menores de dez anos. 11

;JUSTIFICATIVA

PlENÁRIO
r.r- TUTO/~u'T1fIC.Ç.i:O----- __.

EMENDA ADITIVA

A proposta do Projeto retiraria do mercado de tra

balho um número muito grande de menores de 14 anos, já a11 err
gajados e que auxiliam no orçamento famil1ar I mediante o exer
cício de atividades compatíveis com sua idade, e com a lndis 
pensável condição de estudante.

EMENDA ES33460·3 - "".----------,
C Const1tuinte LUIS ROBERTO PONTE

p:r;;I'AIITlO";;]

PMDB- •

Acrescente-se o i tem XXV ao art. 7g do Projeto de
Consti tuição.

"XXV - reconhecimento ae negociação com empregador,

quanto a horário e dias de trabalho, respei

tada a jornada de trabalho de 48 horas sema
nais.

r.r ,.LEHJIIIOICOI<lII'ÃO/6tn1Co,v'",.i:o---------,

PLENÃRlO= Tl::nOIJUST1PlCAÇÃO --.

;JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o parãgraío 39 do art. 79 do Projeto

Constituição.

de Na

mulher trabalhem

época atual exige, muitls

para sustentar o lar.
vezes, que marido
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EMENDA SUPRESSIVA

= f(XTo/~lJSTI'IClÇÃO __,

Não tendo tempo para exercer o seu direito de com

prar, de se abastecer, seria oportuno, que aos sábados e domin-=

90S, encontrassem parte do cOplérclo em condições de atender as
suas necessi?ades.

Pactuado empregados e .:empregadores J no horário de
trabalho em dias consagrado ao descanso, respe i tadas as compen
sações r não deverá haver interferência do Munu:íp~Q.

EMENDA ES33465-4
Ccn s t.a tuante LUIS ROBERTO PONTE

~_-_---_- 'LENAlIIlO/c(llllssi.o/suacolllstio, ~

PLENÃRIO

fJ;I'AftfIOOLJ

PMDB-RS

fÇ:""~DI 09/87

Suprima-se o incl.so XII do Art. 79 do Projeto de Con~

titU1Cão.

Constituinte LUIS RDSER'f()- PONl'E

EMENDA ES33463-8

t-J fu~·"TjPOLJ
PMDS-RS JUS T I F I C A T I V A

= ru:NJllllOlcoMlss,io/.UICOMIIIÃO .,

PLENARIO
r.r--- UltTONUSrlrICA'io -,

EMENDA ADITIVA

A Lamd t ação da J ornada ... a seis horas implicará carga !

hcrâr i a reduzida, que não encontra justificação no fato de ser

° trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento.

Mas , tal redução redundaria na ãmpcs sa.bã.Lrdade de cobrir o dia
de produção com 3 turnos, gerando elevação dos custos e) conse

qilentement.e , dos preços dos produtos e serviços.

Acrescenté-se um § 49 ao artigo 72 do Projeto de
Consti tuição:

PLENÃRIO

Constitumte LUIS ROBERTO PONTE

u§ 42 _ A lei não poderá privilegiar qualquer cat~

garia profissional com a concessão compulsória de ganhos ou va~

tagens relativamente às demais categorias, em '1~me de predicados

culturais ou técnicos."

EMENDA ES33466-2

t:
r.r--------'Lt:...A...ID/c(llll!lsio/llUOCOllIUio ~

=-------------Tl:XTO/~lJST1,.CAÇi.o-_-----------_,

JUSTIFICATIVA EMENDA MODIFICATIVA

Não .é lícito consagrar privilégios, calcados em d.!,
ferenças culturais ou técnicas que, em si, já encerram vantagem
comparativa aos seus titulares.

Dê-se a seguinte redação ao ti 39 do Art. 99 do Pro].!:.
to de Constituição.

f1§ 30 - A assembléia geral fixará a ccrrtr IbuIcâo da

categoria, que , no caso dos empregados) dev.!!
rã ser descontada em folha, para o custe:r.o t

das at.ividades da en t rdade , fi ••

JUSTIFICATIVA

PLENARIO

r.;-------- I'LtNA"IO/r::Olll'dO/ltlICOIllIU.io' .,

n necessário prever a poss~billdade de ser também fJ.
xada j pe La a s s embLàa a geral, cont.r-a.bufcâo da categoria econôm!

ca para custeio das a t ãv i dad es da respectiva entidade s i.ndd ;

cal.

~'A"flllO~

'eMOS-R5-LUIS ROBERTO PONTEConsti tuinte

'!EMENDA ES33464-6

!B

= TrxTo/~tlsrlrlcAçio-------------__,

EMENDA ADITIVA

Const1tuinte LUIS ROBERTO PONTE
Acrescente-seum parágrafo 42 ao Art. 7Q do Projeto

de Constituição.

EMENDA ES33467-1

l:J
~'A"'fIDO~

JlDB-RS

tr§ 42 _ ~ vedada a vinculação, ao Sa Lãr i o-Nfn ímo ,

da remuneração de quaisquer trabalhadores ou servidores pú

blicos, a não ser para estabelecer tetos aos seus valores. 11

~-----_-_I'L"NAJlto/CDl,lIS:i.o/sUBCO ...,SIÃO'-----'''--------~

PLIoNÃRIO
= TExro/~lJnIFtCAci.o -.: __,

EMEND.', MODIFICATIVA

JUSTIFICATIVA Dê-se a seguinte redação ao Art. 10Q do Proj e t o de

Cons t í, tuição:

"Ar t . 109 - g garantido o da r'e Lt;o de greve, na forma

o salário-mínimo deve ser quantificado corno um p.!.

50 de remuneração, compat Ive l com a dignidade do trabalhador,

e não como uma unidade em que se expressem ní.veis salariais I

super-í ores , A vinculação, que se quer imp"edir, Irube a tão r~

clamada flevação do salário-mínimo e impade a deae jãveI di

minuição da disparidade salarial hoje existente" Além disso ,

é causa do desequilíbrio das finanças de muitos Estados da F!'.

der ação ,

da j e í ;!'

JUSTIFICATIVA

o exercício do d í reato de greve" tendo em v i s ta suas
profundas repercussões econômicas, políticas e aec a aí.s , necc~

si ta de adequada regulamentação, cabendo ao texto ccns t atucio
na L a garantia de sua instituição.
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PLENÁRIO
r.r------------- TtlltoIJUSTlrlc~ç.io, _

Não há razão para fazer-se diferença de sexo para

.fins de apQsentadoria, visto que está comprovada, até, a maior

longevidade das mulheres em relação aos homens.

~ U S T I F I C A T I V A

LUIS ROBERTO PONTECons t í tu mt.e

EMENDA ES33468·9

t:

EMENDA ES33472·7
EMENDA MODIFICATIVA

Constituinte LUIS ROBERTO PONTE
er;PAftTIOO~

MOB_

PLENÁRIO

.t,tNÀ~IO/ÇOI.lIIIi.O/lu.eO"IUÃo _'J rr;;"'~~

EMENDA MODIFICATIVA E SUPRESSIVA

=-----------__ TEXTO/JiJSTIF1Ç,o.çio- ---,

Dê-se a se guarrre redação ao inciso XIX do art. 31
do Projeto de Constituição:

"XIX - instituir Q Sistema Nacional de Desenvolvi
mento Urbano t incluindo habitação t saneamento básl.cO e t.r-arrs

parte urbano; li

JUS T I F I C A T I V A

Oê-se nova redação ao art. 47 e suprima-se os P2,
r âqre ros 21'2, 3 9, 452 e 52 do Projeto de Constituição.

A emenda visa somente a cor-r-Lgar- provável erro de
Lmpre s sâo ,

"Art. 47 - O Distnto Federal será adrnlnistrado por

Governador nomeado pelo Presidente da R~

pública.

f?r"IlTIDD~
PMD8_RS ~USTIFICJlTIYJl

'I.~N.IIID'tO"'I"iD/Ji(J.eD"'IS";;O ,

PLENÁRID

=-------------TElI:TO/~onlflt.çÃO ____,

EMENDA ADITIVA

Acres.cente-se um inciso XXIII ao ar-t.rqc 32 do Proj~

to de Consti tuação e

"XXIII _ normas gerais de La cLtaçãn e contratação
em todas as modalidades, para a Administração pública, da r-e t a

e indireta, nos três nIveis de governo, inclusive para as fund~

çõe s e empresas sob seu controle."

Não se pode conceber a autonomia política do Distr,!
to Federal, sem a devida, necesséria e indispensável autonomia f1:,
nanceira.

O Oistriro Federal tem caracteristicas próprias. d~

ve continuar afastado da movimentação política, foi criado com o

objetivo de abrigar os Poderes Constituídos do País.

Não se pode exigir novas despesas na implantaçft'O dos

Poderes a serem criados no Distrito Federal, no momento de conte!!
çãu de gastos exigidos pela situação econômica do País.

c;"""""R5]PMDS-R5

'LI["'l:~lo/eOllIUÃoJIVllcolllIUio---_-- _,

PLENÁRIO
r.r 'T[XTo/~lIllTlrICAÇÃO

~"I.IIfIOO~
PMOB-RS

l't,tll...~IO/COMIS~ÃO/sueÇO ..IS.io---------_,

PLENÁRIO

r.r------------- TU TO/J UIlTI1lCAçÃO- - - - - - - - - - - - - ____,

EMENDA SUPRESSIVA
EMENDA ADITIVA

Acrescente-se um parágrafo único ao e r t Iqn 61 do
Projeto de const í tuaçãc :

Suprima-se o inciso rI do artigo 66 do Projeto de

Consti tuição.

Parágrafo Único - A remuneração do servidor público
compor-se-á, exclusi vamente, dos vencimentos menSBl.S do cargo Ou eE!.

prego e graU racação adicional por tempo de serviço.

~USTIFICATIVA

= TUTO/JllllTlrl"...~io ___,

PLENÁRID

N.ão se deve consagrar,na Constituição,a concessão

de pagamentos por aposentadorias adquiridas antes do tempo mln.!.
mo para a sua obtenção.

EMENDA ES33471-9 -
l!J Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

~

J ~'''''""------'
.. ~DB-R~J

EMENDA ES33474.3

conat t tuanr e LUIS ROBERTd PONTE
r:r;;:PAIITIO/);:=]

PMOB-R _

PLENÁRIO

PL[Iil:~'O/ÇOllls,ÃO/su.tDlIl'ssÃO-- _,l rr;I"'~;;;J

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se a segu~nte redação ao inciso 111 do art. 65

do Projeto de Cnns t Lt ua ção ;

r.r------- TtJlfO/JunJfltAçÃO --,

EMENOA ADITIVA

11111 _ voluntariamente, após trinta e cinco anos de
serviço, desde que conte pelo menos cinquenta e cinco anos de id,!!,

de. "

Acreacente-aa ao parâgra fo único do ar t . 102, a s,!
guinte frase:
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ti •••• Os abusos cometidos sujeitam os seus te.!
pensáveis às penas da lei. 1I

ajuizarem processo de dissídio coletivo, podendo a Justiça I

do Trabalho estabelecer norma~ e conda çôe s de trabalho, des

de que especificadamente autorizadas por lei. 11

JUS T I F I C A T I V A
JUS T I F I C A T I V A

JUS T I F I C A T I V A

EMENDA MODIFICATIVA

tuição:

8"""°;]PMDB-RS.LUIS ROBERTO PONTEConsti tuinte

Não apenas os empregados são capazes de se recu

sar ã negociação e ã arbitragem, pelo que o texto constitu- I

cional deve ser liberto desse maa aque Lsno proposto.

Adema Ls , o aj ua zamerrto de da.ss Idao coletivo não

pode ser prerrogativa exclusiva de trabalhadores, porque a
tenta ã estrutura de nosso direito, ao não reconhecer, ã ou

tra pa:rt,:, o exercício do direito de ação.
Por fim, o .rudãcrâr ío Traba1hJ.sta, a mda que no ~

xercfcao de seu poder normat avo , não pode transformar-se em
um Poder acima de qualquer outro. Sua capacidade legiferante d~

ve ser regulada por le1, sob pena de atentar-se ã própria ~ndc

pendência dos Poderes cons t i.tufdo s ,

Conferir-se ao .Judacr.âr ac T'rabaLhns üa a prerrogativa
da proposta é conferir-lhe, por igual, poderes normativos i1J.m.:!:,

t.ados , que poderão ser exercados em pre juIao da estab:tlidade das
relações soc í.aas .

EMENDA ES33478·6

l?

5~"'tT'D0R'S"J
PMDB-RSConstituinte LUIS ROBERTO PONTE

PLENÁRIO

Dê-se nova redação ao art. 69 do Projeto de Consti-

"Art , 69 - :s assegurado ao servidor piibj.aco civil J

o da r ea to ã livre as socaaçâo ;" "

Não adianta estabelecer a obrigação de cumprir um
dever, sem a cominação da pena pela sua transgressão.

EMENDA ES33475·1

r.r-------------TEXl'oNuSTltlC.tÇÃO --,

A livre associação do servidor pjib Laco deve ser as
segurada e não a greve. A greve deve ser encarada como um d1:.
reito e, corno d l re at o , deve ter seus limites. Um estado de

da.re í to deve preservar os direitos da co Le t av í dade ante .o .e

xer cEcãc de uma greve. Os ejea tos de uma greve não podem
transcender ao conflito entre as categorias envolvidas.

PLENÁRIO
re-r- TUTO/JUSTlfICAQi;o,__-:- --,

EMENDA SUPRESSIVA

Supr ama-e s e a subseção I e o art. 174 e parágrafos lº

e 2º remunerando-se os demais.
LEMENDA ES3,3476·0 -m"' --,
C Con s t Lt uan t e WIS ROBERTO PONTE p-F"'''''RS]PMDB-RS

PLENÁRIO
JUS T I F I C AT I VA

=------------- TuTo/JUnlflCAç;io'--------------

EMENDA SUPRESSIVA
A cons t í turção não pode privilegiar uma profissão,

em detrimento das outras, que também prestam serviços de inte
resse público.

Suprima-se do texto do Art. 80) o seguinte trecho f!

cons t í tuinte LUIS ROBERTO PONTE

nal:

" e aviso prév ro de despedida, ou equivalente em di
nheiro. "

EMENDA ES33479·4
f: 5'ARTltll);;-J

PMOS-RS

JUS T I F I C A T I V A
PLENÁRIO

=-------------TUTO/JU3TlflCAQio- -,

A previsão de ava so prévio deve ser deaxada ã lei DE.
danê'r í.a , como o Pr-oj e t o entendeu fazer com relação aos traba
lhadores em geral.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se um § 2º ao artigo 200 do Projeto de
Constituição, passando O Parágrafo Único a § 12:

11§ 29 _ A devolução do empréstimo compu Lsdr ao será

efetuada em uínhei ro , no valor correspondente ao seu poder aqu~

sitivo original, em prazo não superior a cinco anos, contados da
data de sua Lns t i tu í çâo , qar-ant ada ao contribuinte a opção de

compensação automática do valor J a ser devolvida com qualquer dé

bito seu junto à pessoa de dire í t o público instituidora do em
préstimo. IJ

,JUSTIFICATIVAa seguinte redação

LUIS ROBERTO PONTE

EMENDA MODIFICATIVA
(

Dê-se \0 § 29 do artigo 162

\
\

cons t í cuant;e

re-r ,.-- ~~TUTOIJUSTlfICAÇÃCl-------------~

EMENDA ES33477·8

l:J

It§ 29 _ Frustrada a negociação ou a arb i t r agem, é
fa.cul'tado aos s ândacat.c s de trabalhadores ou de empregadores

A falta de parâmetros para a devolução pode trans-
formar o empréstimo compulsório em imposto, seja por efeito da
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corrosão inflacionária, seja pela adoção de prazos exageradamen

te largos.
Por outro lado t existIndo a garantia da resti tui 

ç ãn do montante arrecadado em valor devidamente corrigido e de.!:
tro de pr azu razoável, reduzir-se-á a natural repulsa do contri
buinte a esse tipo de intervenção.

JUSTIFICATIVA

A emenda visa ã criação de um ímposto novo, ao ní
vel estadual, vital ao enfrentamento da Oues t âo Urbana em sua

origem md.~s profunda, ou seja, no Uso do Terr atfirao Nacaunaj ,
par-a a j oceLr aacfio de indústrias c serviços (responsável pelo
nascimento e crescrment;c das cidades, até às megalópolis).

PLENÃRIO

r.r-------------Turo/~tlSTlfK:l,Çio,-------------__,

Busca-se dotar os estados de instrumento para r eor
denaçào da locaiizaç50 e ampliação das andiis t r-Lcs e dos servI
ços no tsrr~tórJ.o estadual.

Cons t i t uarrte LUIS ROBERTO PONTE

EMENDA E833482-4

I:

LUIS ROBERTO PONTEConstitu1nte

EMENDA ES33480·8

l!J

EMENDA ADITIVA
PLENÁRIO

= TtxTO/JlIHIFICAQÂO ----,

Acrescente-se ao art. 207 do Projeto de Constitui
cio, o inciso VI e o S 49 :

a) aos ãnca.so s r

"VI - uso de bens suntuários, 'PLÓ-pr~QS ou não)
ou propriedade destes 1 enquanto oc í osos.«

b) aos parágrafos :

"S 4Q - o produto da arrecadação do imposto a

que se refere o item VI será cb r aga'üc.,

riemente des t mado ã realização de pr~

gramas que visem ã er-r adacacão da mis§.
ria. H

EMENDA SUBSTITUTIVA

Substituam-se os incisos I e II do § 20 do Art. 212 do

Proj e to de Cons t i t u rçfio pelos seguintes mci.scs '

"1 - cinqUenta por cento, no mIn ímo , na p ropor-cac de

suas pcpuLacêes ;
11- um terço, no mInamo , na proporção do valor adicJ.~

nado nas operacêo s relativas à c i r cu.l açâo de mer c ado r aas e nas

prestações de serviços, r-eaj i zado s em seus 't er r a tÓllOS;

111 - o restante, de acordo com o que da spuser- lei e~

t.aduaLc"

.JUSTIFICATIVA

JUS T I F I C A T I V A

A emenda busca ga'ran t ar uma par-t LcLpaçfio mais justa aos chama-, I

dos "municlp1.os-dorm1tôrlos ll
, que suportam grandes populações I

sem abrigarem a t rv i dade eccnêna ca cquavajente .

r;r-----------__ Tt:noIJuulfleAQÃO -,

EMENDA ES33483·2
11 preciso da s t í.nguar entre a propriedade ut í t i zu

da em beneficio próprio e aquela posta a serviço da soc i eda
de.

Sobre a primeira, quando se revista de caráter SU~

tuãrao 1 conforme conceito a ser es t abe Ieca.do em lei c.omplemeE,

tal', é Justo que se cobre ampos to , enquanto perdurem os con
trastes SOCJ.alS e a presença. da miséria, para gerar recursos'

a serem ut I Li zado s para minJ..mlzar esse quadro iníquo.

tonstl tU] nte LUIS ROBERTO PONTE

PLENÁRIO

tT;;1'4l\fltl0;:-J

PMDB-RS

EMENDA MODIFICATIVA

EMENDA ES33481.6
I: Cons t atuant e LUIS ROBERTO PONTE

r.t--------~LiIlAIIIO/COI.lI~d.o/lll.COl.llU.iO "I

PLENÁRIO

r.r------------- TtxTO/~unlflcAç,õ.O_-- _,

EMENllA AllITIVA

Acrescente-se ao Art. 209 do Projeto de Cons t a t.u.í n

te o inciso V e o § 100, com as seguintes redações

tlV .. atividades de produção de bens ou servrco s

que venham a se localizar ou expanda r em centros urbanos con

gestionados, ou que criem, para os poderes públicos, encargos
especiais para proteção do meío ambiente".

H§ 109 ... 05 contribuintes, o fato gerador, a base
de calculo, as alíquotas e a deat ãn acâo da

rece i t a do a.npos to de que trata o item V,

de modo a que possa ser ur í Lzaado pelos I

Estados e o Da.st r-Lt c Federal, serão defi
nidos por lei complementar.

Dê-se nova redação ao artigo 224 do Projeto de
Cnns t Lt.ua ç ão ,

"Ar t , 224 - A despesa de pessoal ativo e ~nat.!

vo da União, dos Estados, do DJ.strito Federal e dos·MunicíploS'
hão poderá exceder 60% das respectivas receitas correntes. Sem

pr e que o valor acumulado da despesa de pessoal, em qualquer mês

do exercício, for supe r aor a 60% da r ece i t a corrente acumulada,
serão procedioas reduções nas remunerações Indâv i dua í s , a qual

quer título, de todos os funcionários, ou cortes nos corit mçen.,
t e s , na proporção nece s s ãr-i e para preservar aquele Lamt t e .

JUS T I F I C A T r V A

É f'Lna Ladade precípua do poder- público, promover I

os serv i çcs que lhe competem de atendimento à população I para o
que é necessário dispar de I ao menos I parte dos recursos que
arrecada N~ entanto, o inc.hamento da máquina estatal, em todos
os níveis da Adminlstração, não só tem comprometido o total das

arrecadações, como, ainda, em muitos casos, gerado déficlts 1!2.
supcr t éve í s a Municípios, Estados, Distrl to Federa-l e ün í ão .

A LfmI t ação da despesa de pessoal faz-se, assim
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imprescindível e, tal como proposta, tem a vantagem de fazer do

servidor público um fiscal do empr-eçu Lsmn e das disposições sa
1a1'ia15 que, a e Lé próprio I d~retamente, poderão pr-ejudacar ,

"§ 20 _ ~ obrigatóT~a a divulgação, no üiârro Oficlal '

da União ou da Unidade Federativa a que pertencerem, mensalmen
te:

r.r TEXT"'/~llSTlrleA..ÃO-------------~

EMENDJ\ ES33484·1
P con~t>tu>nte LUIS ROBERTO PONTE

Pl-ENAIlIO/GOlll'sio/suacOlollu,;:O --,

PLENÁRIO

p:r;;;P.l,RTIOO~

'FMDB-RS.

I _ por todos os órgãos e entidades da admfm.s t r acâo I

pública, d areta ou mda.re t a , bem como as fundações

supervisionadas, demons t r a t rvo eví denca ando Os seus
gastos com pessoal, d~scriminando as despesas com
vencimentos, da âr aas , ajudas de custo e toda forma

de remuneração, os admatidos e des I i gadc s no p~rí~

do, e a mda os respectivos cargos, funções e lota

ção.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se um § 2 0 ao Art. 224 do Projeto de

Constituição :

tI§ 2Q _ Em caso de de sre spe i t o aos Lami t es estab~

LecLdo s , a aut.or-rdade responsável responderá pelo excesso a
té o limite de seu pat.r ãmónac pessoal, sem prejuízo das de

mais sançôes Legaas ou d i.sci.pLí.na're s , tt

JUS T I F I C A T I V A

11- pelas empresas pjibj acas ou de economia mista e au
tarquaas , que atuarem em caráter monopolista, de

mons t.ra t.avo comparativo de seus custos, Indaces de
desempenho, tarJ.fas e preços, frente aos valores I

correspondentes vigorantes em outros países."

A nova. redação proposta va s a a amplíar o propds ato , I

presente no eSpíTl.to do Relator, de uma. maac r seriedade na ad
mm í s t r açâo pjibLaca , Busca-se o conhecímento públ~co, não so

mente do número de Funcaonàr fos do governo, mas t ambêm a tota

La dade dos gastos com o pessoal" inclusive os mda r-etos . Ade
mais, procura-se garantir a af'er r câo da produtividade dos mon~

pólios estatais, comparando-se seu desempenho com parâmetros '

estrangeiros.

Só o povo tem pago pelos desmandos das autorlda
des. :s pr'ec t so pôr f1ID ã Lmpunt.dade , r-espcns ab L'la zando mate

rialmente 05 maus administradores, J.mputávc~s dos crôm.co s e
pe rnací.osos I1déficJ.ts" piib Laco s ,

tonsta'tumte LUIS ROBERlO PO~TE

PLENÁRIO

~_-__-_-__----1tx1'oNUS1'lflC.Ç..O-------------__,

Constitumte LUIS ROBJ:RTO PO}:TE

EMENDA ES33485·9
tJ pr-;.."n",~

PMDB-RS.
EllENDA ADITIVA

= "LENAIIIO!CO'lI'lIlio/SUlcOMIU.io ,

PLENÁRIO
Acrescente-se um Parágrafo Ilmco ao Art. 244 do Pr-oj e-.

to de Cons t í tuacão ;
r.r-------------TCXTO!JU$TIFIC.lC;;:O-------------~

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se um § 39 ao a r t ago 229 do Pro j e t o de Con~

t:~t:ul.ção:

"Parágrafo Onico - As microempresas e as empresas de
pequeno porte, a que se refere o " caput", não serão atmgi.das t

por normas federa~s, estaduaís ou munLcapa í s que lhes amponham I

obrigações de qualquer natureza, exceto quando nelas expressa- I

mente mencionadas ..lI

"§ 39 - A Lea d i.spor â que as obras ~ serva.cos ~ compras I

e aj aenacêe s da admfn t s t r acâo píib l i ca d i r ot a e Lnd i r-et a , nos

três níveis de governo, Somente serão contratados rneda an't e pro
cesso de licitação que democr a t a ze o acesso e permita igualdade
de cond.rçêes a todos os part í capante s . rr

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Não basta prever tratamento jurídico d af e'r enc aadc para.

as empresas em foco. E pr-ecaso protegê-las da incidência, não t

ârrtencaonada pelo Leg t s l ado r , de encargos concebidos com des t a-.
nacâc aos segmentos ompr-asar-Laas de maior porte.

PLENÁRIO

Ccn s t.Ltiuan t e LUIS ROBERTO PONTE

A mora Laaaçâo do processo de fornecimento e prestação I

de s oz-vzço s ~ adman í s t r-acâo piibj a cn , constitui-se em grande an

seio nac i ona.l , bem como em um fator de economia para o er-âr i o ,

Esta proposta v i sa a evitar os métodos anti-democrâtJ.
cos e cj.aerrteã í.s t as que a atual legislação ensej a sobejamente.

EMENDA ES33488·3'
[D

=-------------1'UTONtrS1'I'lcA~.iO>-------------___,

tUlção:

EMENDA ADITIVA

Acrescerrt.ecse um § 39 ao Art. 255 do Projeto de Con s t a-,

CS;"AIITlOO;]

P lDB-RS,

PLENÃRIO

Cons t i tu irrt e LUIS ROBERTO PONTE

t?-------- "LtNAIIIO/c~MISSÃO/StrDCO'lISlÃO -i

r,r-------------TEXTO/JunlflCAçÃO> ---,

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se o parágrafo 29, itens I e II ao Ar t , 224

do Pr oj c to de Cons t atuIçâo .

"§ 39 _ Os recursos provenientes da captação das cade!,

netas de poupança e do Fundo de Garantia. por Tempo de Serviço '
serão ap La.cado s excLus a.vamerrt e para ccns t rucâo de habitações e

des envol.vInento urbano, COm prrcr í.dade para os progTdmas desti

nados ã população de r-: renda. ti

J
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re-r- TlXTo/~U5nfll:.o.çÃO-------------__,

PLENÁRIO

~~"'IITIIlO~

PMDB-RS.LUIS ROBERTO PONTEConsti tUlnte

EMENDA ES3349f:"3

l:J

JUSTIFICATIVA

São tamanhas as necessidades na área da habitação e -do
de5envolv~mento urbano e tão importante maxâmaaaj- os esforços '

no sent rdo de seu atendimento J que não se poderá prescl.ndir de
recursos caeavos para torná-lo e f a caz ,

PLENliRIO

Cons t.Ltrua.ntie LUIS ROBERTO PONTE

EMENDA ES33489·1
[D

r.r-------------TtlI:TO/~IlJTI~IC.çio--:_--------~-____,

EMENDA MODIFICATIVA

Disposihvo Emendado : art. 265

Dê-se a seguinte redação a alínea "c" do ar t . 265

do Projeto de Constit.ufção ,
Modifique-se ao final do artigo 263 a expxessâo "S a ú_

de Ocupacional li pela expressão "tratamento dos infortúnios do trab.!,
lho", ficando o citado dispositivo legal assim redigido:

TíTULO IV
CAPíTULO :rI:
SEÇ1iD I

DA ORDEM SOCIAL
DA SEGURIDADE SOCIAL
DA SAÚDE

"C _ por velhice aos 70 anos de idade independen

te de sexo ;"

Art. 263
JlDslstema nacaonaã único de saúde compete, além de

outras atribuições que a Lea estabelecer, o controle, a fiscaliza
ção e a pe r-cí.capacâo na produção de medicamentos, equipamentos, imu
no-biológicos I hemoderivados e outros insumos; discJ,l?l~nar a forma=
ção e u t.Lâ a.zaçâo de recursos humanos, as ações de saneamento básl.
co, desenvoj.vamaneo c a.errt.f ELco e tecnológico e o controle e fiscali
aacâc da produção e quaLa.dade nuta-acaonat dos alimentos, controle ciê
tóxicos e ãnebr-a.ances , proteção do meio ambiente e tratamento dos
infortúnl.os do trabalho ~

JUS T I F I C A T I V A

Não há razão de manter-se o privilégio das mulh!:.
res de obterem aposentadoraa com idade inferior a dos homens

quanda está provado que têm vida mais longa' do que as próprios I

homens.

JUSTIFICATIVA:

f:T-~"'II"'I~O--,

P\IDB_BS J! lJI5 ROJl[STO iÔ>n lieQnstJ tUJnte

EMENDA ES33492·1

L
Propõe-se a modificação da expressão "Baiide OcupacLo-,

nal"para "trratanento dos J.nfortúnios do trabalho", no texto ao- artl.
go.

Justifica-se tal proposição por diferentes razões. A
expressão "Saúde Ocupacional 11 , tradução literal de "occupational
Health", na realidade abrange as ativjdades técnicas desempenhadas
no campo eepeoí i xoo da segurança, higiene e med.í.ca.na do trabalho,ten
do sobretudo um caráter preventivo, predominantemente no domínio dã
Bnqenhaz-a.a de Segurança do Trabalho e ligado à execução da inspeção
do trabalho ~ -

Por outro lado, não só historicamente, segundo refere
o MlnisLro Arnaldo suesekmô com sua autoridade, ancãus í.ve de mem
bro da pr-ôpr-a.a or-qana.aaçâo Internacional do Trabalho, como também
sob o p.r a sma do Da.xeLto Internacional, da leglslaçào comparada ou
mesmo sob o aspecto técnlco-cientIflco, a administração das normas
sobre a saúde ocupacional constitui e deve concmuae a constituir a
própria a.nspeçâo do trabalho, encargo de relevo do Minlstério do
Trabalho~ 1:: esta a prática corrente em países, tais como: Inçrlater-

~ra, França, Espanha, Estados ünadoa da América do Norte, Japão,URSS,
entre outros.

portanto, estando a "Saúde Ooupac aorraL" lntegrada ã

própria inspeção do trabalho, esta expressão deve ser suprimida do
texto do artigo constu.tucãonaã , podendo ser substituída por 11trata_
menta dos infortúnios do trabalho I! , que efetiva e tecnicamente se
refere ã ação de saúde, na qual apenas o agente etiológlco desenca
deante da.Eez-e dos demais ~

r.r l"I::nCfJlJSnfll:...~.O, ___,

mlENDA ~IODIFICATIVA

Dê-se a seguinte redação ã alínea ~) da Art ..·· 265
do Projeto de cons t i tut cão '

"a) após trinta e cinco anos de trabalho, destle

que conte o trabalhador pelo menos c i nqllent a e CInco anos I

de idade,"

JUS T I F I C A T I V A

Não há razão para fazer-se da Eer-enç a de sexo pa_

ra fins de aposerrt ado r La , VIsto que está comprovada, até, a

maaor Lcngevadade das mulheres 1 em relação aos
homens ~

Const 1 tuinte LUIS ROBERTO PONTE

PLENÁRIO

EMENDA MODIFICATIVA

A,dcmais, até SS anos, o trabalhador, em geral, d~
têm sufãc rerrte cnpac rdade produ t rva para manter-se no trab~

lho, dando sua parc c t a de esforço p'l1:a o desenvoj.vamerrto 11!,

cional e eva t.ando que, com sua retirada prematura, se sobr~

carregue a prev í.dêncaa e se aumente a cx Lgênc aa da contri
buações. das gerações mais j ovcns .

Dê-se a segumtc redação ã alínea. Q) do art. 265
do Projeto de Cons t ã'tu rnt;e :

"b I com tempo inferior, na forma da Ler , pelo e

xe t-cIc ao de trabalho penoso, msulubre ou perigoso,"

JUSTIFICATIVA

EMENDA ES33493-0
t:---C~!,~!ltUl11tC LUIS ROBERTO PONTE

_____ Tfl(TO'~jJ'T1r,el~iio_---- --__--,

EMENDA MODIFICATIVA

Não há razão para privJ.lagiar.se, para fJ.ns de ~

po serrt ado r i.a , O trabalho rural, que não é obrigatoriamente

penoso, nem o executado à n01 te ou por revezamento, conar
cões que não estão Li gadas , por sí só, a s acr í í Icro cons rde

r-avo lmen te maior do trabalhador ~

Dê-se a seguinte redação ao ar t.a go 244 Ido proj e t o

de Constltu~ção :

"Art. 244 - As mãcr ocmpresas e as de' pequeno por

te, aSSJ.m de f ana.da s em lei, receberão da União, dos Estados



e dos Nunac Ip ro s J tratamento Jurídico da fer enc a.ado t visando f

ao incentivo de sua criação, preservação e do s onvo Lvament.o ç a

través da eliminação, redução ou simplJ.ficação de suas obri
gações admm i s t.r-at avas , t r abut âr i as , prevadonc i ár Las , traba

Lhas t as e c reda t fc â as , nos termos da lei compLement ar;"

JUSTIFICATIVA
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Art. - A educação é obrigatória aos jovens dos
7 aos 14 anos de idade e será dada na lar e na escola, cabendo
sempre, aos pais ou responsáveis, a iniciaLiva de provê-la.

§,. - A educação será gratuita, em todos as

níveis, para os alunos que comprovarem capaci t ação e impossibi
lidade para custeá-la.

§ 2º ... Cabe ao poder público prover os recursos

necessários para. o qtendlmento do disposto no parágrafo anterior,
quer para manutenção de suas escolas, quer para concessão de bo!
sas , subvenções ou qualquer outra forma de auxílio financeiro a

escolas de outra dependênci a administrativa, desde que seja, a

súgunda alternativa, comprovadamente mais econômica.

As peculiarida.des das nu.cro c pequenas empresas '
se estendem também as relações de t.t-aba Iho , onde, muat as ve

zes, o micro ou pequeno empresân.o pouco da fe r-e de seus em

pregados em "s t atus " econômico ou sociaL Daí a inclusão das

cbr-a gaçôe s t rabal h i.s t as no tratamento jur Idaco dIferenciado
a que devem fazer JÚs os pequenos nc gôc í.ds ,

EMENDA ES33494·8
rr= ~t:t~~~~;f~~O PONTE

Art. - O ensino religioso, de matrícula

tiva, canslltuirá disciplina das hórárias norma" das

oficiais de grau primária e médio.

JUS T 1 F 1 C A T 1 V A

facult~

escolas

EMENDA MODIFICATIVA

üí spos í t avo Emendado

tõrias
ar t , 31 das Disposições Trens!

Dentro de uma sociedade pluralista, com vários es-
tratos suca a í s , - de di ferenciados níveis econômicos, mis ter se

f~z que o ensino seja não 56 público, como prlvado. Deve caber

a todos, arcados os ônus decorrentes, o direi to democrático "de

escolher a escola que melhor lhes aprouver, para si ou para os

seus.

Dê-se nova redação ao Ucaput" do art 31 das Disposi
ções Transitórias do Projeto de cons t a t uf ção ,

lIArt. 31 - 05 titulares de acumulações não permitidas

pela art. 64 ficam abrigadas, em 30 dias
contados de SUB promulgação, a optarem por
uma' nova situação funcional, com ele comp.§.

t Ive L."

JUS T 1 F 1 C A T 1 V A

A intenção é a nova Carta não perpetuar s Lt uaçõe s i!'.

compat Ive rs com sua proposta futura, eLimínando situações cur1'p"
sas e desconformes com as pcs s Ib i Lí dade s do Estado.

p:rp;rAnTIV0;J

PMD8-RS

=-------------_TtxTll/J�J~T1rICAçi"-------------__,

EMENDA SUBSTITUTIVA

substituam-se as artigos 273 à 283, da Capitula !II

da Educação e Cultura, pelos seguintes artigos:

sr t . . A educação I dar e í to de todos e dever do

Estado, visa ao pleno deaenvo Iv iment c da pessoa e à formação do

cidadão I para o aprimoramento da qemocracia I dos df r e i tos huma

nos, da conv ívênca a so Lí drir i a a serviço de uma scc i edade justtl

e livre.

Art. - O ensino é livre ã Ln í c i a t I va p r r veda ,
r i scaj í aaoc pelo Estado, a este cabendo a manutenção de escolas

em caráter supletivo, sempre que e rní c.tat í va da comunidade não

se mostrar efetiva para o oferecimento de oportunidades, de

acordo com a demanda locaL

Além do mais, cabe destacar a vantagem econômica
que resulta, via de regra, da admlnistração pela lniciat~va pri

vada.

EMENDA ES33496·4

LUIS ROBERTO PONTE

PLENÁRIO

r.r------------- TEXTo/~IJSTlrlcA;Ãll _

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se O arl. 43 das Disposições Transltôrias
do Projeta de Constituição.

JUSTIFICATIVA

O direi to somente se adquire mediante o implemen
to da condi.çãc , Revogado o da i e i t o , a ninguém se deve beneficiar

com direito passado e que não tenha sido, no devido tempo, adqu!
rido.

EMENDA ES33497·2 ."'''-----~ ~rp..M.D'''B'-----,t:= Const~tuintc LUIS ROBl::RTO PONTE _J c., _J

--===-====- J I:O$" ;~; /87 J

TnTll/oluulrlcA;ÃO----------------,

ácrcscent.e-ec ao finnl do ítem I, do ar t , 32, a exprC'ssão lido
crebaIho", suprinundo-ne a mesma do it.em I, 'do art 34, ficando o r-eâerddc dispe
sd trrvc com a seguinte redação:

Art. 32: ••••
):- direito civil, ,comercial, penal, prcceesuaâ , eleito

ral é do trabalho.
I

Art. 34: .••. \
I- direito ta-dbutjir i.o , rdnanc e ír-o, pemtefl<dãrio J agrn. ....

rio, eccnÔroir o e urballisLJ co.
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JUSTIFICATIVA

A universalização do direi to do trraba'lhc e a sua elev3çã~ a
ni:vel conse; tucional reflete. a nova ordem social, não soaence aasegurendc os
direitos daqueles que trrebaIham, m.1S de urna ordena. eccnêarlca social e unilã'ria,
cem 'pr-mcIpaos fundamentais para a. estabilidade das garenuLas hã· .ns, comuns
a todos OI> trabalhadores.

Atribuir-se ccnatLtuc i cnaIment;e ii competência ccnccr'reat;e dos
Estados membros para legislarem sobre Dneito do Trabalho, será propir,iar o ap a
r ec íment;o de grandes dl.vcrgii:ncias sobra II proteção e tu í.el.a do trabalho, cap::lz
de por em risco a segurança, li estabilidade acc'í e.L e econômica da Nação e a va
lidnde das Conven,Ções Ooketavae de Trabalho a nrvel nacLonaL ou Inceres tadua l, ,
que não enconcz-arec a necessária cru.fcraudadc de regras hãsI.cas. A mesma proble
mãtica ocorrerá em relação às empresas que tem seu quadro de pessoal organizado
de forma e âmbito nacacaal ,

- .f'.. competêtl.cJ.a privativa da União para legidar sobre Direito
PUblico e l:'rivado, visando a manutenção da unicidade do dLrea to material, prev!:
lente entre nó .. desde o Governo Provisorl.o para evitar a pluralidade de legisla
ção, deve tambem prevalecer em relaçÃo ao Direito do Trabalho? onde há de se
ter em raent.e A pecuHar Idade não do local. mas da atividade desempenhada pelo
trabalhador em seu, trabalho diário. A d,l.ferenc.iação desse dareí co, o que fatal
mente ocorrerá' pela. pluralidade de regess em diferentes Estados, o enfr-equeccrji
e. a integração e. & urri.f orrmdade será quebrada, em contrário ãs leu sociolõg~
cas,

A presente proposição, além de coor i r o déf,!

c i t do Fundo de Compensação de Variações Sa l ar Laa s , recompo!l.

do o SFH, e de desonerar a prestação do futuro mutuário, 8.§.
seguraria, a i nda , pela pr ime i r e vez, recursos qcv ar nament a i s
específicos para a e r r ada cação da sub-hab í t ação .

l"ua/JUSTlr';:oi.;.:ia --,

EMENDA ADITIVA

f1crescente-se o 22 e transforme o parágrafo único
em parágrafo 12 ao art. 275 do Projeto de cons t í tu rção .

EMENDA ES334~8·1

Constituinte LUIS ROBERTO PONTE rr;:;~;'~

~ c;;-iJ~~-1

1I§ 29 _ ~ dever dos pe zs ou responsáveis pelo menor em

a dade escolar, matriculá-lo, apoiá-lo e e s t amul á-To na f'r equên

cia do ens i.no fundamental.

r,r--------------TtlCTONlJnIFICAçAO ----,

1ItLL~;:\.~scente-se o seguinte artigo às üí spos rçõe s t rans í

t6riasy-ao Projeto de Consti t ui.ção , O;léÚ.. c~(..(-Gvt

«nr t . - Do mutuário do SFH cujo contrato, anterior
a 1º de março de 1986, tenha es t abe Lec i do

prestação Ln í c La I supe r t o r- a d01S salário§.

mínimos, poderão ser exigidos I a partir de

01.01. B8, acr é sc amos nas prestações vlnc:e~

das J se necessár lOS para qül tar o saldo d!::.
vedor J dentro das d r spus Lçõe s atualizadas

do contrato referentes 30 prazo de amortl.

zação remanescentes e à forma de correção
das prestações. Os novos valores das pre.ê,.

t ações J expressos em salário-mínimo I não ul.

t rapassarão 2/3 do valor da prestação in;!.

eia1. Para este efeito, o saldo devedor s~

rá calculado deduzindo-se todos os valores

pagos pelo mutuário ao Funda de compense
ção de var Laçõea Sa Lar aa f s ,

Parágrafo Úni~o - A üruão obrigatoriamente repassará aos E!,

tados, anualmente, para ap l acação específ,!

ca em programas de erradicação de sub-hab!
t ações , em moeda cor r rqf.da , o total dos vÊ.

Lor es recebidos dos mutuários, por força
c''1 estabelecido no "capu t v,

JUSTIFICATIVA

Aos mutuários do Sistema Financeiro da HabitE.

ção foram concedidos, nos últlffiOS anos, subsídIOS, vantagens

e benefícios de toda natureza, Lnd Lst arrt ament e 1 aos que de

les necessi t avam ou não

Tal fato, além dos xncoovementes da general,!

z ação dos r e rer i dos bene t Ic i os , neles i.nc Iuí dcs , indevldame~

te, as camadas da população de maior renda, velo conf i qurar
flagrante injustIça, ao comprometer o retorno de parte dos

recursos do Sas t ema , bem como ao onerar D5 t í nanc aamentos aos

novos adquirentes, com vistas a cobr r r os prejuízos causados
pelo favorecimento daqueles já pr-r v i Lep Lado s de t er.tores da
casa própr ia.

Em valores de hoje, o déficit daí advindo ao

Slstema Financeiro da Habz t ação monta em 200 b i Ihões de cr!:!.

zados, quantia sur i c i ente para desfavelar dois rmLhõe s da f2
míLi as das classes menos ravcr ec i oas

JUS T I F I CJL:!...1....Y..8.

De nada adiantar Ia o Estado prop í c i ar à cria.n

ça a oporturu dade de ensino fundamental qra tu i to I se ela, suje,!

ta a uma tutela paterna relapsa ou obscurantas t a I não se intore~

s as se pela escola. ou t aves s e oi r í cur t eoo pelos pais o exe r c f 

ClO de seu cnre t t o .

EMENDA ES3350Q-6
tJ CONSTITUINTE OSWALOO LIMA FILHO

I'L'fN"'IIO/COIllIUio/lutCOIlIU.to--- --,

= TIXTO/oIU'TI'ICAÇ.:iO --,

Emenda Substitutiva ao SubstItutivo do Relator _
Título V - da Organização dos Poderes _

Capitulo 1 - Seção 11 -

Substitua-se o Art. B1 pelo seguinte:

Art. B1 - Salvo disposição Constitucional em contrário,
as deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por I

maioria dos votos dos presentes, desde que esta maioria não seja 1n
rérlor a um quinto da total dos membros.

JUSTIFICAÇA(Í

A emenda procura' restaurar a norma do Art. 106 do 12
Substitutivo da Comissão de Sistematizaçl1o.

Procurou essa norma reduzir as exigências do quorum I

alto de maioria absoluta, Que constitui um instrumento seguro pa
ra perm;tir aos parlamentares ausentes impedirem o funcionamento I

do Legislativo.

Redozido o quorum ou o Parlamentar desidoso compa-
rece ou o Legislativo delibera com quorum menor.

Rui Barbosa, ao estudar as instituições parlamentares
monstrou a r-espeI tabilidade da C§mara dos Comuns e o desapreço do po

vo pelo Congresso Americano:
1)"Na Inglaterra o quorum, a saber o número de represen

tantes necessários às assembléias, para deliberarem, foi sempre ex

tremamerte exíguo. Sob CROMWELL, no século XVII, a Câmara dos Comuns

com 360 deputados ao todo, inclusive os da Escócia e Irlanda, funcio
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nava com se ssent.a''

2) "Fhe upper houae , diz ERSKINE MAY, may proceed liith
business, i f only three lords are present. E BRYCE: Th~ house of
lords whose quorum i~ three" _ A outra câmara, a câmara eletiva, a
brange 760 deputados, e, para t raba.lhar... lhe basta a assistência de
quarenta. Tentou-se, em 1801, elevar esse ínfimo limite a sessenta.
Mas não prevaleceu o alvitre, subsistindo até hoje o mínimo já ins
tituído antes da r evo Iução , desde 1640, e depois dela restabelecida.
A regra é de quarenta; o que representa a décima sétima parte da ca
sa.

~) N~o precisamos dizer o dos Comuns em Inglaterra. Ali
está o alvo das maiores ambições, das maiores capacidades políticas
no estado. No Parlamento de Inglaterra não se conhece o lobbysm, a I

advocacia parlamentar, a corrupção mercantil. Nenhuma assembléia po
lític'l iguala àquela em resp~ÚabiÜdade, em consideração popular".

Na França as votações se processam independentemente de quorum,
salvo se sua verí ficaç~o for pedidà, pessoalmente, por um lIder de partido. Neste

caso, será necessária a presença no cinto da Câmara da maIôria absoluta dos par
lamentares. Não havendo quorum a sessão rá suspensa e outra será convocada para
a votação, devendo haver pelo menos uma hora-de intervalo. Então a deliberação se..
rá tomada comqualquer número.

Na Espanha, encerrada a discussão da matéria, passa-se à votação
com a maioria das deputados ..

A matéria é considerada aprovada, se tiver o voto da maioria dos
presentes, salvo matérias para as quais a Constituição exija maioria absoluta.

As moções de confiança solicitadas pelo governo necessitam de mai
orãa sirrples. As mações de censura só são aprovadas pela maioria absoluta e de
vem ser ªpresentada~)...9JllEmJ~~Q.Dr 1/10 dos deputados.

EMENDA ES33501·4
Constituinte FRANCISCO DORNELLES

r.r--------PLUI,."lO/eOloll.nio/SUICOlllUÃo -r

PLENÁRIO
r;;-------------T!XTO/~lISTIFIC..çio ----,

Dê-se ao art. 26 das ~isposIções Transit6rias do
Substitutivo ao Projeto de const í tuí.ção , elaborado pelo Relatài: da
Comisslio de Sds t emat Lzação , a seguinte redação, supramíndo-se o § 12 e
renumerando..se os demais:

ção na Assembléia Nacional Constituinte. I
§ 42 - Se as eleitores rejeitarem o Projeto de Constituição globalmen
te, a Assembléia Nacional Constituinte será dissolvida e os atuais De
putados e Senadores terão os seus mandatos limitados ao e:<ercício de
suas atribuições no âmbito da Câmara Federal e do Senado da República.
§ 5~ - Se os eleitores rejeitarem algum capítulo do Projeto de Consti
tuição, este será objeto de da scussão e reelaboração pelos Consti tum-,
tes para que possa ser submetido novamente ao referendo da população.
§ 6~ - A Nova Constituição deverá ser elaborada por Constituintes e-
leitos exclusivamente para esse f'Lm ,
§ 79 - A convocação das eleições de que trata o parágrafo anterior, s.,ê,
rá feita pelo Presidente da Assembléia Nacional Constituinte.

JUSTIFICAÇAO

Todo poder emana do povo e com ele será exercido. A Assembléia
Nacional Consti'tuinte, ao incluir a norma da Iniciativa Popular em seu
Regimento Internai abriu espaço para que os anseios da democratização'
que marcam o atual momento hist6rico brasileiro. Com esse instrumento
novo em nossas normas jurídicas I tentamos contornar as insuficiências
e Imper t'e rções de nossa democracia representativa. Ao mesmo tempo
criou condições para aumentar a co-responsabilidade de toda a socaeda
de na elaboração da Nova Consti tu! ão. Mas esta artic! a 1:10 o ular
é ainda tênua e incompleta.

Convém trazer à tona, com clareza, mais alguns passos que poss!
bilitariam a real e fecunda participação popular nos trabalhos da Con~
ti tuinte: trata-se da questão do p l eb Lsc I to que, a nosso ver, deve se
guir à finalização dos trabalhos do Congresso. O processo consti~uc~o
nal corre o risco de se perder se esta medida não for tomada; pr imea ro
porque ser i a a decorrência natural de um processo que tenta se aproxi
mar dos anseios populares e segundo porque do povo deve sair a última
palavra, uma vez que esta é a única perspectiva adequada para que se
corrijam as distorções de nossa democracia representativa.. Convém que,
no momento, não nos esqueçamos de que os vícios do processo eleitoral
e das articulações políticas afastadas do próprio povo são antlgos em
nossas práticas políticas e foram mais ainda obscurecidos pelos vinte
anos de ditadura. Não podemos esperar que este arremedo de Constituin
te que estamos vivendo tenha o condão de promover, por sí sõ , as alte
rações necessárias na vida política nacional.

Em Função destas constatações é que devemos insistir no fato
de que temos de criar mecanismos que puss i.bLLí t era a expressão destes
setores populares, na elaboração da Nova Carta e seu contexto f~nal e
nos mecanismos de sua aprovação, isto é, temos que desenvol ver as for
mas de manifestação plebiscitárias para que os mais atingidos pelo ti
po de regime que ainda temos, se coloquem diante da problemática a
tual. Estes anseios têm de ser captados sem nenhum filtro, sem inter
pretações tendenciosas e sem escamoteações.

Todo este processo const í t tuante entretanto, só terá legi timi
dade maior se o povo, f'orrt e or-Lç í nér-a a do poder, homologar nossos tra
balhos. Norberto Bobbio, afirma que a luta pela democr ac aa pressupõe,
entre outras coisas a udesconcentração do poder I com participação efe
tiva da comunidade nos processo decisórios, seja a nível nacional, es
tadual e municipal«.

Plebiscito e Assembléia Nacional Constituinte tem a mesma fon
te: a soberania do povo.

JUS T I F I C A ç ~ O

Tratando-se de recursos do Tesouro Nacional, cabe-
lhe dizer a forma de sua apã â cação , Essa, a raz:1o da Emenda ora pr.Q.
posta.

"Art. 26. Os recursos públicos destinados a ope
rações de crédito de fomento ser-ão transferidos, no prazo de
noventa dias, pelo banco central para o Tesouro Nacional, que
estabelecerá a forma de sua apã i cação . 11

I

............•....•.......••.• 1.1
!

"Art. 228 -

§ 4 9 - Só em caráter exc~pcLon~l a l~~

permit~rã a transf€'rênc~a ao setor pz vvado e5.e. enca.c-.
gos do Poder Público, assegurando, em qualquer ceco ,
pzêvaa e Justa andcru.aaçâov ,

o Estado, vigl.ac1o no seu poder de ta-abucer , ven de~

cobr-a ndo zcrn-as ãnõ.i.r eees de obter recursos dos contni.Sua.ntie s , 2
bm.qcndo-oa , cr-oo cenrcmcot.c , d arcar com tar.cf.:l5 tfpl.CdS do r-odea-

PúbLa.co , como o preoncharncnto de mcpas , 9U;l.él5, e um aem nüme ro d a

doc~nontos) sob snnçõcs graves, limitando-se ao mero cxercic~o de
fiscàl~zar e punir, o que par-ece Lr-z-aaoâve Là Daí, a presente pr~

posrçâo ,

JUSTIFlcnçÃO

EMENDA ES33503·1
~~~~~~~-WlÇ~~-·-_~'~~:=_~=~.~=-=~] ~._~~~_=

[::1--C:~~~=~:~_'::~==~~~;~9_ h '] oS / O~).~7_

r:'~-'~~;:"-A------_-m-o"'.".,._';._- -----.- -----
; Inclua-se no artigo 228 do subst~tut~vo do Relator

um p~rágrai"o com a aeçua.nee r-cdaçâo e

r'·IITIPO~• PMOB

PLENARlO

CONSTITUINTE ANNA MÂuRi"CA-R=-A=-T=-T:::E:::S,-----------,

r.r ----:__-PLII:NAIIIr:J/COIl1'sio/5uICOllr"~ -,

"".h&-ot: TUTO/Junl'I~ ..çio
r.'.-n-c;-lu-a---s-e-o-n-;d-e-c-o-u-;b-e"'r'<,~~as;;;.:D"i"sPDSiÇõesTC:r-:-a-:-n-s7it;-6,-r"i'"'a-s--'---------,

Art. - O Projeto de Constituição votado pelo plenário constituinte se
rá submetido globalmente ao referendo da população eLe i t.oraI do país,
quarenta e cinco dias ap6s a publicação do seu texto.
§ 19 - Na consulta plebiscitária, os eleitores deverão manifestar sua
aprovação ou reprovação ao texto integral da const i t uí.ção •
§ 2' - O texto da Constl tu í.ção poderá também ser submetido ao referen
do da população eleitoral através de suas partes, constituídas em capí
tulos, desde que solicitado por meio de um requerimento firmado por um
mínimo de cento e doze consti t.u.i.ntes , vetada a possibilidade de reque
rer destaques aos artigos que compõe cada capi tuí o .
~ 3' - A mesa da Assembléia Nacional Constituinte e a Justiça Eleito
ral, no que couber, definirão os procedimentos adequados e tomarão as
providências neqessárias à realização da Consulta Plebiscitária, incl.!:!,
sive no que diz respeito à utaLâzaçãp gratuita de rádio e televisão I

por tempo não inferior a quarenta minutos diários nos t r-arrt a dias ante
riores à antevéspera da Consulta. Será assegurada nos meios de comuni-=
cação a participação proporcional de todas os partidos com representa-

EMENDA ES33502·2
f:J
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______· UnotJlI)fllle "1:11---------

EMENDA SuPRLSSIVA
B-fEi':DA 5lffi5T111Jl'IVA. ..

Suprima-se o Inciso XII, do Art" .. 155 do Snbs i a tu t avo

do Relator.

A ra;ão da presente emenda supressiva está em que as
lidco;.agrârias ficam melhor a1.eondiclas pela Jus ..... iça Comum, do
que na esíera especial da Justiça Federal.

te redaçâo:
Dê-se no ar t j go 29ti do. Sâb'õtl.tutivo do 'cJnto", a ~':.·.r_l!ll

\
"Art9 295 - Co.1'p3t·, ao Podor pííb.lico:

a - a utilILnç~~o 7"~ i0 1w:l do.; lccm:;!.- r.J1u::L...
sal....ac .l'rd.?llu.o <l 5U~ C3.pu_'Í~'::clt;; de ren.vcç.lc
e a cscaba t'ícnde ecológica;

b - lCO.ll~?r,"ç5.o e 1"X',:-sulvL.ç5c a;'fo1 t.I\t.:".i~ ,ín:}..13!
V« CC1:» II crãação de rcsei vas , parq •.cs c s~

tios.

c - preveni.r c co-rtrc'lai a .pU~l.t~ ç:1'_' E" os Sê_= !:.
fei tos c 3~ fOll.'l:lS prejud C I ~ ..~ de erosr.o ;

d - a rcd.ção dcs rrsccs de cat.:i· tJOfe5 natnr.sds
e nucJ eares" ~

Com efeito, as disputas de natureza agrúlia tratam-sr
d~ conflit.os tipico-mcntc~. Assim, como a JustJ.C\J Pcdor a L .. '

niío se faz prescn te , em regra, senão nas capitais da s unãdadcs

da FcdcTUção, melhor 6 d~lcg~r a competência para s~u exame fi
Justiça Comum, com seus juízos instalados em quase todos os \fu

nici:pios. Além disso, o JU1.Z local estar.í sempre mais pro:(J,IIID

do cbj e t o do litígio. sendo-lhe mais í;lei!, COM conacquêncâc , ex",.!.

cor ~IS ntivldades proba tôrxas e exccut í.vas r e Ia t âva s ã cauea ,

Logo 1 ti. par de rn zões de conven í ênc i~l tC} ri tor í.nl , t anbêm ror
UI" C'rjt~rl0 !,unc!~Hn] nfigurn-~(' mcl ho r 1 S-'1. í r-ar a· con.pct.ênc í u
de s se t í po de- d í sput a dn c ompc t ênc í a da Jus t rçu FCltCl:11~

EMENDA ES33505·7rrr---··-- -.__.. - ----.-- ,,,..,, ---- - -- ------·1 [;.,
l:..._...PJ.~QW9_M.E1:IPª-ª ..B:r!1?]:lIQ .-J lJ>JlPIl- _ . _

r:~=-=.====':==~_'~:'~~_~~~Il~LO-=~-==] õf(o~i B~

JUSTIFICAÇiíO

O objetivo du ceerula é o de reduzdr o rexto co dis~'o~lti:.o ~15 d~
vielas di.m~llSõ:::.,;. de uma norma rJJllsr~tud{)nal. ~yPurganuo todos ns qucstoca '.d~
p-dcm C devem fiem 11:1. alçada do Jc.gisl?dcu o1'~liJ~d.o~

A proposta, ncstn linh:t,:'"k ntwção, scguu os P:JS50;; d-is ret-o ';:C5

Coustdtulcêcs de PmtUl:al (m t'i' (16) C do Fspanhn (Jrt'" 4~), tOfll<"\ la no.l.col" o.:..:~"
fonte mais pr5:-:int.1 de. iuspil:-C;á,'J,

~A W3507-3
'DEPUTADO ACIVAL GOMES

PLENA.RI0

m-------------,.rxTD/JlJnlflc:~ç;;O---- _

EMENDA SUBSTITUTIVA DO S 2 9 DO ARTIGO 231

Parnarafo
unico - A le-i ordinârra reg-ülarE as In li:::-~$!.5 de -..ti

lações, ben COjT.a a OUlíg,J.çno ';J :Qr~:~r c ~f:
no causado",

Dê-se ..o art.9 Z96 "0 ~ubc..i.:ittlt.1V,) do ttejntor , a SC~".Hl.t.C :c~k ;:~.'

ItArt .... 29b - O Poder- P:';'-.l",c,} Y{'lG..r:í t.e la 1"i'l't, ç?, • cc.' .~~
vação e p-cser r 'lçf>o c1r' rir" ..... 2.1;lÍ:.:r~tc C p:::":-

~~lJ~rd~r.~~'i~~~~~~~~~ ~~_~~~.'~ ~~~~;E:c~~~:::' il~

--~ --~-'-
~n\ 3Cl~::lI1lJTlVA

-- ft)fC/~\t"·lII'.. ~t;t -- • -

Dê-se ao parágrafo 29 do artigo 231 do
SubstitutilrO do Rela.tor. a. segu~nte reda.ção:

"Art. 231. .

S 29 - Ao proprietário do 5010 são assegu-
rados:

a - indenizoção pela perda do àomínio útil
e pela depreciação do imóvel;

b - partisipação nos resultados da lavra •
na forma que a lei estabelecer. 11

JUS T 1 F I C A ç Ã O

Punda-so a P'f(i!f)C:ltc proposta na necessâdnde de {.l-'::-.· ..:o-Hnr d.i
Con"'Utuidi:) rcnrns hvsicas sobre ..t preservação e conscrvcr-âo '1..1 :w.:w -hw:::t",
l1UTlllOáltundo a acíeb 1 tl."l occlOid fi. cum as exigências do c1wcnvoh'llbt ato econL l_
co c a gcrm;(ia de Cl.lp2~gIlS produt rros ,

De outro. 'pur-te, fat.-sc n(!Cl"5~d) ia ('xpungll do texto !('\:.~ as t.i.u~.:
tôo~ cuja prcvisJ.o c n'gu)?i\lCnt:J';;lo são da t"1ç~tJ..• do Ieg is lnrlor oT'hn3:'1'J.

/Is nC1tm.l~, coost i tuc'íon.ns dcven cooccutrur-sc na fl~..1ç:,i(j d~,;. l~
grns b5Sicas c runLl..l,lr.cntais,d",n,::nIJt'l p~na. lei COll'plt'l~nt..ll o qU!' fo ..· cr.sul~t:lc!'.

Não br: SC'11Uda CulO texto con .. titucic.nn] dcst er a Tun:ic_.2$ t:t.~o
;J. pl't"d~ao des tipL):i 1"'::':1 tJ~ CQ;",lO que- 5Cl';O p"JaJoo; certos dnm:)s t'cc15-:::~~s.

N~ lil:ll3 'lU" lHúJR:~n:l":os pun (l tf'lt.uncnto elo tt:Y",\, ~it'::r;;.-$e,

por exemplo, :.'<; modC'l'l'w;; CCn.,tlt.\lÇÕ~"~ de J'ortu.;.... l (nrr9 6(-) C' u.\ L.,;p... ~, l (.'':
tigo 45). nlltbtl~; vcrsnndo d5 nr.nt.ls SOhlC de-fcsa d,l CCOll)gl~' crI {Il'CI"'~~ ::1 ar!.!:
SOl subdividido", em :'ll~.•n5 1"1011' os pn'cci1l~~.

o dIreito ã propriedade estE assegurado no
Projeto, inclus~ve estabe1ese~do em caso de desnpropriaçfio pública
justa indenização compensator1ae

~ Se a desapropriação pública cujo objetivo l

e o bem comum. deve corresDanueT a indenização, muito mais razão há
para estl quando o imóvel c utilizado, compulsoriamente pala inicia
tiva privada, a qual obterá lucro da "expr-opr âação" tcnlpoTiÍría do
bem.

Essa indenização por u t I Ldzaçfio da propr í e
dade de t arce í ro s .... deve ser feito levando-se em conta a p~rda do dõ
mínio útil, iá que o proprlctário não perde seu imóvel t npem.ls umã
p;JTte do domínio, bem como a depreciação causada l/ela l"lilu'racJo, e I
possível inutil1Jadc do 1nu5vcl i1pÓS U CXDUbtão da- minn. '

. _ _ . A!óm d.l indC'ni znção. deve SOl' ...sc;.... gurad3 ao I
propr1C't.lrlo uma partlc1pn.çao nos rcsult.Jdos rln lavra. ',H·dtu:.J õc in- I
tClrtt Justiça SOCle11, tal qunl,dctClrnina o Proje:lo em SCt' ,lr1igos b.
§ :;3 e 245.' 1_
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JUSTlrICAçjto

. . ..!
O dlSPOo;::..tlvo em 3p1'0':;0 tem come cb)etlvo clisü:msm' o:: :',1.1- ~

toros t.YJ açõos pc't,lares do p<.!~2JllCnl o de custas j lIChCW.1S e do nnus 6 sucUrmôn- 'I'

c~a.. rcr.st"lvad:::.s as hipóteses llc litigâncIa de má-ré.

, T"'ata-sC' de mis 1111 dos c.xce~$05 consti+llI:...!Olldis no~ qu:üs I
o SubstItutivo ainda é plóilil:O. A qu~~tJo da glattlldn.r~]üEtfr~,tC-::;-dn n?-n 1-11-1
c.ld;nna dE" ênus por oca~J.5o ~i(1. suc1rlb~ncta !)}OCCSS1l3J COnstltlCP'tlp;caS--rorc.:"I
r~üE-~71-clçã~ lcíõrMi1ãna. l'ol.íilfiCIãS~-iWoPOdeJlI e ~üo c1l:'vcm OCUI.'ãi"j
o e~pflç(l con~tltucJ.onal.

PortMto, sllgcrf'-Se a supressão do dispo.:;itivo parfl deixar I
;l regul mr......ntaç50 da ação popula.r, Jlesses c em novos pontos lllédltos, a cargo do I I
lcglsl"'lbr O~Ji1l5!'lO, c?'i1 c que C'st:ll-sc-,Í contribuindo, na dcvj d,l m~dlda, para a
m..llor com..lsno - e cfet~vJ.d:tcJe - do iutUlO tO;>...'to constitucloIlfll.

JUST! FI CAÇA0

A presente emenda tem em mira proceder n E:!:Il~~~r§ii.::
IRl~ i'l:orcscindíveis na d1.sciphna que o S'Jbstltutivo prevc para c Jur.a::'..J HIU1

VTêIual~ de propraedadc,

• No que ccnccme ã previsão const i rucronaâ dce tdnnda .1 H,-
[!.t1ldI'cntar as condições de exercício do di rca to de p'roju-tcdade , JnclusJ\'c, ccm
lt"'lnç5o 55 questões da presei vaçào do JI':.io_ow.blcnte e dor. r?cursos mtur ~1C;:. ...se
est;i íl propor para o dlSllOSHJV('I U1f1':t redação que, ccmrom-tIda COm os pr mcrp..os
da !\U!S'2..:" ,;u":l:ll da propr rc dade , lot;re concí t iar OC; interesses õoprogrcsso tO'll
uqu:rrc~ ll:t llTOfC,50 anauerrta.l , que n.mnouí z« descnvcâvh-,ente CCOllomLCO com a ]T}- I
<1íspems=t\r.:l C'onr;cl...·.·Ç::io ôc lnus!st1J ca, "'l,l:! vivemos. Dcrü.ro dCSSJ lJcr5r~ct:l\1..l, ~~ I

procura encontra!' um ponto de maior equilíbrio entre esses interesses antagônl-1
cos , 1.JJIUl vez que o Substd'tut.avo pretere, em exagerada medida, a« necessaôaôes e
COnÔJ1ÜCiiS em prol das preocupações ecológIcas. Na proposta ora veiculada condrcro I
na-se o exercící.c da pTDEnedade às exigencias mímmas de conservação dos remr I
505 naturaas e de proteção do meao-anbaente , Já q~e as at1vi2ad;s econênucas de I
regra interferem na natureza, deve se propugnar nao pela ausencxa absoluta de al
terações amblentais, mas aim que esta exp'lcraçâo dê natureza pe~o homem se fa~a
de maneira ordenada e bem chmensionada, sem agressces desnecessàraas e predato- I
rias. Da! suger:L::mosI como critêrio_aferádor dos mteresses em jogo, a frontea'raI
das exigencias~ de: preservaçao eco'logaca ,

Demaas disso, sugerem-se modr.Hcaçêes na temãtaca (las desa
propriações. Em primeiro Iugar , cumpre prever que as Indenizações serão sempre I

préliias. como hOlO ocorre. E, num segundo passo, deve-se praxer que não somente
as rpotescs de ctesapropr~3ção devem ser 'indenizadas , como até hoje vem pT:vis!c I
na Constitmção, mas tambem por ddentadade de motavcs , toda e (lUâlqller làetaçno.
~ o Poder Público lTIlJ?onha ao exercício do dJ..rcito de nroPrTe :) c~ Na saprc- i
pTl.aÇãõ:ãSsiiiiCõffiõ nas malsvar~adas fcsriiiãs~trrçao ao direlto de propriet:§I
de, não é Justo q~e \Im.s§ J.ndivíduo a!'tlJe som o preço do que vai bene!,iclar a t~
dos, Aqui, como la, a lcela mdtssccrâvel e somente uma: a de reparaçac , de retr~
burçâc pela diminuição do patmmênío individual. Aliás, a dndení zaçâo é que dj§ I
'tdngue a desapropraaçfio do p~ro e sirnp!es confisco, quando o Estado torna o bem a-I
Jheio para 5)., sem retrrabuaçãc - exceçao rara, que cunpre afastar.

Além desse J.mportante aspecto. a garantia do direito ã'pr~ ,
prâcôade sempre se ressentau, nos sucessivos textos Constltuclonals, de um rançol
excessavarsente c02)Ôáco. Falou-se sempre de assegurar a "propr-iedade", com um in
dJ.sfarçável senta o to ccasa - prlnci:p;al~nte d,: bem 1mOvel -: esquecendo-se o
consta tumte que a proprIedade de bens n.:1.0 ccrporecs - 05 credrtos I por exemplo 
irerecem tanta proteção quanto qm1Ísqu~T outros 1 sem das tançâc • .AsSJJJ1, nada melhor I
do que nesta opor-tumdcde de cfnbcraçâo de uma nova Carta, estender a garantaa
funcbmcntal em foco, de manea-ra expressa, a todo direito de conteúdo patrlmonial, I
:10 lodo da jií consagrada expressâc "propr-iedade", a que rncrnnI 1wbltuu]mcnte re-I
ícrência os textos anteriores.

Convcm sa'lacntnr-, em reforço ã presente proposta. que <:1 j!::
risprudênoa dos Tribunais naciol)<ns e as obras dos m:us autoriz.ados estudloSOS
de Dlrcito COl1stítucionnl têm rC'itcrad::In'CntC' dado abnuo às duas crítIcas ora for:
Iwl..uJas. Em <.Urbas as sedes se têm cnío.1tl'J.udo que n:lo 50 as desapr6prioçõcs s50 \
su.c:;cctí\ClS de Justa c Pl~VJ.O J.ndcJ1i~:io. m:1S tml~)ém qU~llsqueT rcstrJçõcs ao dl- i
roi to de propriedade, além disso I o s.entido COl'rente da proteçõo à propriedade I
tem sido aquele mais amplo. de proteção a direito de conteúdo econôrruco patTlffiO- I
MM. ~

Eis, pois, o alcance desta última proposlção constante da t

nova alfnea E, preservar o caráter socl.al ~o exercício do dlrei!o ã plopr~edd.de, I
sem porem perder a oportuIll.dade de :reaflnna"lo e melhor assegura-lo contra os rJ.-
tos do Poder Público, eventualmente restritivos do dire~to inchvidual. I

f:J PLENARIO

EMENDA ES33511·1
tJ CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ

I
I-,
I
í
I

I

Suhbtitutivo do Reliltor

ltnoJolU"';lfltlo.1j-;,O-----

\
I

Suprãnn-se o parâgrnfo (mico do a:rtlJ 24 elo Substirutdvo do,

Os -rrâbatos integrante,,; do noSSO S~ste:r.o. Tríl:ui:ncl N:lcioI'.J.J

são some-nte <!cu!'les elencaclas no 31 tfgo 195 do SubstiLuti'ro.
. . Ao;si!JI. mcabfvet a hlpÓtC~C da instlt1úç5ó peles J'.lJnícípios do

contr-üwrçcês cspecaats , com o fim de custeio de obras ou sorvlcos resut tr-nces

do uso do 501(' urbano. quandoma verdadc , a pretcnçâo se consti tui, nUM forma

vc!tl.]<l de dC..icwnprimento aos pressupos tos r-ecess.irâos ã cXlg:Llnli c1aJc da cOT!tr2...

bU1Ç'JO de melhona.

Suprima-se o disposto no artigo 196 do

e seu p3l"ágrdfo ÜIlico"•.

JUSTIFICAÇÃO

r;.'LtJJA SUPRr:S8IVA DO ART. 196 E SDJ PfillÃGRflro ONICO

7r TtrTONUUlflCI.C;:O _

;o.·..1::I:rr.:.r.

~--

I i~ iEh'll4. SUrRESSIVA

I

EMENDA ES33510-3rr DEPUT1IIlO MENDES RIBEIRO

,..,.,. r~(u'lIu/to',lt!~i'J/:!:lltCO"lnit"-- ..,

r.r-------------fUTONuITI'tC~Ç.iD _,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: § lO, do art. 62

PLENARIO
r.r

TUTP
!JI/:i11' lt t.; i c. _

JUSTIFICATIVA ro'çIo
Propõe-se suprimir toda a parte final do ~rt, 69,

assim redigida: liMas esta (a lei) não. poderá impedir o livre exercíeJ.o

de profissões vinculadas à expressão direta do pensamento, das letras

e das artes e só estabelecerá regime de exclusividade para o exerC1C1D

de profissão que possa causar risco à saúde física ou mental J à liber
dade, ao patrimônio ou à incolumidade pública",

Suprima-se toda a segunda parte do § 10, do art.

62 t permanecendo a seguinte redação:

Art. §.º - ..

fl§ 10 _ .E: livre o exercício de qualquer trabalho,

ofício ou profissão, observadas as quali ficaç5es profissionais que a
lei exigir".

Ora, a liberdade de manifestação do pensamento I

já se encontra assegurada no § 9º do Substitutivo, do mesmo modo que,

§ 33 - A propriedade privada é assegurado e protegldo pe
lo Estado. O exercício do d1.reito de propri?JqJé'
subordlna-sc no bem-estar da sociedacJe: c às eÀlrrz,11
cias DÚnimas de conservacão dos,recuTso,; natur;i;
e de protl2ção ao mE'lo-an'bicnte. A lE'J est3b('lc~ceI5

. o prD~e~imento ....paTa desapropn ~ç3.,:, r~T n~i:essida='e
ou utll1dade publlcas ou p::rr lntC're~.;;e rodal, IT'e
diante prévla e justa lndemz.açEo. T&r!.~6''' sc:-àc c't'
jeto õe lndem.zação, nas mesmas ("omi~c3~5, as res
trlções ao \~C;O ou dlSPO::içãC' Õ3 pro:,rlc-':=..:c ou ô'
qualquer outro dlreito de conteú'::o p~:n!"oni...l. {le

crotadas combase em lei ou ato d!: au~orld::wc- qu~

acarretem substancial dinllnUlção de." s('u \nlar. fi
caso de Perigo públJCO lmlnente, as aL1toTll.:":'ll, ,;
competente:. poc1erao u5~r :1 prQpneda~e partlculú ,
assegurada ao propr.letarlO lnde11l.Zí1(íxO Ull:C71~~',

se houvel dano deconent.e desse usoi • • "

--I
Dê-:e ao § 33 do Art9 69 do Substitutivo 0.0 :1.elator a se- I

l
glJ~nte redação:

EMENDA ~IODIFICATIVA
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r.r-------------Tr.xTO/~UITlfICAQi.O--~ _,

EMENOA AOITIVA
OISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 297

no § 48, se garante a "liberdade de expressão da atividade intelectual,
artística e científica". Estão aí r portanto, repetições. absolutamente
desnecessárlas.

No último projeto a matéria encontrou abrigo I

no art. 10, inciso I, nos seguintes termos: "art. 10 _ Na ordem inter
nacional o Brasil preconiza: I - a codificação progressiva do Direit-;;
Internacional e a formação de um Tribunal Internacl.onal dos Direitos
Humanas com poder de decisão ví.nculat õr Iav.

Agora, no Substitutivo, sem explicação nem jU!
ti ficati va , desapareceu o Tribunal.

Ora, funcionam já tribunais Lnt.e r nac ã onaas t com
jurisdiçno regional, desde 1959 • quando se instalou a Corte

~ de Estrasburgo, na França, .criada pelos países do Conselho da
Europa . Também na Amér~ca Latme , na área de competência da Organ,!
zação dos Estados Americanos f inaugurou-se recentemente ,o rribu-,
na! dos D~rei tos Humanos , como decorrência do Pacto de São José da I
Costa Rica

A ériação .de uma corte dos direitos da pe.§.
soa humana de âmbito mundial , na esfera de ação da ONU , é objetiva
consagrada: entre as nações civilizadas desde a Declaração Uruversal ,
de 1948 . Na verdade, esse documento, da mais alta relevância na
história política da humanidade, constitui peça vestibular do proj~

to mais ambicioso , que abrange , não sé a formaçiío do Tribunal , mas
ainda a codafIcação do direito internacional •

Inscrever, pois , na Constituição, o
dispositivo já acolhido na Comissão temática e na Sistematização , é
preservar os maas altos compromissos de diplomacia brasileira,sobr~

tudo quando se recorda ser o Brasil subscritor de üec l ar-açãn Univer
sal dos Oireitos do Homem , das Convenções da ONU , sobre Oireitos I
Civis, Econômicos, Sociais e culturais ,e , a'inda , do Pacto de São
José da Costa Rica .

~o.,.~
05/ 09/87

Na verdade Q dispositivo, em linguagem imprecisa
estabelece mesmo é o privilégio de algumas profissões para as quais se

exigiriam diplomas,. Seriam elas medicina, direito e engenharia, as pro
fissões tradicionais das elites brasileiras. Todas as demais deveriam
ser exercidas sem exigência de formação profissional especializada. ~

pelo menos o que se de~uz forçosamente do texto.

Se a intenção fosse dispensar os diplomas de t~

das as profissões, poder-se-ia discutir a questão e até aceitar a pr~

posta. Criar privilégios é, porém, inaceitável. Sobretudo quando se sl'.
be que entre as atividades para as quais se estaria dispensando forml'.
ç§o especializada se encontra o jornalismo, que, por co Lnc rdênc La , ~

tá agora sob fogo. cerrado das empresas de ccmun í.caçãe, interessadas em
desregular a profissão.

EMENDA ES33512·0
tJ CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ

Acres.cente-se, ap6s "união es t âve Le , o seguinte:

11 e baseada na igualdade do homem e da mulher",
passando o artigo 297 a tet esta redação:

"Art. 297 - A fa.mília, constituída pelo casamen
to ou por uní ão estável e baseada na igualdade do homem e da mulher,-;
tem pr oteçãn do Estado, que se estenderá à entidade familiar formada I

por qualquer um dos pais ou -responsáveis legais e seus dependentes, I

consangüíneos ou não·.

'1.("~RID/CO"IISJ.o/lu'COWlnJ.o' __,

m-------------TIl:XTOIJUITlfH;AqÃO --,

EMENOA ADITIVA

OISPOSITIVO EMENOAOO: ARTIGO 70, I

JUSTIFICATIVA Dê-se ao inciso I, do ar t , 7Sl a seguinte r eca-

Trata-se aqui de dar conseqüência ao princípio
da isonomia, consagrada em outro dispositivo do Projeto. A necessidade
de sublinhar a igualdade do homem e da mulher n~ casamento é tanto
maior quanto, ao longo da história, a lei e a jurisprudência privile
giaram sempre o homem, CORlO cabeça do casal.

ção s

Art. 7' - ...............•...•.•....•..•......

I - contrato de trabalha protegido contra de!.
pedida imotivada ou sem justa causa; estabilidade, nos termos da lei.

JUSTIFICATIVA

A estabilidade constitui conquista do trabalh~

dor, inserida na ConstituIção, desde 1946: "art. 157, XII- estabi1id!.
de na empresa ou na exploração rural e indenização ao trabalhador de!
pedido, nos casos e nas cnndr.çõe s que a lei es tatuí r ",

Mesmo na vigência da Constituição outorgada, de
1969 r não se ousou elimj.nar a estabilidade, embora seja verdade que a
aI ternati va criada' pela opção do fundo de garantia determinou iniludi

veI contrafação desse direito. Na prática desapareceu a estabilidade,
coercitivamente substituída pelo F.G. T.S.

Agora, em tempo de reconstrução democrática,
cumpre restaurar esse direi to, reparando assim a cmí ncsa injustiça pr!
ticada contra os trabalhadores.

'LEJlbIO/CO!llISIJ:O/IUICOVlldO ,

dação:

EME!'OA ADITIVA
OISPOSITIVO EMENOAOO: ARTIGO 5'

O final do artigo 5' passa a ter a seguinte r~

r.T--------.-----Tl:XTOIJllnl'lC~qÃO- _,

l? PLENAAIO

EMENDA ES33513·8
[? CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ

Art. 5g - 11 e propugnará
pela formaçno de um tribunal internacional dos direitos humanos e pe
la cooperação entre os povos, para a emancipação e o progresso da hu
manid1!de".

EMENDA ES33515·4
tJ CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ

rr;:UTIOO~

MDB

JUSTIFICATIVA
PLENARIO

m--- TEXTQ(JllUll'IC,l.qi:o---------------,

Desde a Comlssl§o de Soberania e dos Direitos do
Homem e da Mulher, passando pela Sistematização, nos ante-projetos e
no Projeto de Constituiçno, estabeleceu-se entre as diretrizes da
po l f t âc a brasileira a busca da. formação de um tribunal internaéional
dos direi tos humanos.

EMENDA AOITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 8', XIII

I!'
Oê-se ao inciso XIIl, do art. s6, a seguinte

redação:



"Art. ~º _ ..
XIII - Repouso semanal remunerado por período

não inferior a dois dias e nos f'ar Lados civis e religiosos, de aco!,
do com a tradição local".

JUSTIfICAÇItO

o Substitutivo, seguindo os passos da üons t i tui
ção vigente, não fixou O período mírumo de repouso semanal remunerado.

Não há por que deixar à leg>slação or-dinãr í a es
tabelecer os limites desse direito, quando a Constituição pode desde I

logo fazê-lo.

O perIodo de quarenta e oito horas, aqui propos

ta é perfeitamente compatível com o grau de desenvolvimento tecnológi
co alcançado pelo País, com a -necess.rdade de criar o maior número pos
sível de empregos e com o ní re i to ao lazer que a todos se deve assegu
rar. No Brasil, há trinta anos, já os servidores públicos, c i v í s e ml
11tares, além de várias outras categorias profissionais, a exemplo de
bancários e economiários, desfrutam de repouso semanal dessa duração.
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faca as manifestações mcvadoras da sociedade, elimina os partidos
de maior conteúdo ideológico, levando as atividades políticas ao

bipa'rtidarismo que, na verdade, mascara autêntico unipartidarismo.
Ainda há pouco, de passagem pelo Brasil, afirmava o escritor amer!
cano Gore Vidal, em entrevista à imprensa, que as Estados Unidos
estavam reduzidos ao par t i do úruco , tamanha as similitudes, tal a

identidade entre conservadores e democratas.

EMENDA ES33518·9
fi CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ

r.r-------------TtxTO/JUnl.ICl,çÃO --,

EMENDA ADITIVA

OISPDSITIVO EMENDAOO, ARTIGO 69

Acrescente-se ao art. 6&1 o seguinte parágra fo,
que tomará o n2 22 , renumerando-se os demais:

EMENDA ES33516·2
tJ CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ

f:J PLENMID

Art. 6 9 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 22 - "Até a erradicação completa da pobreza
absoluta, suas vítimas têm direito ao amparo e assistência do Estado e
da sociedade"

r.r-------------TEXTOIJUITIFIUÇÃO ----,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDAOO: ART. 194, V

Suprima-se o inciso V do art. 194, assim redig,!
do: Ir guardas municipais" ~

JUSTIFICATIVA:

A República Fed~rativa do Brasil, segundo a d!:,

finição do próprio Substitutivo do relator, compõe-se da União e dos

Estados, integrando-a, aanda , os Territórios e o Distrito Federal.

Ora, o Município, nessa perspectiva é subdivi
são polí.tico-administrativa do Estado, que definirá sua organização, '
ou, se prevalecer a orientação também contida no Substitutivo (art.41),
cada Município fará sua leJ. orgânica.

Logo, criar através de Constituição Federal
"guardas municipais ll caracterizaria contradição em seus pr épr i os ter
mos.

EMENDA ES33517·1 "''' -----,
tJ CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ
r.r------__ 'UNJ.I\IO/COlolIISÃO/sUICONIISio ,tJ ,CO~ISSÃO OE SISTEMATIZAÇÃO - PLENÁRIO

r.r--------- TlXTO/JUnl.lcAçÃO -,

EMENOA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDAOD: ARTIGO 74 " IN FINE"

Dê-se a parte final do artigo 74, ap6s a ex
pressão "no exercício dos direitos políticos 11 , a seguinte redação:

JUSTIFICATIVA:

Esse dispositivo já aprovado na Comissão Temátl.

ca e mantido no Projeto de Sistematização merece ser preservado por
sua elevada significação social.

EMENDA ES33519·7
flCONSTlTUINTE ANTONIO MARIZ

tJ PLENARIO

r.r-------------TEXTD/JI1STI.ICl,ÇÃO--------------,

EMENDA ADITIVA

OISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 7'

Acrescente-se ao art. 72 o seguinte parágrafo,
que tomará o nQ l VII, renumerando-se os demais:

" § VII - Prorb Ição de diferença de salário e

de critérios de admissão, despedida e p~omoção para um mesmo trabalho

per motivo de sexo, idade, cor, raça, etnia, estado civil ou qualquer
outra condição ,ndividual ou social".

JUSTIFICATIVA

Essa proibição, que consti tu! desdobramento do
princípio da igualdade, já se encontra estabelecida no texto da Consti
tuição vigente (art. 157, lI) e foi ,gualmente contemplada no Projeto

originário da comi ssão de S>stematnação (art. 13, XI) .Suprimí-Ia s,'!.

ria atentar contra direito unanimemente r econhec í.do •

"... pelo voto direto, secreto e proporcional,
em cada Estado, Território e Distrito Federal".

tJ PLEN~RIO
=-------------TUTO/Junl.lc~ç;:O' _

::r...!Wi
Acrescente-se às disposições t rans i tória"5i;--o~

EMENDA ADITIVA

OISPDSIÇOES TRANSlTdRIAS: - ONDE COUBER

JUSTIFICATIVA

Procura-se garantir a representação parbd§.

ria proporcional. Na verdade, o sistema e Le i. toral prcporc í cna l ~ ;"r~

velou-se no curso da h í s t dr i a poI Lt i ca dos povos o melhor instr~

menta para a realização democr ãt i ca , assegurando a representação

das minorias 8'1 por esse meio, o pIur ípar t í dar i smo•

Em contraposição a esse, o sistema distrital
major i t.ãr ân , uma invenç~o conservador a das classes dom~nantes, 5!:!..·

de couber:

ART•••• - Não se aplicam aos que já

rem os quadros da Ministério Público, à data da promulgação
const i tuãção , as vedações contidas nas eHneas !" .2. e !:.' do
do § 4~, do art. 179.

integr"ê,
desta

inciso 11,
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JUSTIFICATIVA

A const í tui ção tem õ'bviamente o poder de ca§.

sal' direitos adquiridos, que contra ela par isso mesmo não caberia iE!.
vccar , Isso não impede) contudo, que a superveniência de vedações no

exercício do Ministério Público caracterize tremenda injustiça contra

os atua i s integrantes dos seus quadros, sobretudo para 05 que se e!!.
contram em meio à carreira profissional, distantes, portanto, da ap.2,

sentadoria, de prazo agora reduzido. e, compelidos a renunciar ao te!!!,
po de serviço e à êxperiência acumulada, se.. dec.rd.í asem ingressar em
outra atividade ..

Quem se submeteu a concurso público para i,!!

gressar no Ministério Pública escolheu também um projeto de vida, D,!!
de se encontravam assegurados o direi to a exercer a advocacia, a pa!,

ticipar da atividade polít~co-partidária e a ocupar outros cargos P!l
blicos.

EMENDA ES33521-9
tJ CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ

= Tu:TD/~unl'lc.~lo-------------___,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 194

PLIII,l,'"0/c:cWlssi.O!JUac:Olllluio---------..,

= TJ:llro/~ullTl'ICAQ;;O _,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 13, § 22 e § S2

Suprima-se no § 2Q a expressão "salvo os anal f.!
betosv e no § 52 suprima-se 1I0S analfabetos".

JUSTIFICATIVA

NO § 22 , do art. 13, a pretexto, certamente, de

poupar o analfabeto do dever de alis~Br-se, na verdade insinua-se a

restrição ao seu direito de votar. I! mais uma manifestação de precon

ceito contra essa categoria de brasileiros, que se viram sempre exclui
dos da cidadania.

A intenção ocui ta do § 2R revela-se em toda sua

crueza no § 52. Aí já não há meias palavras, mas a casssação frontal '
do direito dos analfabetos à elegibilidade.

Esses brasileiros, que cumprem todos os seus d~

veres de cidadãos,. não podem ser purudcs pela incapacidade do Estado'

em assegurar-lhes o direi to à escola ..

Suprimam-se, pois, os parágrafos 22 e SS! ..

r.T-------------TuTo/~unl'lCAlli.o, ...,

Acrescente-se) ao art. 194, o inciso 11 seguinte
renumerando-se os demais:

Art. 194

I - .

II - polícia rodoviária federal
f!J PLENARID

't.~N."IO/c:ONlssi.o/sulc:Olllrsl40' _,

JUSTIFICATIVA

Certamente por um lapso de redação omitiu-se
entre as várias categorias de polícia, B Polícia Rodoviária Federal.

Não é de admitir-se, considerando seus fins e spec I ficos e sua especi,!!

Lí zação profissional, que se pretenda, de forma sub-reptícia, substi

tuí-la pelas polícias militares estaduais. Estas, face à situação de
bancarrota dos Estados, condenadas hoje a mendigar recursos da União,

não teriam como arcar com os novos encargos de fiscalização e contro

le das estradas federais.

= TtXToNu!ITI'leAQi.o -,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 62

Acrescente-se ao ar-t , 62 o seguinte parágrafo,
onde couber:

Art. 62

§ ••• - Todos têm direlto ao lazer.

JUSTIFICATIVA

O direito ao lazer vem sendo reconhecido em t~

da a literatura filosófica e jurídica contemporânea como essencial à

pessoa. No estágio atual do desenvolvimento econômico e tecnol6gico a
divisão do trabalho tornou-se inelutável, levando a grande maioria

dos trabalhadores, por força mesmo do caráter parcial e mecânico de
sua atividade, a não realizar-se Lndãv i dua Lmente na profissão. ~ no
lazer, pca s , que encontram as pessoas, em número. cada vez maior, a .2
portunidade de realizar as suas virtualidades.

..,.~:1,
ATO DAS DISPOSIÇÕES T~SIT6RIAS~decouber.

Restabe1eçam-se as disposições constantes do art. 478 e

seu Parágrafo t1nico do Projeto.. .

(Art. pá - Os funcionário~ públ.ic05 admitidos até 23

de janeiro de 2967 poderão aposentar-se com os direitos

e vantagens previstos na legislação vigen~~ àquela data.

Parágrafo tlnãco , Os funcionários públicos aposentados

com a restr,íção do parágrafo 3!!. do artigo 101, da Consti

tuição de 24 de janeiro de 1967 ou do parágrafo 22 do ine!

80 I'I do artigo 102 da Emenda Constitucional número 1, de

17 de outubro de 1969, terão rev1stas suas apoeent.edor-Laa

para que sejam adequadas à legisJ.ação vigente em 23 de jà

neiro de 1967, desde q.ue tenham ingressado no serviço pú

blico até a referida datá.)

JUS T I F I C A ç Ã O

A Constituição emergente em 1967 dispôs aro seu artigo
1.01 parágrafo 32 que ...... em caso nenhum os proventos da inat2v.1

dade poderão exceder a remuneração percebida na atividade 11 , Bem

ressalva=' os direitos dos servidores que tinham então a prerro9A

tiva de se appsentar, aos 35 anos de serviço, com, conforme o Cs
so, os proventos da classe imediatamente superior,. com o

acréscimo de 20%, ou com os' proventos do cargo ~med1atamente

superior ..

Os se'X"vid.ores públicos viram, repentinamente, esvae-

cer-se como por encanto aquele direito que emanava de consagrada

e pacífica legislação e com o qual os mais antigos (servid,ores

com 25, 30 ou mais anos de serviço, muitos deles, portanto, pró

ximos da epoeenuedoeaa ) tinham convivido durante muitos anos ..
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t por demais sabido, e é consenso geral - e justamente
por isso foi convocada esta ConstJ..uuanue , . para substituir uma

Constitul.ção autoritária por uma Carta Magna nemocxá tdce , que

as Constituições foram criadas para ga.rantir os direJ.tos dos ci
dadãos e nunca para dJ.minui-los. Usar a Constituição para ferJ.r

direitos dos cidadãos é solapar, é destruJ.r peJ.a base o ordena

mento jurídico de um pa:Ls, além àe ser uma grande contrad:l.ção em

si mesma.

Emenda Número Um, de 1969, a Constituição Outorgada, vo1tando a

trás, devoJ.veu aos mi~itares o seu dJ.reito d.e ix para a reserva

com uma promoção (a-rtJ.go 93, § 8 2 , in fine, e Estatuto dos MilJ.

euree - Lei 6.880/80, art. 50, 11). Mas, usando dois pesos e
duas medidas, o mesmo não fez com relação aos servidores civis ,

que continuaram amargando a perda desse direito (Parágrafo 2!1;

do ânca.so ii do artigo ~02).

Acresce, ainda, o fato de que o direito em questão era

um direito perfeJ.tamente assegurado pela boa doutrina jurídica

brasileira. Enquanto Direito Expectativa (Pontes de Miranda) ou

Direito Condicional (Clóvis Bevilaqua), não poderJ.a ser obstacy
lizada a sua oportuna fruição.

Em resposta aos admini~trativistasde que tanto se va

leu o arbítrio, que diziam ser o direito condicionado a um even

to futuro uma mera expectativa enquanto não ccnczeuaaeõc o eve,n

to,: Ensinava Pontes de Miranda q}1c a mexa expectativa Ilé um fato

fora do mundo jurídico 11 (Tratado de Direito Privado, ~arte Ge-

ral, Torno V, Pag. 296 da 3a Edição) - (IIS Ó há expect.euave ea.m-

pâes se o suporte fáctJ.co não entrou no mundo Jurídico ll
- Pontes

de Miranda, Idem, Idem).

Por tudo isso, um dos maia alevantados atos de dispas!

ção transitória que a EgrégJ.a e Máxima Assembléia LegislatJ.va PQ

deria praticar seria corrJ.gJ.r os efeitos desse distorcivo e autQ

ritário disposJ.tivo, devolvendo aos funcionários pÚbl~COS de en

tão o dJ.reJ.to manso e pac!fico de que eram titulares e que lhes

foi tão dramaticamente subtraído pela atual. ConstituJ.ção. que,

por arbJ.trárJ.a e arrtLdemocrei t.a.ca , está sendo agora revogada como
conseqüênc:ta de um dos maac'res momentos de mobilJ.zação cfví.ce da

__1}1stórr..a _4.0_ País.

EMENDA ES33525-1
l!J DEPUTADO Sígmaringa Seixas

[?PLENARIO

ro:
E esclarecia, mais, o grande jurisconsulto brasilei-

E o nunca por demaJ.s festejado Clóvis Bevi1aqua, que

com Pontes de Miranda forma entre os luminares que glorificam as

letras juridicas bras~leJ.ras, támbém pontJ.ficava:

Dê-se ã alínea D, do inciso IL. do art. 135 do Substitutivo apresen
tado pelo Relator da Comissão de Sistematização a seguinte redação:

Art. 135 - II, D:

UNa apuração da antiguidade, o Tribunal somente pc-
derâ recusar o juiz mais antigo pelo voto de d01S terços de _ seus
membros, conforme 'E.rocedimento próprio, repetindo-se a vot.açao até
fixar-se a ândãcação",

~~-i~l:tg~ía:ac~m~~s!oIded~i;i~mait~ag~o S~b;;~~~~~~o r:~~~~~~tado pe-

Art. 150, § 19, A:

"Um terço dentre magistrados da Justiça Federal e
um terço dentre magistrados da .Jus t a ça Estadual ou do Distrito Fedfà
~~roeT~~f;~~~~;t;~OS, indicados em lista tríplice elaborada pelo pro-

JUSTIFI CATIVA

O Poder JudiciiÍ'rio nâo está estigmatizado em camadas
hierârqu~cas como ocorre nas forças IDIli t ares ,

cial dos mag~str~d~~d~~oj~ã~Sât~i~R~ioq~~t~~l'~~t~~~~~sac~~~gs j~udàã
~ car-rea.r-a J de sorte que constit uc a cnaImerrte todos os magistrados tem
a mesma áur-abuãcâo legal) apenas uns Julgam em 19 grau e outros em
graus super a.ores de jurJ.sd~ção) o que não significa em hi:gótese al
guma terem uns mais poderes do que outros. O Poder JudicIlIrio tem
apenas uma voz, a de seus membros.

O texto de autoria do Relator inova por completo to
das as deliberações anteriores nas comissões e subcorms sôe s porque
~assou o projeto, ampedz.ndo de forma d Lscr âmana t draa que os mag1s-

p~~~g~ ~: 3~sfI~~ 1~~u~:m~~;~~i~o;o~~~~õi~1d;mcf~~~rd~ Ti~~~~iicâ~~i
hierarquização do Poder JudiCIário proposta no Substitutivo.

Ressa), te-se ainda que o ilustre e saudoso mestre Pon
tes de M1randa que foi promovido ao T'rabtmaL de .Jus t ac a do antigo
Distrí!o FedeTal apesar de ser um Juiz Subs t a tuuo , não pode'r Ia sê-lo
sob a egide da redação proposta pelo Sr. Relator, o que seria um ver.
dade1ro contra-senso. '

Justiça com a fag8Td:d~e~:ç~3~gã~Pg~t~o~Jcg ~oag~eS~~UcI~~fgnakaclg:
~~fs n~~rnm;~~g~:so~o~;fhg~e~a~i~~r~d~~ep:~~dg~mjgIg~âo~~~se~~:grg6ri~
garaamente nos Tribunais de 29 grau de jurisdiçao.

JUSTIFICATIVA

mente agora peloAs~~~fÍ~gt~~o~ug&grr~ii~a~o~~fe~âi~~~~gadg~~~~gr~aõ
J~t~O~;sc~~s~~~~i~~~~Õ;~nâoc~~~s;~~sngo~~~j~~~sà~uc~~;t;:f~i~ãg aE~~:
~;n;~~~s~eà~ Í~~~s~:~sd:n~I~~e~~~~~~~ã~0~5~~tgoa~aã~!~ot~rçg;lncI~~~
membros dos Tr~bunals.

Tal princípio aqui restabelecido consagra pensamento
adotado pelo art. 124, inciso IV da Constituição de 1946 e que fOl
~~rioã:d~9~~~a Carta outorgada de 1967 e posteriormente pela Emenda

Procura-se assim restaurar o princípio da garantia 1

)udic1.al de que some~te pelo _quorum qÚ.~li~lcado poderá o Juiz mar s
antigo ser recusado a p romoçao por ant í gu í dade .

Cons ader e-cse ainda que sendo necessariamente a r-ecu
s a do juiz mais antigo verdade rra prim.çâo , o quorum de d01S terços

a~uàe~~gP~~i? Í~~ãqÜ~ ~c11~guc~~r~ ~~I~~~~~ â~of~~gç~~:o4t~p~~~bIl~~

(lPLENARIO

= TEltTO/JUSTlrtC'AÇ_O------- __,

= TI:XTO/JUU~A"iO,------------_ __,

EMENDA ,ES33526-0 '"''' --,
l!J DEPUTADO Sigmaringa Seixas

época

a

E tanto xeconhecxem os detentores do poder da

que o dispoSJ.~1VO era arbJ.trário e anticonstituciona1, que

" ••• ; direito expectativo é elemento do patrJ.IDQ

nio do expectante, pode ser arrestaS!0' penhorado, ou

entrar em massa concursal, e se transmite entre vivos

.e a ~Gausa de morte. 1I (Pontes de MJ.randa, J:dem, Pag.
293) •

110 nosso século limpou a doutrina Juridica das

confusões entre expectativa e direitos potestativos,

ou entre expectativa e direitos expectativas. Se há
efeitos, há fato jurídico; se há fato jurídico, o efei.

to que ele produz, .i.!i...i - portanto não se trata de e!i

p.ectativa ll
• (O grifo ê do autor) (Pontes de MJ.randa

Idem, Pago 295).

"São-1he vedados todos os atos. positivos ou nesª
tivos, que façam impossível o cuepeamenuc do dever. do

direito, que vai nascer, porque já existe d2re.l-to a

que, realizando-se a. condição, nasça o direito expect-ª

do.";{Pontes de Mi'X'anda. J:dem, Pag. 137).

liA condição suspensiva torna o direJ.to apenas ej!

perado, mas ainda não real2zado. Todavia, com o seu

advento, o direito se~ ~er e~1stido, desde o mo

mento em que se deu o facto que o criou. Por 1.650 a
lei o protege, ainda nessa phase de existencJ.a méramen

te possível, e é de justJ.ça que assim seja. porque, em
bora dependente de um acontecJ.mento futuro e J.ncerto •

o direJ.to condJ.cíonal já é um bem jurídico, tem valor

econômico e socíal, constitue elemento do patrJ.mônJ.o

do titular. 1I (Clovis Bevilaqua. Comentários ao Código

Civil) Artigo 32 da Introdução ao Código civJ.l).

Poder-5e-ia dJ.zer. assim, que o referido parágrafo 32 I

do artigo 101 da Constituição de 1967, ao não ressalvar os dJ.

reitos dos então eervaeceee regidos pe~o Estatuto dos Funcioná

rios Públicos (Lei 1.711/52) e pelas Resoluções n2 67, de 1952 ,

de Câmara dos Deputados e rre 6 de 1960, do Senado Federal, (as

quais· Resoluções aplicavam-se também ao Poder Judiciário), tor

nou-se o mais autoritário e anticonstitucionaJ. dos dispositivos
ccnet.Ltucaonaã.e ,
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da de e aposentacorr a por ãnt erssse píibf ãco , que e outra forma de
Dunição e até mesmo...,pelo § 29 do art. 179 do SubstJ.tutivo que trata

a exoneração de cg~J.~~~ ~~o~~il~~gpo~igc~rggoaeG;~a2ônceder uma maior
ãarantia ã at avddade JUTlsdJ.cional, estar-se-â evitando a formação
pbsf~~go~ed~e~~mii~:t~6s~oS Tribumus, que procuram manipular a com-

" A presente proposta foi aprovada pela Associação dos
Mag1strados Brasileiros e ehcafaanhada pela Associaçao dos MagJ.stra 
dos do Distrito FederaL

DEP; SIGHARINGA SEIXAS

= TIXTO/~t,ISTII"Il~io --,

=-------------Tl::o:Tll/oJuSTIFICA<;iO----- ----,

PLENARID

Constituinte SIGMARINGA SEIXAS

No exerciéio da P~ofissAo e por SUas Insoi festaçlies o
advogado é 1nvl01ave1, não podendo sofrer quaisquer
restriçlies ..

art. 174

§ 2° -

Dê-se ao § zs do artigo 174 a seguinte redação:

ffP"''''IIT11111õF"l'pMDB/DF
EMENDA ES33527·8
f:

EJlIenda Supressiva

D.lspositivo Emendado: Art. ;;6

=-------------'T.l::lfTD"'IJ,.rl'}C~iD _,

JUSTIFICAÇllO

PLlN"1I10/c:ONlstiO/SIJICOlllIUio----------,

SUPRIHA-SE O ART.305

Ademais, a leitura desse dispositivo com
binado com o inc. V do art.36 do substitutivo, o qual pleiteia

se seja igualmente suprimido, excluirá do usufruto dos dlreits
constitucãcnaãeente assegurados muitos grupos indígenas locali
zadas no nordeste, sudeste e sul do país.

EMEDA SUPRESIVA

JUSTIFICAÇllO

A emenda . visa impedir que se consagre no
texto constitucional, orientaclio Que fixa a perspectiva assim!l!.
cionista dos índios à sociedade brasileira. Esta base de relaci,2.

namento está superada, bem como condenada pela Ciência antropol§.
gica.

JUsÚficaUva

Para que possa fielmente cumprir sua missão constitucional,
definida no art 174, alem da inviolabilidade Gr:lecorrente de suas
mani festaçlSes, deve a êâe ser assegurado, no exercício profissio

nal, o livre acesso às decisões judiciais e adminIstrativas, sem

o que impossivel a defesa da ordem jurldica e legalidade da or-
dem democrática.

EMENDA ES33531·6 "".--------.1 Jrp::D'an..~tJ DEPUTADO SIGMARINGA SEIXAS "L...Eh _J

.... r.If.lll«l/c:Ol.lI'ltio/IU.Ill:lIllISI10 _

Não há razão para qua as terras que consti tuiram antigos

aldeamentos indígenas, sejam incluídas entre os bens dos Estados.

E necessário ter-se claro que nas regiões Nordeste, Leste
e Sudeste do país, existem si t.uaçõe s em que grupos indígenas' lutam

pela retomada de suas terras usurpadas c contra esta pretensão

opãe-se multas das vezes a extinção de aldeamentos indígenas, que
por essa "razão reverteraen-se aos Estados-membros da Federação que, por
SU8 vez j á as ter iam titulado.

A hí st ór ra brasileira esta repleta çe violências contra

grupos ind!.genas, que posteriormente são dados como extmt.cs ,

No intuito de se evitar a consagração de usurpações que
repercutem hodiernamente em legitimas pleitos indígenas e para

que se mantenha uma única sistemática legal, propõe-se que todas

uS terras indígenas ou não ocupadas sejam indistintamente bens da
União.

EMEDA SUPRESSIVA

SUPRIMA-SE o ART.54 e seus §§ 10, 20 e 30, OAS DISPDSI

ÇOES TRANSITORIAS

Situações especiais que porventura surjam poderão ser am
plamente debatidas e elucidadas pelo Poder Judí.c i âr í o ,

SUprima-se o inciso V do art.. 36

3JSTIFICAÇllO

f1 PLENARID

EMENDA ES33528·6
[!1 CDNSTITINTE SIGMARINGA SEIXAS

o Título "Das Disposiçlies Transit6rias",
no texto constitucional presta-se à consagração de prece!tos vol
tados à compatibilização de situaçees existentes à data da promu!
gaçlo da nova crdee constitucional, com essa mesma ordem. Daí seu

caráter exclusivamente circunstancial.

No caso, o art. 54 e seus §§ excedem a tal
escopo. Em verdade consagra-se neles, a per-en.í.zação de uma situ-ª.
çlio excepcional.. Isso ocorre, porque essas práticas - áreas de I!
vre cOlflércio de expor-tação e importação e de incentiVDS fiscais _

são institoldas visando suprir eventuais debilidades, no quadro
das poli.t1cas comercial e tributária.

Os preceitos cuja supressão é proposta não
poderA ser transAlutados na Sua natureza..

Ademais, além de, no caso, violados os pr6
prios desígnios das disposições transit6rias, que se admite possam
constar do texto constitucional, os preceitos em pauta contém em

si uma evidente suma de contradições. Por um lado, paralizam a po~

sibilidade de' o Estado, no futuro, variar ou desenvolver políticas

públicas com um mínimo de flexibilidade; por outro lado, carregam

em si a pressuposiç~o de que o estágio de subdesenvolvImento da
regilio em pauta é irreversível.

r.r 1'C:lTIl/JUlffrfC:Açio --,

EMENDA

Substi"tua-se, no :rJ.Dai do incJ.so VIII do art. 135, a e.2f

pressão lida ID.aJ.oria absoluta" por lide dOJ.B -tez-çoa'' ..

JUSTIFI,PATIVA

o juizo de valor, no caso, deve expressar Julgameni;o de

maã.ora.a preJ;londerante, alcançável par dca.s terços. Casa contrário, r!,

t1rado apenas um voto dentre os veficedores, ter-se-á o empate, o que

8J.gnJ.fJ.ca que a metade do Tr~bunal não ader1U à dec~são dJ.acJ.p1~nar •

Ora, decisão não raro grave não deve def~nir-se pela pondarabz.Lrdade I

de um voto a mais) :para que se reVJ.sta da. qualidade de decisão emana

da do Tr~bunal, enquanto tal.
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EMENDA ES33532·4
l? SENADOR MANSUETO DE LAVOR

r.r-------------TIEXTO!lUIri"ICAÇ;;O-- -,

TITULO X

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Dê-se ao art.12 das Disposições Transitórias a seguinte redacão:

"Art.ll~ - É concedida anistia ampla, geral e irrestrita a

todos que no período compreendido entre 18 de setembro de 1946 e a

data da promulgação destã- Constituição, foram punãdos em . decorrê!!

eia da motivação polltica, por qualquer diploma legal, atos instit~

aionais, complementares ou administrativos, ou tenham sido compeli
dos por qualquer f'orma de constrangimento ao afastamento das ativi:

dades remuneradas que exerciam, bem como aos abrangidos pelo Decr!:,

to Legislativo na 18, de 15 de dezembro de 1961,e também os ating!

dos pelo Decreto-lei nS! 864, de 12/09/69, sendo-lhes aaeegur-ada a

reintegração em. todos os seus direitos,para o que deverão ser cons,!

deradas preenchidas todas as exigências das leis e estatutos que r!

gem a vida do servidor público civil e militar, na presunção de que

t'orarn amplamente satisfeitos não prevalecendo quaisquer 1imitações

ainda que legais e regulamentares, nem alegações de prescrição, dec,!

dência ou renúncia de direi to.

§ 12 - A reintegração em todos os seus direitos assegur!!

da ao anistiado no caput deste artigo, terá como ponto de partida o

requerimento do anistiado ou de qualquer dos seus herdeiros ou do!:.
pendentes, que terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para

apresentá-lo e compreenderá, dentre outras reparações, os seguintes

benetícios:

I - A reversão ao serviço ativo e,nesta situação, as pr,2

moções, em ressarcimento e preterição, pelos princiPios?-e antigu!

dade , merecimento e escolha, ao cargo, n1vel, posto ou graduaçâo,cg,

mo se jamais tivesse sido afastado da atividade , observada. sua pers

pectiva da carreira e ao grau hierárquico que o recoloque na mesma

posição que -ocupava, em relação aos seus pares, quando do seu a1'a,!!

tamento.Fica estabelecido para efeito desta anistia que, para os m,!

litares, os postos máximos da perspectiva de carreira é o de cap!

tão de fragata ou seus equivalentes no Exército e na Aeronáurica

quando se tratar- de praças e o mais alto posto no quadro de afie,!

ais generais, quando o anistiado for oficial. A permanência n? se!

viço ativo para o anistiado que não dispuser da habilitação necess,!

ria para o exer-c Icac das funções inerentes ao .grau hierárquico a,!

cançado em decorréncia das promoções estará condicionada à feitura

compulsória do curso ou concurso exigido pelas normas legais em

vigor.

11 - O recebimento dos atrasados relativos a salários

venciment.?s, vantagens, gratificações, indenizações,pensões e demais

remunerações a qualquer titulo, calculados mês a mês em cada ano, a

partir da data do afastamento do anistiado, em pé de igualdade com

qualquer dos seus pares, como se não tivesse sido afastado do servi

§ 22 - Todos os que tiveram os direitos po1iticos suspe!!

sos no exer-c Icao de mandatos eletivos contarão, para efeito de pen

são, o per!odo, compreendido entre a data da cassaç;ão do mandato e

28 de agosto de 1979.

§ 311 - Para fins de aposentadoria, o conjuge e os depen

dentes do anistiado que viveram no eX1lio, terão computado o perig,

do de vida no exterior como tempo de serviço.

§ 42 - Transrerem-se aos herdeiros ou dependentes todos

os direitos conferidos por este artigo ao anistiado falecido ou d!:!,

saparecido, sendo-lhes concedida uma pensão especial a partir da d~

ta do óbito do anistiado.

§ 52 - Sob pena de responsabilidade civil criminal do

executor da anistia perante o anistiado, os beneficios a que se r,!
fere este arti o deverão ser concedidos dentro do razo de 90 ( no
venta) dias a contar da data. do protocolo de entrada do requerimen

to do anistiado ou de qualquer um dos herdeiros. ou dependentes do

anistiado t"a.1ecido ou desaparecido.

JUS T I F I C A T I V A

Não há como proscrast1nar-se,ainda mais~a pacificação da

~amllia brasileira.

Se de um lado os Ministros Militares, com todo o espaço

de que dispóem, e que não é pouccj man.treatiem sua oposiçao à anistia

aos seus ex-oolegas, de outro, os punidos, não nos parecem dispostos

a abandonar a luta, até porque são homens, cujo passado revela mu,!

ta coragem e determinaçiQ .. E os constituintes de 1987 não podemos

nos omitir diante do quadro que nos é apresentado, sob pena de nos

desgastarmos irremediavelmente.

A questão posta à nossa decisão afigura-se-nos bastante

simples. Em primeiro lugar devemos avaliar a sua justeza, paz-a d,!

pois julgar-mos da oportunidade. O resto constitui alegações que

não merecem sequer qualquer referência.

Em seu magistral artigo no Jornal do Brasil de 12.07.87,

sob o titulo "Anistia ou Reparação?", Barbosa Lima Sobrinho esgota

a questão com uma clareza meridiana. No seu entedimento não há ani~

tia a ser concedida aos punidos a partir do golpe de 1964. As puni-
ões f'oram de_correntes da posição tomada pelos atingidos na def'e~a

do monopólio estatal do petróleo e do regime democrático represent,!

tive. E concluiu em determinado trecho: "Não me parece que seja caso

de anistia, quando não houve nenhuma inf'ração dos deveres dos cÓd.!

goa militares. O de que se trata é de uma nova Le í, ou de um ato de

reparação, a quem só deu exemplos de amor à. hierarquia e de obediê!!.

cia à disciplina. Reparação ~ pois, e não anistia, pois que não hav~

ria maior absurdo do que conceder anistia a não culpados t a não r!!

belados, e contra os quais o único qelito que se atribui é o de h!,

ver obedecido aos juramentos prestados. Na verdade, reparação a

quem, sem culpa, continua. a sofrer castigos que se pr-oãongem há m,!

ia de vinte anos. fi

É a oportunidade? Podem os injustiçados esperar mais 23

anos? Não é chegada a hora de o poder mais aIto da República, a

Assembléia Nacional Constituinte, manifestar-se a raspei to? Com a

palavra os Srs. Constituintes.

tJ"""i~~IlTIOO~• PMBll

EMF.NDA ADITIVA

l'UNÁRIo

PL.NAlIIO/(:l)NIU;.O/.u.CON1Ilio---------,

Acrescente-se:

,- T.lI:TO/JUSTI'IC.ç10 --,

r

EMENDA ES33533·2 "". --,tJ CONSTITUINTE ROSE FREITAS

ço ativo, com seus valores corrigidos monetariamente até a data do

pagamento efetivo.

O imposto de renda será tributado e recolhido exclusiv.!

mente na fonte, e calculado de acordo com as tabelas vigentes à ép2.

CR, considerando-se com renda liquida de cada ano o valor original

do atràsado tributável do ano reduzido do desconto padrão de 25%

(vinte e ~inco por cento).

III - O periodo de afastamento do serviço ativo será CO!!!

putado corno tempo de efetivo eer-vr.eovpar-e todos os efeitos legais.
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JUSTIFICATIVA

A evolução da sociedade ·brasileira tem se mo,!.

trado pródiga no aperfeiçoamento das formas de orqanizacão pOr na,!.

te das comunidades. ,Assim, a criação de Conselhos Pooulares não só

jã se evidencia como indispensável, como também de nota o alto nf

vel de participação das comunidades nâtrrd.as , algumas das anais Já
praticam em seus municioios o que se pretende nara todos os demais,

como a emenda pro'SOs ta.

.. Art. - Além da Câmara dos Vereadores, os M~

nicipiop terão Conselhos Populares" eleitos bienalmente, compostos

de me~bros 'da comunidade, com as mesmas condições de eleqibi11dade

dos V~~adores, em número a ser estabelecido nelas Constituições E~

taduais ..
Competindo-lhes discutir a proposta oroarnentaria

do Municipio e sugerir o encaminhamento de proJetos à câmara de V!.
readores, fiscalizando a sua trami'tação.

Parágrafo Onico - Compete aos Conselhos ;PooulA

res sugerir projetos ã Câmara de Verea.dores, e fiscalizar sua tr~

mitação ..

ao § 36 do Art.62 substitutivo do Relator d.a Comissão de
Sistematização:

"O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa dos Consu

midores e usuários de serviços púbJ.icos, proteqendo -lhe

a segurança, a saúde e os legita.eoe interesses econôtn1:.

cos, cabendo ao ccnq'reeec Nacional 1ne:titul.r, por lei

complementar, Código de ...Defesa do Consumidor. 11

JUSTIFlCI\TIYI\

Os PROCONS eeeeõuec.s e entidades oficiais e comunitária

de Defe5a do Consumidor, com o respaldo da população atri!vés de 36.696

assinaturas populares com sugestoes de dispositivo constitucional

sobre os Direitos do Consumidor e de 56.000 assinaturas pela ·emenda

popuãa'r ns 45 solicitam a manutenção dos textos aprovados em todas as

fases de eãebor-ação da Nova conee í.euaçâo , e sobretudo a elaboração do

CÓdiqo de Defesa do Consumidor através de lei complementar pelo Co.!!

qxesso Nacional.

JUBtif~ca-se a presente emenda tendo em vista que o cits.

do Códiqo representa uma grande conquista da população em termos da

defesa do consumidor, a exemplo de países que elaboraram suas Consti

tUJ.ções em recente período histórJ.co de sua redemocratização: Espanha
e Portugal. EMENDA ES33536-7l: CONSTITUINTE ROSE DE FREIfA"s m-m"..----.--,

C-PMOB_J

EMENDÀ AOITIVA

=-------------TUTO/<JtJITI'IC.Çi.O -..

'LlIUII4O�COMt'sio�II,llCOIlI"ÃO ..,

EMENDA ES33534-1 "m. J ~""'''-l? CONSTITUINTE ROSE DE FREIT"~A'"'S;-----------"'. ~"IDB J

f!J PLENlIRIO ) ITirMJ
=-------------T[XTO/oliJITI'ltAIlAO--------- ----,

AO artigo 304, do Projeto, que passa à forma seguinte:

EMENDA ADITIVA "

-:11-141:"
Inclua-se entre as Disposições Transitórias~e

couber, o sequfnce artigo:

"Art. 3D4 - O Ministério Público Federal, os indios,
suas comunidades e organizaçDes são partes legítimas
para impressar em juízo em defesa dos interesses e
direi tos indígenas ti •

(Obs. - O trecho acrescido está grifado)

Pf.["A~IO/CCMI"i.O/'Il.tOMlnÃO ,

"Art - O Congresso Nacional, em prazo não

superior a 90 dias da nromulqaçao desta Constitu!.

ção, elaborará lei, estabelecendo critérios para

fixação do nIvel de salário minimo a ser pago p~

la jornada normal de trabalho, bem como para seu

reajuste periódico, de modo a satisfazer o precei

to do art .. 79, inciso IV da constituição Fedel"'al~

JUSTIFICATIVA

O salário :minimo tem sofrido, nos últimos meses,
grande perda em seu valor real., o que causou seu aviltamento como

meio ãe euber.seêneí.a do trabalhador .e de seus familiares ..

Os reajustes concedidos de forma totalmente J.rr~

aI impedem que o trabalhador tenha acesso a urna condicão de vida di9.

na,sem que possa se falar no atendimento a despesas relativas a

transporte ,vestuãrio, lazer, etc ..

DiSpensável tecer maiores comentários, tão óbvia
a necessidade da revisão dos nIvels salariabs minimos, objeto de

norma constitucional. ~

EMENDA ES33535·9
[!J CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS

f!J PLEN!lRIO

I'T------------- n:ltTC/~Usn~ltAIlÃO- --,

E"IENDA "IODIFICATIVA

...... cP"""
Inclua-a &~Art .. 43 do Substitutivo o segui

te Art.igo;'Lot..,..u.t..~-n,..(.,$( o AIu~ 4:1 -e: J-U.6f.e.~?'I1-4 :

JUSTIFICAÇAO

A presente emenda vise reconhecer legitimidade de ação
ao Ministério Público Federal para as medidas judiciais necessárias
à defesa das terras e demais interesses dos índios.

Como se . sabe, durante as últimas décadas, à medida

que a atividade econômica se aproxima das terras indíglnas, estas

muitas vezes são invadidas ou sujeitas à exploração irracional, que
se reflete em prejulzos de v i da dos índios e ao meio-ambiente.

A participação ativa do Ministério Público Federal se

fará perante especialmente nos casos das comunidades sem recursos
técnicos e ecnômrcos para defesa de seus interesses perante a Ju~

tiça, será de grande valia para asseguar na prátJ.ca o que a Lei Bra
sileira já declarou como direi to inadiavel de nossos irmãos indígE,

~ (art. lO, CAPUT e parágrafo único do Estado do índio - Lei nO

6.001, de 19/12/1973).

EMENDA ES33537-5
[!J CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS

-k 0Vt ss /..
IMENDA MODIFICATIVA ~~ f" ><r":{

Ao Art • .J1. "ceput", que passa a esta forma:

IlArt • .J..}--- Os direitos, liberdades e prerrogativas previstas

nesta Constituição não exc-luem outros inerentes aos princípios fundamentais da F=.

deração ou constantes dos princípios constitucionais e gerais consagrad.os pela s~

ct edede internacional. de que o Brasil partt cr pa, e, em especial, de Declarações

Internacionais de que o Pa l s seja signatârio. lI
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JUSTI FICATIVA

Temos por convicção que são necessjir lus medidas específicas de

apoio para a -criação e o funcionamento de partidos pol íticos com base natural .6,

daí, organizações autênticas, o que d-iz respeito COll1 a maior ;~tlmulação pcss Ive l

aos partidos reçt cnaj s ,

Concorre nisto a constituição de um~ partidário, com pa.!:,

ticipação do Poder Público estadual e munlc lpa l , A expressão Poder Píibl l cc acolhe

possibi 1idade de quer o ExecutiVO quer o Legislativo poder emprestar apolo, rcmet.!.

da à lei federal a fixação da forma de epo lc ,

Plenário

Senador Constituinte JOSE IGNAC F R

"_ - Será constituído um fundo Regional Partidário, com parti

cipa'iâo do Poder Público estadual e municipal e aberto ã contribuição particular,

destinado ao apoio financeiro dos partidos regionais, nos termos de lei federa]."

EMENDA ES33541-3.

Convencemo-nos de que não são os princrplos •.fundamentais da Na

~, mas da Federação, que suplementam os direitos, 1iberdades e garantias previ,!

tas na Constituição. alêm de que o fazem os prêpr tcs princfpios gerais consagrados

pela sociedade internacional, de que o Brast 1 participa - tsto em. 'lista de que o

Brasi 1 caminha com essa sociedade e com o sistema Jurfdico que lhe confere o mrnl
mo de ordem necessária e possfvel -; também, além disto, os pr lncfpt os que se co!.!,

têm em "üecl areçêes Internacionais assinadas pelo Pef s'", conforme está no aubs t Ltiu

t lvo ,

JUSTIFICATIVA

EMENDA ADITIVA

tJ PLENÁRIO

= I'UdlllO/l:ON1UiO/IUICOICISlÃO -,

= tlJ.tCl/~u.TlrtC.lôio ---,

r;T-~-----------1'Il::tTOIJUST'fltAÇio-- --,

Substitua-se Cl item V do art. 135 pelo sag,íinte:
Art. 135

V - é compuls6ria a aposentadoria por invalidez, ou
aos setenta anos, e facultativa aos trinta anos de serviço,. ap6s
cinco anos de exercício efetivo na judicatura; os magistrados con
servarão, na aposentadoria, seus proventos integrais, sem diminui
ção percentual relativamente aos que perceberem, a qualquer título,
oa Ministros do Supremo Tribunal.

JUSTIFICAÇ1l0

/1-0 § 'i! dP art. 92, ao qual se deva acrescer um item VI,des

te modo: /1 , Y/l _ ... ~ . ~ •. . . • •. . _ . _ .. _ _ •• ~ ..•...

"VI - autonomia do Município e sua participação co

mo unidade estrutural da Federação .'1

JUSTIFICATIVA

Conquista irreversível no plano prático, a ~nclu

são dos Municípios na definição da Federação brasileira se impõe ,co!!,
forme fazemos sugera.r em outra emenda ,

Mais do que isso, impoe-se garantir a perenidade de!,

ta inclusão, bem assim a da aut.cnomaa municipal, ambas dignas de fi

gurarem nas vedações ã formulação de emendas ã Constituição ~

O dispositivo garante a irredutibilidade real
vencimentos ap6s a aposent.adorIa ,

dos

EMENDA ES33542·1

r.r-------------Tlll.fO/JUSTI',tAçiO-----------__--,

EMENDA ES33539-1
êlCONSTITUINTE ROSE OE FREITAS

= "'-PU.,.."'"tl/l:tlIIIUitlll\lllttllll:llitl ,

Senador Constituinte JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA

&,/~LI[MAIlIO/eOllISlill/IUlelll"UIIÃll

çr:r:'AllfIDOQ

.i/v1:p.B

= TtllTO/JU'flfttAÇio --,

EMENOA MODIFICATIVA

( :J. )
I1tIJ 'k..Co\.·fO ~ Art.:+1-, "ceput", que passa a ter esta forma:

II X 1.!Ar-t'~ j.r~ Os atos internacionais celebrados pela Untiio,inclusl

ve sua prorrogação, dependem, para ser incorporados ã ordem Jurídici!l interna, de.2

provação def ln t t lva do Congresso Nacional, exceto quando visem simplesmente a ex=.

euter, aperfeiçoar ou interpretar outros, pré-existentes, ou sejam de natureza ~

mtntsereetva, submetidos, neste caso, em até 30 dias ao Senado da Repiibl sca;"

Suprima-se o item XIX do art. 77 e seu parágrafo.

Acrescente-se ao art. 83 o seguinte:

Art. 83 - : .

JUSTIFICATIVA XI! - dispor sobre o estatui'do no art. 140.

A expressão atos internacionais, por mais ampla e abrangendo

tratados, ecnvençêes , acordo, etc (que são, tão-somente, per-tt cul er t zeçêes daque

les atos gerais) supera a d l f l cul dede que a atual Constitui'ião suscita ao referir

as espécies dos atos ecnnratua l Is t leos externos do üres l l ,

De outro lado, ainda com referência ao tema, estamos convenc..!..

dos de que a prorrogação de atos internacionais deva merecer decisão de vontade do

Congresso, pois equivalente, nosso ver, a novo ato externo sobre o qual deve inc..!..

dir a vontade popular representada nas duas Casas Legislativas.

No que se refere aos atos externos meramente~, Já pr~

vistos em tratadOS-quadro (ou tratados..gerais que 05 prevejam como desdobramento),

pensamos que possam ser submetidos, após firmados, ao senado Federa l ,

Transforme-se em § 12 do art ~ 83 o atual § único do art ~ 77.

Renume~e-se O atual item XI do ar t , 83, que passará a ser o
item X.

Renumere-se o item X do ar-t , 83, que passará a ser o item XI

O atual § único do art. 83 passe a ser parágrafo 20.

Substi tua-se o caput do art ~ 140 pelo seguínte:

Arta 140 - O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais supe
riores remeterão ao Senado da República as súmulas da jurisprudên
cia predominante para os fins do disposto no item XII do art. 83.

Oa mesma forma, deve competir ao Senado atribuir força de
lei às súmulas da jurisprudência predominante nos tribunais superiE.
r es ,

JUSTIFICATIVA

compete, tradicionalmen~S~nado, suspender, conforme
seu livre entendimento, no todo ou em parte, a lei declarada incons
titucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. -

rr""""~• PMDB

EMENDA ADITIVA

Inclua-se, onde couber, no Art .. 18, este parágrafo:,

r-------------Tt
X1'O/JUl f l ' ICAlõAO

-.MENDA ES33540-5
[=JCONSTITUINTE ROSE llE FREITAS
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Senador José !gnác to Ferreira

I'LI:H-.1II0/eONls'lo/.tIlIeONlulo .
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EMENDA ES33543-0
fl

=--------- TEXTO/JUsTlfICAÇio _

Suprima_se o § 50 do art. 149.

JUSTIFICAÇM

o parágrafo cria uma terceira cãmar a revisora, aci
ma da Câmara dos Deput adc s e do Senado) da República. Institui u

ma ditadura judiciária, da,;o ao Sopremo Tribunal a faculdade de
anular as d~cisões do Congresso. Destrói a Divisão de Poderes, B
tribJindo ao "Judiciário a compet ênca a anômala para desfazer leis.

Coloca todas as inovações legislativas na dependência do placet

de um órgão notoriamente conservador, arei to aos pz-ecedentes •

O pará~rafo 50 do art. 149 é incompatível com o i

tem X do ar t , 83, segundo o qual apenas o Senado pode suspender

a execução , no todo OLJ em parte, do lei declarada inzonstltucio
nal por decisão definitiva do Supremo Tribunal. Ou seja: <: a~ri

bud ção privativa do senado atribuir eficácia geral às decisões

do Judiciário.

Convém lembrar a imortal liçã-> de MontesquietJ:

lIQuanda na mesma pessoa ou no mesmo corpo de mJgi~

tratura o poder Laq í sLa t avn é reunido ao executivo, não há Iiba.!:.
dade , porque se pode temer que o mesmo monarca ou o mesmo Senado
raça leis tirânicas, para executá-las t í r-anãcanente ,

Também não há liberdade se o pnder de julgar não
separado do poder legislativo. Se o de julgar estiver u,ido ao

de legislar, o poder sobre a vida e a liberdade dos c í dadãos se
rá arbitrário; p:JrqJe o juiz será legisladlJr. Se o de julgar es
tiver unido ao de executar, o juiz poderá ter a força de um o
pressor.

Tudo estará p arcíí.do se o masmo homem, ou o mesmo
corpo de principais, ou de nobres, ou do pOIO, exercer esses t rês

pade:oes: o de fazer as leis, o de.. executar aos resoluções públi
cas, e o de julgar os crimes ou as desavenças entre par t Lcu.l s res"
(MontesqlJieJ - "Esprit des Lois" - Firmin üdcíc t - Paris - 1860 _

pág. 129 - Capo VI do LiHO XI).

EMENDA ES33544-B
'tJ CONSTITUINTE JOSE IGN1I.CIO FERREIRA

~ PLEN1I.RIO

=--------- frxfD/~usTlneAç;;o __.

EMENDA ADITIVA

Ac::escente-se ao art. 49 o inciso

"IV - Estruturar seus serviços com o mfnamc de
burocracia, objetivando ã máxima eficJ.ência e

garantia de acesso democratizado a toda a popu

lação. "

JUSTIFICATIVA

Esta emenda. é fruto de um posicionamento óbvio

pela ótica do povo, conquanto menos aceitável para a ótica do prprio

Estado, que, entre nós, precedeu a Nação.

Entendemos que estes três princípios:

1) DemocratJ.zação;
2) nesburocz-acaaacâo r

3) EfLcd.êno ia;

Devem ser inseridos; com destaque entre os obj~

tivos do Estado.

EMENDA ES33545·6
[!JCONSTtrUINTE JOSE IGNAClO FERRÊIR'.4

~ ~"OO""'"

=------ rEXToIJU!lTIFIc:AÇio-------------__.

EMENDA MODIFICATIVA

RediJa-se, da segulnte forma, o § 39 do art.178:

"O Ministerlo PúbllCO el aho r-ar-ji sua proposta 02:,
cament.ãr ra dentro dos 1 imites estabelecidos na lel de df r et r i zes or

çamentãnas, sendo-lhe, durante a execução do orçamento, repassado em
"duodeclmos, até o dia dez de cada mês, o numerãrio correspondente ã
sua dot açâo ",

JUSTlFlCATlVA

A autoncm a f í nance i ra do Ministerio Publico,
consagrado pelo Substitutiv'o, somente serã concretizada, se o aparte
de recursos se realizar ef'e t r vamen t e , com pe r to d í c i da de de t e rnn nada ,

conforme prev i sto para o Poder Judiclârio.

EMENDA ES33546·4 "'''-------__.] g-"P'M"O"B--------'
~CONSTITUINTE JOSE IGNACIO FERREIRA . C- _J

~------_------T[lfTolJunlFleAçio---

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se um artigo na Seção VI do Capítulo

IV do Titulo V do Sub s t r t ut t vo , com a redação que se segue:

J1Art - Os membros do M'inistêrio Público
Federal ou Estadual e do Distrito Federal poderão compor, respectlva

mente, o Tribunal Superior Eleltorlll e os Tribu7tJs Req i ona i s Elelto-
r-a l s , nas vagas previstas no r nc í s o 11 do art . .:w-4 e no rnc r so 111 do
art. 165."

JUSTIFICATIVA

" importante que os membros do Ministerio Publi
co, como jã ocorre atualmente (cf. art. 53 da Le r Complementar Federal
nQ 40, de 14/12/81), possam, com sua exper tênc i a na matéria, integrar
a Justiça Eleitoral, como acontece nos demais setores do Poder Judici.!.
rio.

O emprego do termo advogados nos dispositivos

que se reporta o texto proposto, ao inves de cidadãos, como faz a vi
gente Carta Magna (art. 133, lII), poderia gerar dúvidas quanto ã pos

SIbIlidade dé participação dos membros dà Mlnlsterio Píibl ico nas Cor
tes de Justiça emc t el a ,

~---_---_----_TnTO/Jun'rle"~~o' __.

Acrescente-se ao Título X (Das Disposições Tran

sitórias) o seguinte artigo, renumerando-se os dema2S:

Art. lO - A promulgação do texto cons

titucional dependerá de referendum popular, que

se realizará 60 dias após a sua aprovação, sob a

direção da Justiça Eleitoral.

§ 12 - Referendado o texto cons t í tuc í q

nal, dar-se-á sua promulgação trinta dias após a

di vulgação do resul t ado da consulta popular.
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§ 22 - Havendo rejeição do texto, a § 1" - .

§ 2" - ...•.•••••••...•...•.•.•...••...•...•...•.........••
Assembléia Nacional Constituinte voltará a se r~

unir para elabprar nova const i tua ção , que será

submetida a referendum popular. § 32 _ A proposta de emenda de iniciativa dos eleitores te-

rá prioridade de exame em todas as suas fases.

JUSTIFICAÇÃO

=-------------TlXTO/JUSTIFICAÇÃO---------------,

É necessário assegurar ao povo, titular único da sobcran í e,
o legítimo exercício do seu di:reito de influir na alteração das re

gras superiores que disciplinam a organização da sociedade política.

pr-mno.~
4 PMOB

1/ . dàC§~ _ A proposta aprovada sera promulgada como emen a on~

tituição pelas Mesas da Câmara Federal e do Senado da República, com

o respectivo número de ordem, se for referendada pelo povo.

EMENDA ES33549·9 '"'''
[=JCONSTITUINTE JOSE IGNÃCIO FERREIRA------------,

JUSTIFICAÇÃO

NO verbete referendum constante do Olcionário .E!.!:.
Ciência Política, editado pela Editora da Universidade de Br as I-

11a, encontramos um artigo do autor italiano Gladio Gemma, em

que se faz um esboço histórico dizendo-se que o referendum pode

ser considerado t em geral t" enm uma votação popular, que se da fe

reneia do plebiscito por sua maâtrr regularidade e , portanto, por

ser objeto de disciplina constitucional. Adiante, o mesmo autor

acentua que o referendum é tido como o principal instrumento de

democracia direta, já que, por meio deste instituto, o povo, ou,

mais exatamente J o corpo eleitoral, participa, por via consulti

va ou de Llbe r a t a va , do processo decisório. E: natural, portanto,

que a destino do referendum tenha estado estreitamente ligado às

vicissitudes da democracia direta.

EMENDA SUPRESSIVA/ADlTIVA
Diz, ainda, o referido autor 1tall.ano que na

após-guerra a instituição do referendum se expandiu, vindo a ser

disciplinado de variadas formas pelas diversas Constituições.

Suprimir no art. 34, inciso I, a pus s í ba j í dade

de legislação concorrente dos Estados sobre "d.í r e i to aqr âr i o e dire!
to do trabalhou.

na linguagem do Professor Paulo Bonavides. 1I

rendum popular, ou lia sanção popular soberana" J

Dado o caráter geral e nacional das normas que
regulam as relações agrárias e do trabalho, seria de todo tnconvp

niente que os Estados pudessem editar normas que pudessem trazer

f r eqüerrt es conflitos para empregados e empregadores, pela diversid.§.

de de legislação de uma unidade federativa em relação as outras.
Além di s t o , os trabalhadores e as empresas pod!:.

r ão , nos termos da Constituição, ajustar normas especLfi ca s , por meao

de convenções coletivas ou a just~ça lhes poderá reconhecer 'condi

ções contratuais pecul i ares às situações regionais.
(artigo 70, XXII e 162).

No que tange à legislação agrária, não fez se.!:!,

tido igualmente ensejar controvésias 1'l,,8scidas da ex i s t ênc aa de leis

estaduais ccnfI i t antes , sobretudo quando já se dispõe do Estado da

Terra, que regula razoavelmente a atividade agropecuária e quando
o pais se apresta para r ea Laaar , com base no mesmo Estatuto, a refo!.
ma açr ãr i a madura e e r icaz , que contribua para o desenvolvimento ec.Q.

nômlco e a paz sociaL

JUSTIFICATIVA

devendo

"l!NAlllO/COIiISlÃO/I~/ ...

CA'&tJ'uW

Carta Const! tucional seja autenticamente democrática,

ser realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral.

o referendum é condiçãn imprescindível a que a

o expositor Francisco Moreira Camarche, falando

sobre o tema "AssembIé í a Naca onaI Constituinte: Competêncla

Func í nnamentov, expressou-se da seguinte maneira:

"Ato seguinte é a submissão da Constituição, já

aprovada pela Assembléia Constituinte, a refe-

EMENDA ES33548-1 ,,,.,__-..,- ------,
Senador cons t í tu.mt e JOS~ IGNÁCIO FERREIRA

= TEXTO/JulTlrlcAcÃO ---,

EMENDA ES33550-2

Dê-se ao ar t . 92 a seguinte redação: CONSTITUINTE JOS~ IGNÂCIO FERREIRA

Art .. 92 - A Constituição poderá ser emendada:
m-------------Tr'TO/~USTI'IC.ÇÃO--- _,

I - ..•...•..............•......•..........................
EMENDA ADITIVA

11 - .•.•.............•.••••••••••••••••...•.•.-••..........
o inciso IX do art. 31 passa a ter a seguJ.nte

111 - ...........••.......•...•••.••....•.••..••............. redação:

IV - pe um por cento dos eleitores cadastradas emtodo o País

ou de três por cento dos 131131 tores cadastrados em treze Estados no
pLe a to imediatamente .anterior.

"IX - elaborar e executar planos nacaonaLs c
regionaJ.s de desenvolvimento econõmaco e socz.aj , em cujo detia Lhamen

.to
q
será assegurada a audiência da socaedade organizada, na forma da

Lea.,
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= TlXTo/~UllTIPIC...ÃO' __,

Acrescente-se § 39 ao artigo 93 do Substitutivo:

JUSTIFICATIVA

o que se prevê é um processo ascendente de
agregaçã9 e compatibilização setorial, de baixo para cima, sem o

qual os planos serão- letra morta, muito bem elaboradas I mas que não
atingem os corações e as mentes do povo, destinatário final de qua.!

quer plano estatal.

EMENDA ES33553-7 "'''
tJ Senador Constituinte José Ignacio E;~~;::=J

t%/;;r;:m

-Art. 93 - •••••

................
§ 39 - Os Ministros de Estado poderão comparecer às se!,

Ilões do Senado e da Câmara a fim de participar dos debe-ces de

projetos de interer>se de sua Pasta, mas sem direito a voto. ti

I"Lllfa1l+O/COIlllS'lo/lUlCOflll:llsio _
JUSTIFICAÇÃO

m-------------TlXfo/~Ll.T'rrc ..ç.o--- __,

Transitórias o seguinte artl
go, onde couber:

Pe:rm1 te-se ao Ministro advogar os interessêS de sua Pa!!.

ta junto ao Congresso, ao mesmo tempo em que se assegura aos par

lamentares o rápido esclarecimento de questões controvertidas, ;

vitando-se a perda de tempo e as discussões imotivadas.

r.r-------------fIXTO/.ltn;fIPICIoÇÃO---- __,

Art. •• - O Conselho da Justiça Federal instalará,
prazo de (120) cento e vinte dias, em cada Estado
Territ6rlo, exceto Fernando Noronha, um mínimo de
varas privativas para processar e julgar questões
direito agrário, criadas pelo ~ do art. 156

!O-<.':Y'-"f-o .u:«;
JUSTIFICATIVA

no

três

de

EMENDA ES33554·5
!:CONSTlTUINTE .@l'f lIiNACIO FERRÊIRÂ L"""O~" PMDB

Preocupa-nos J sobremaneira, a questão. A Justlça - Agr.!!
ria, num país de dimensão continental, como o prazo é medida que
se impele. Enquanto não é ela criada, e face à urgência de que se
revestem as questões múltiplas que versam sobre imóveis rurais,
esta d í spcs í ção t rans i t.dr í a se impõe.

EHENDA~

Inclua-se, onde couber~mJ'OSfÇÕELTRANSIT6RIAS, este dis~
sitivo:

lIArt. _ - Atê dois anos, a partir da vigência desea Constitu.!.

ção, o Congresso Nacional promulgará:

I - o Código do Heio-Ambiente;

1I - o Código de Defesa do Consumidor;

III - o Código de Comunicações."

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

EMENDA ADITIVA

"Art. _ - Até final da presente legislatura, o Congresso Naci,2

atual i zolndo, entre outros, no que necessário:

- a Canso I idação das Leis Trabalhistas;

II - o Código Eleitoral Brasileiro;

III - O Código Penal e o de Processo Penal;

IV - o Código Penal Militar e o Código de p'rõcesso Penal Militar;

V - o Código das Execuções Penais;

s l t lvoe

naI dei iberarã,

=--------- fUrDlJl1SfI'Ie~iO_------------__,

A nosso ver. três áreas especr a lmente críticas envolvendo o int~

resse naciona l são a do meio-ambiente, a dos direitos do consumidor e 11 das comuni

cações, esta inclusive quanto a dar adequada e sistêmica d t ac lp l l ne l!IOS meios de c~
: municação, em atenção ã realidade cultural brasileira, bem como no que se refere ..

I regular a veiculação de informações e demais objetos de comunicações, no diferencia

! do espaço nacional. -

Estes temas sâo componentes de toda uma teia de interesses a ser.

neste monumento histórico de reorganização naci~~al, enquadrada em disciplina Jurl

dica infra-constitucional atualizada com a realidade e o clima hoje vivenciados p!.

la sociedade brasileira.

. Impõe-$e a instituição dos Códigos sugendos. portanto.

por

insp!
muito

'UIlA,1Il0/CONltt.i.O/ltlllCOM1I1io--- -,

Um dos problemas mais graves de nosso pa í s é fora de

qualquer dúvida, o da prestação Jurisdic~Dnal.

A 'institucionalização da Justiça Agrária é um impera
tivo que, üma vez mais, se prorroga. Na sua falta, entretanto,
é mister e urgente que se especLaLazem varas para dirimir ques

tões agrárias.
Este é o objetivo da presente Emenda, sequiosa

levar aos nossos irmãos do campo uma justiça verdadeira,
rada nos princIpias próprios do Direito Agrário, e de há

postergada.

ee"., «, """"-~ _<.d«ckNo artigo 156, acrescente-se o § 10~ 'J ' ~
~~«ck,-...... c <Ü:UO.Q. \l(UiL<lfU1.\o .::."'-"" '-'-_.. \: Ol' :
§ 10 - Ficam criadas trezentas (300) Varas da Justiça
Federal, com competência p r Ivat r va para processar
julgar questões oriundas das relações reguladas pela
legislação agrária, que serão instaladas, de acordo

com a conveniência e a oportunidade f pelo Conselho da

Justiça Federal.

tJ PLENARIO

EMENDA ES33552·9
l:J CONSTITUINTE JOSE IGNACIO FERREIRA

= TElCTO/JUITI'ICA,çiO, -----,
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JUSTIFICATIVA,

VI - o Código de Menores Brasileiro;

VII - o Código Civi 1 e o de Processo ürv l 1t

VIII - o Código Comercial Brasi lei ro; e

IX - o Código Tributário Nacional.

Pensamos que a chegada de uma nova Constituição e ocasião hl s tór r
ca no Brasil, e extremamente oportuna para a obt~nção de uma ordem jur ld lce globaT
mente atenta - e atualizada - ã clamante realidade nacional. -

Sabemos, ê claro, do ocupante e neces ser temente cuidadoso esforço
de e1aboraçio de um Código.

Mas, o que o momento nacional impõe é só uma Constituição sr nton l
zada com nossos_dias e problemas cu todo um sistema jur'{dr cc-cons t l tuc iona l assim a:E
to a reorientaçao definitiva do Projeto Nacional?

O espfr i tc público e histórico dos atuais Constltuintes,também Ie
gisladores infra-constitucionais escolhidos pela mesma vontade popular que os legltl
mau ã construção da Carta Háxima, melhor os fará adaptadores da ordem Jurídica ardi
nária aos novos recursos que eles mesmos imprimiram à organização nacional ,ainda den
tro desta Legislatura. -

Espera-se, no possível, obra definitiva e completa desse passo h l s
tórico do Brasil. -

EMENDA MODIFICATIVA

sob os pressupostos da clara Identidade dessas instituições COITl o interesse nacl~

na1 e da exs s tênc le de controle social claro, seja das autorizações ou ccncessêes

em spu fa~Q':i seja de seu desempenho nestas at ts l dades ,

Por outro lado, prioritário é, sem dúvida, no caso de terras indí

.,JJepls, a prE;ervaçio dos direitos e interesses dos silvícolas, daí", cláusula de n~
eessâr!a anuência das populações indígenas envolvidas e a da fiscalização referida

preservação por mecanismos aptos a isto.

Exatamente por tudo isto é que se de algum modo se abr-em estas te!.

r'es dos fndios - bem assim as das faixas de fronteiras - ã exploração, esta só de
verá ser ope~~_.por empresas cu o e a do Estado bras i lei ro. -

..,. nllTO/"USTlflC~ÇÃO-------------__,

..,.__-= 'LllllÂlI.IO/COlllllio/IUICO.. llli.o ~

EMENDA ES33558·8 ""' ~
(lCONSTITUINTE JOSE IGNACID FERREIRA

~ ..,,,oo~• PMDB

EMENDA ES33556-1
(!1CONSTlTUINTE JOSE IGiiÃCIO FERRÊIRA

r.r TlltTo/4USTlfIeAÇÃo--------------..,

EMENDA MODIFICATIVA

Ao art. 92, § 4t?, que passa a esta forma:

S 4~ - Não será objeto de deliberação, além das emendii5 que vt ,

~em a excluIr ou restringir direitos e garantias fundamentais da pessoa.,Qualguer ou

tra tendente a aba} ir:

"................................................................
085: SubI Inhamos a parte alterada.

JUSTIFICATIVA

Preferimos fórmula diferente do Projeto, incluindo entre as ved,!

ções ãs prcpcs t çêes de emenda ã Constituição as propostas que restrinjam os direi

; tos e garantias dos indivíduos.

Na verdade, da forma como está sugerida a emenda confere prim,!

z ra aos direitos e garantias fundamentais como vedações da iniciativa de emenda

constitucional, aos inscrevê-los já no enunciado básico do parágrafo, deixando às

outras vedaçoes as referências em alíneas, a sequ l r ,

E tanto consideramos lmposs lbt l itadas emendas que tivessem em

vista~ como restringir d l re r tos e garanti;' individuais, conforme nos parece

lógico.

Ao art. 6'?, seu § 44, que passa a esta forma:

"§ 44 - Nenhum bras r l e l ro será extraditado, salvo o natural l zado ,

nos crimes comuns, quandopraticados antes da natural tzaçâc, e o es tr-enqe l ro só o

poderá ser por crime comum e se a infração cometida não for punida com morte OU

qualquer pena infamante no País requerente. 11

JUSTlFICATIVf

Vemos acerto na fórmul~·l·do substitutivo, qu~.nto ã regra de não-e~
tradição de brasileiro, com a exceção proposta para o naturalizado em dada circun.§..

tâncte,
Mas, estranhamos a ql]issão de uma posiçlio pela não-extradição em

caso alugum, por crime político, posição que a Constituição vigente e outras abrigo!

r-am e é de larga prática entre os Paf'ses , Recc lccamo-La no texto.

Ademais, acrescemos ti vedação ã extradição de estrangeiro, se no

Pafs requerente puder a lcençã-Ic pena de morte ou qualquer pena infamante, sanções

que' o sistema cultural brasileiro repudia e dev"e ter igual repulsa de nO$~o sistema

jurídico-constitucional. I

r.r-------------TUTO/4USTlflCAÇio ----,

r.r TUTO/4USTI'ICAI;ÃO' ----,

EMENDA MODIFICATIVA
EMENDA MODIFICATIVA

Ao art. 232, seu parágrafo iimcc , que passa él esta forma:

"Parágrafo Onico - Somente empr-esas cujo controle acionário e d,!

cisõrlo seje estatal poderão ter eu tor l aaçâc ou concessão para exploração dos recu!.

50S minerais em faixas de fronteira ou em terras indígenas, neste caso sempre sob

fiscalização por órgãos que a lei definirá, atenta aos interesses dos [ndr os , e na

,dependência de anuência das populações nau l vas envo lv sdas ,"

ao art. 243, que .pa s s a a esta forma.

Art. 243 - Incumbe ã União, aos Estados, ao Di~

trito Federal, aos Territórios e aos Munlcipios, integradamente e se

gundo um Plano Nacl0nal para o s eto r , plurianual e fixado em l e i , pr~

-nover e divulgar o turismo como fator de desenvolvimento sõclo-econõ
mico.

JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA
Não temos dúvida da potencr a l idade das terras que são objeto de.!,.

ta emenda, nem de que constituem, por outro lado, espaços físicos especialme.nte se.!!,

s lve!s , sendo o das faixas de fronteiras de particular Importância estratégica e 9.!:.

opo l l t l ca , afetando interesses de segurança realmente nacional.

Nestes espaços, vemos inconvenientes de l r bereda a exploração 

sempre sob anuência das populações indfgenas envolvidas, quando se tratar de terras

por estes ocupadas - quer as pessoas físicas quer a empresas de modo geral.

Aconselha-se, nosso ver, de bom alvitre acautelar tal exploração

com o reservá-la a empresas nacionais com contrate acionário e decisório estatal t

Acrescemos ao subs t í tut r vo , neste artigo, a in
d t s pensâva l nota de cooperação e integração, que é necessâno ver re
gistrada na Constltuição,para vincu l ar a ação dos d t ve r sos ente.s poli
ticos da Federação r e l a t t vamant e ao turismo.

Tambim, introduzimos a necessiria fixação, ernlel.
de um Plano Nacional de Tur-r smo, para legitimar e reforçar a ação pü-l
bl i ca neste setor e, inclusive, prescrever s i s tema de mcen t ivo s , aos

dtver sos modos, a essa vital setor da econnmia nacional.
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EMENDA ES33560-0 EMENDA ES33563-4
Constituinte Jose I nãc ro Ferreira

r;-r-------------TUTOIJUSTlnc:I.ç;o ,

Constituinte Jose J nãcio Ferrelra

tJ PlENJlRJO

r;r-------------tnto!JusTl'lcaeb,--------- -,

EMENDA MODIFICATIVA EMENDA ADITIVA

do

EMENDA ADITIVA

r;-r------------_TElTo/Ju*TlrlCAÇÃO ,

e urbana; Hagrária

JUSTIFICATIVA.

- organização

Acrescente-se um complemento ao texto do pará

grafo 29 do art. 79 (DOS DIREITOS SOCIAIS). introduzindo ressalva
ou exceção ao impedimento do trabalho a menores de 14 anos, como
segue:

Acrescente-se um novo item, onde couber. aos ítens
do art. 76 ( Das Atribuições do Congresso Nacional), como segue:

Não basta lutar pela REGORMA agrária - é preciso O,!!.
GANIZAR a área terri terial disponivel ainda, eva r ando-se a fornta- .
ção de novos latifúndios ~ de novos mlnifúndios etc.

E ê prec~o texto constitucional essa
~ssa competência. para o CONGRESSO NACIONAL, a flm de evitar que
o zxecue rvc acabe estabelecendo para si reserva legislativa na ma

téria, já que pode decretar a de s ap rop r aaçâo para f'a ns s oca aa s , sem

previa justificativa legal ( a j us t í fa cat.Lve atual é apenas adnuni~

trativa).

O atual ESTATUTO DA TERRA já foi um p r mc Ip í o de
organização egre r i.a - mas precisa ser apramoredo , ampLaado , forta

lecido, rejuvenescido, pelo Congresso Nac í ona L,

o país necessita, ao mesmo tempo~ de reforma agrá
ria e urbana, mas, uambêm , de ORGANIZAÇÃO agrária e urbana ..

S impresc1nd1vel legislar orden;ndo a apropriação.

o uso, a utilização. a exploração e t.c , , das áreas físicas. em to

do o território nacional - mas ORGANIZANDO esses aspectos segundo

as características g~o-físicas. bio-físicas e demográficas regia -
nais. \

A organização ag rar i a , como a urbana, reclamam dis-
ciplinamento geral, 'com o estabelecimento de normas básicas ~ a

serem seguidas pelos ~stadas Federados - evitando-se abusos na aqui

sição de ãreas terrl t~riais, amensas 1 que dormem inaprovei tadas
não utilizadas nem exPloradas.

A legislação de or-gam zaçâo IMPEDIRIA AS AQUISIÇOES

dessas áreas ~ doravante - submetendo a apropriação do solo aos obj!:,
tivos previamente programades~ em cada região.

r.r-------- ,.~I!:"I.IO.ll:O....II:lio.lIUleo..,ulo _, ~.111~

~ P L E N Jf" R r O J j-g5;C:</fS?)

EMENDA ES33564·2
r;] -------, r:rp"M"O"B'--="lC ccns t i tu inte Jose l qnàc r o Ferreira _J ~ _J

Dê-se nova redação ao texto do parágrafo 2 {I

que trata dos vetos parciais, como segue .

"5 29 - O veto parcial poderá restringir-se a expressões

Adite-se o texto do item lI! do art. 45 ( competê!!

cia dos Municípios) t para adaptã-Io ao que dispõe a alínea "~" do
item I do art. 37 "(competência dos Estados). como segue:

"111 - criar, organizar e suprmi r distritos, observada
a legislação estadual; 11

A letra "c" do item I do art. 37 •. concede aos Esta

dos Federados competência para LEGISLAR sobre a davã sâo de Municí

pios em Distri tos.

Logo, a competência dos Municípios nessa narêra.a é
subordinada ã legislação estadual específica a respeito - e o te~

to cdnstitucional tem de registrar a ressalva, pena de conflitos
futuros.

JUSTIFICATIVA.

JUSTIFICATIVA.

Como r-edf grdo .. o § 2 9 em causa poderá de te rmma r

grave preJUIZO ao interesse público - pois obriga o Presidente a

vetar TODO UM ARTIGO, ou TODO UM PARÁGRAFO etc •• quando.' como Já

ê t.r-edd cd ona'l , o veto pode r aa recair em apenas uma frase. uma ex

pressio e até mesmo uma só palavra, mantendo-se o dlSposit1vo na

sua maior parte !

A redação atual obrigará a remessa de novas mensa
gens aoLegislativo, para recompor diplomas Legaas que, pela obrig.,!

toriedade de veto amplo, poderiam sofrer amputações indesejadas ••

"A alternativa a esta proposta seria a SUPRESSÃO i~
tegral do parãragrfa 2 9 ~ de rxando que o veto parcial fique regula

do apenas no texto do parág3!afo prme í ro .

EMENDA MODIFICATIVA.

ou a palavras de qualquer dispositivo."

r;-r------------- 'UUD/JUST.rlCIÇÁIl _

"§ 29 -:e proibido o trabalho noturno ou 'í ns a Iub re aos

EMENDA ES33562-6
Constituinte Jose J nâc ro Ferrelr.

tJ PlENJlRJO

menores de dezoito anos e qualquer trabalho a menores

de quat.o r ae anos, salvo nos casos de estado de ne ce s>

sidade, definidos em lei 1 para os acima de doze anos. 11

JUSTiFICATIVA.

EMENDA MODIFICATIVA

"'-------------tntO/JUSTlrlClÇÁO, ,

des legislativas.

Substi tua-se a epígrafe ti DAS REUNIOES" 1 da Seção

Não se pode recusar a r'e a Ladade s oc r a I brasilei
r-a , que exige de milhões de crianças, antes dos 14 anos. que traba
lhem seja para se sustentarem s e j a para complemento da subs i s t ênc í a
familiar.

Essas crianças trabalham, por mac i e t i va prôpr r a ,

por compu l s âo da necessidade, por dmpos Lçâo famIliar.- mas, enquan

to trabalham não estão ociosas t sujei tas às influências maléfIcas

tecnícamente ma Ls apropri!,

da para designar as reuniões dos Parlamentares, em Suas ativida-

VI do Capftulo I •. por "DAS~"
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dos "puxadores" de carros. dos arrombadores de residências. dos V~

ciados em tôx~cos etc"

Já o Projeto eleva o mínimo de 12. da Constitui

ção em vigor, para 14, diflcultando majs ainda o trabalho LEGAL e

até Lmpedi.ndo que algumas cmpr~sas, :áté mesmo Entidades Assistenci
ais t dêm ocupação laboral ];L eT"1l'dnç~. como forma de educação pa Ta
o trabalho.

Para as crianças em s Ltuaçâo irregular, j urfda ca e so

cial, o trabalho entre 12 e 14 anos é até uma terapia, além de la!!,
çar as bases da àtividade produtiva'pp. dita, após 05 14 anos.

-g uma utopià desejar o contrário - que a criança não
trabalhe antes dos 14 anos - diante da realidade NORDESTINA, p , e x . ,

ou NORTISTA mesmo.

Deverá ficar facultado ao Le ga s La do r ordinario definir

as situações de "estado de necessidade", que justificariam a e xce 

ção ora proposta.

Uj •• _ Excluem-se desta obrigação as entidades de segur!.

dade socaa l privada. fechadas, que não tenham Ems I.!:!.

crativos ...

JUSTIFI CATIVA.

Temos, no país, a.nume r as -entidades de seguridade 50

cial, pxâvadas , fechadas, sem fins lucrativos, que atendem a m~

lhões de empregados COm grandes economias e benefícios maaores ,

São, entre 'Outras, 0.5 dos funcionários do Banco Ce!!:,

trai, do Banco do B-rasil, da Caixa Econômica, da C.Vale do R. Doce.

da Petrobrás, de inúmeros Bancos privados etc. - cuj c exemplo até
deveria ser estimulado e seguido, por representarem.. tais en tiada 

des verdadeira forma moderna de COOPERATIVISMO

Reunir os recurscs dessas entidades 30S do orçamc!!,

to público da Seguridade scci at seria es tao l ar a í.m c í a t í va dos

trabalhadores, provendo às suas próprias necessidades sem depender

do Tesouro.

'LINÁ"lo/co"'I"io/'u.eO"'l',lo ~

EMENDA MODIFICATIVA

= TUTO/JUST1',C.Ç:í.O----------------,

f!J PLENÃRIO

EMENDA ES33567·7
(l CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS

EMENDA ADl TIVA

Constituinte Jos~ 1 nicio Ferrelra

PJ PLEN)\RIO
r.T T~ITO/JUSTI',C.Ç,io --___,

m-------- ,.L~lu."IG/O::OI.llulo/su.eGIII"lo ..,

EMENDA ES33565-1

ma:

Nio podem, portanto, servr r de base para fixação de vencimento

de outrem, dar porque pretendemos corrigir a omissão técnica constante do texto.

A alteração que propomos servirá pare esclarecer melhor o 1imite

pretendido pelo leqrsl ador como teto de remuneração no serviço pilbl tec,

A emenda acima está de acordo com a doutrina do Direito Admini,!,

trativo Brasileiro, podendo ser citados, em abono deste entendimento, HEl'( LOPES

MEIRElLES (IlDireito Administrativoll
) e OSWALDO ARANHA BANDEIRA DE MELLO ( "princTpi

os Gerais do Direito Ad~inistrativoll), que comentam terem as vencaçens próprias do

servidor.

IlArt. 61 - A lei fixará a relação entre a maior e a menor remun!.

ração do serviço público, observados, como limite máximo e no âmbito dos respecti

vos poderes, os valores percebldcs como remuneração e e)(.cluídas as vantagens pes

~, por membros do Congresso Nacional, Ministros do Supremo Tribunal Federal

MinIstros de Estedo ;"

(OBS: O trecho alterado está sub l inhado)

CONST1TUINTE JOSE IGNACIO FERREIRA

EMENDA MODIFICATIV"

Redl ja-ue da forma que se segue, o inciso' e o Parágrafo Onico

do Art. 153 do Substitu.tivoõ

"Art. 153 - •••••••.••••.•••••••.•.•••••.•••.••••••.••.••••• , ..•

1 - um quinto dentre advogados, com mais de dez anos de ativld~

de. profissional, e membros do Ministério Público Federal, ou local, com mais de dez

anos de ce rre i ra;

,,~lte~a a redação do art. 61 do Projeto. que passa ã seguinte fo!,

JUSTIFICATIVA

Parágrafo Onico - Em todos os casos, a nomeação será precedida

de elaboração de lista trfplice pelo Tribunal, a partir, quando for o caso, de ti,!

tas sêxtuplas, Clrganizadas pelos órgãos competentes da ordem dos Advogados do Br,!

sil e do Mi.nistério Público federal cu local. conforme a hipótese.H

r.r------------- TlITGnU'Tlnc"o;,io-- ---,

I: 'PLENARIO

EMENDA ES33568':S

r;-r-------- ,L~".1Il0/co""sdo/.IIO(O""..io, ~

A juventude tem revelado, em noSso país corno em to

do o mundo democrático .. cada vez maior interesse pela coisa pública.

mormerrte nos seus aspectos prop r r amerrte políticos.

Em nosso país OS jovens vão se organi zando em ALAS

JOVENS dos Partidos Po Lf t í cqs , comprovando a as se r tnva anterior.

Os avançados meios de comunicação conseguem transm.!

tir grande motivação, na mente dos jovens, muito antes dos 18 anos,

para a partic1pação política pp. dita.

Não há justificat1va para recusar, aos que desejem

alistar-se e votar, o exercício desse da re í t o de crdadam a , sob pena

de frustrar a juventude que cedo desperta para as questões do bem

comum.

Constltulnte Jose I nãc i o Ferrelra

Bs ea ~ta tem" conteúdo e sentido profundamente

democrâticos e m~~ ~~j:l~n_ei~~!.9---ºª_S_O.ÇJ~Qjt..P.!L..Q..xiL__cue,
que .. cada vez. mais nece s s i.t.a de fortalecer-se, demograficamente e

intelectualmente, para tornar m31S expressiva a manifestação do
pensamento coletivo.

Acrescente-se comp lementa-eó" texto do parâgrafo 2~

do art. 13 (DOS, DIREITOS POLITICOS). para Facuã t ar'<aos muares de

dezesseis anos e meuc're s de dezoito anos o voto. como segue:

!ti 29 - O alistamento eleitoral e o voto são obT1gatôr!

os para 05 maiores de dezoito anos e facultativos para

os maiores de dezesseis anos e menores de dezoito, para
-,

os analfabetos, os maiores de setenta .anos e os def1ci-

entes físicos. 11

JUSTIFICATIVA.

i~DA ES33566·9

r.r-------------Tt~To/~USTI',c"Ç,io, .,

EMENDA ADITIVA JUSTIFI CATIVA

Acrescente-se ao art. 259 - ou ao art. 260 - um

parjigrafo , para excepcí.onar os fundos das entidades de se gurr dade

s ocxa l, privadas. fechadas, sem fins lucrativos, como se gue :

Se, acertadamente, do Superior Tribunal de Justiça (art. 150, ~

H', ~) participará o Ministério Público local, o mesmo deverá ocorrer em referência

·~aos Tribunais Regionais Federais, para os quais muito valerá a experiência dos me,!!!

bras do Parquet da regiio.
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EMENDA ES33569-3
tJ CONSTITUINTE JOS~ IGN1\CIO FERREIRA

tJ PLEN1\RIO

r,r------,--------TIIITG/oXISTI'IC.l.qio-- --,

EMENDA ADITIVA

:tnclua-se um parágrafo I que será o § 59 do

art~ 92 do substitutivo, renumerando-se o at.ual parágrafo 59 como

parágrafo 69:

§ 59 - Uma vez aprovada, a emenda constituci~

nal dependerá de ratificação de, pelo menos,

2/3 das Assembléias Legis1ativas estaduais,

que se manifestarão por maaor-ra absoluta .de
deputados estaduais. 11

JUSTIFICATIVA

Numa época que vai sendo marcada por crescen

te evolução da participação social nos processos que dd soãpj.anern a

vida da sociedade nacional, entendemos ser da maior legitirnJ.dade In.!:,

canismo de controle da elaboração de lei tão relevante corno a cons

titucional.

Assim, aliás, ensJ.pa o mais respeitável exem

plo hi~órico de diploma constitiuca.onaLs a Carta Magna norte-ameri
cana ..

Agora mesmo cresce toda uma pressão para o

referendo popular à Constituição Federal, ã qual compreendemos que
se queira dar essa ratificação~~

No~stão, pensamos nec~ssária a
manifestação popular, contudo, não na forma direta, o que não ilegí.

tima tal expressão de vontade.

Levad~ em conta o sistema representativo que

habilita a Assembléia Legislativa, e o fato de esta Já ser uma estru
tura em funcionamento -que não implicará gastos novos -- é aprop~

do o referendo que esse colegiado estadual apuser à emenda const \

cional federal promulgada.

Para compensar tal perda, atribuiu-sc-lhes
Imposto sabre Vendas a V_rejo de Mercadorias, bem como o Imposto s.2,
bre Transmissão de Bens Imóveis ~ Todavia , há dúvida sobre se as r.!:,
celtas desses dois impostos iguala o nível de renda anteriormente aI
cançado nalguns Municípios, principalmente naqueles que funcionam c.2,
ma Municípios «dormã t õrí.osv, cuja população faz suas compras normais
na Metrópole adjacente. Alega-se que nem mesmo a elevação dos pereen

tuais do Fundo de Participaç~ dos Municípios seria suficiente par~
cobrir a diferença de arr ecadação , tendo em vista que esses perce!!.
tuais estilo sujeitos a aumento gradabvo e que só a partir de 1993
é que atingirão seus valores integrais.

Para evitar, assim, que os Municípios sofram
prejuízos com relação ao total de renda disponível que vêm usufr.!:!.
indo, justo será garantir-lhes uma compensação no texto constituci.2,
nal, através de aumento nas partilhas e transferências de impostas
estaduais e federais e da previsão de que lei comp.1ementar proverá

outros meios para obtenção dos recursos necessários. Para tanto, ao
primeiro caso, bastaria que nos critérios de partilha do ICM, pr~

vistos no artigo 212, § 22, item 11, se desse algum peso especifico
e eventuais perdas de receita, ocorrendo o mesmo em relação aos cri
térios de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios, ol:!.
jeto de lei complementar, conforme dispõe o artigo 216, ítens I e
11.

'Não se trata, aqui, de aumentar os percentuais
de distribuição ou de transferência de rece i tas , com maior. ônus p!.

ra os Estados e para a União: o que ocorrerá, na realidade. é que
os Municípios mais aquinhoados com o novo Sistema Tributário repas
sarão aos menos aquinhoados parcela da.",quota que lhes caberia no
rateio da receita do rCM ou do Fundo de Participação dos Munici

pios.
O limite para tais repasses estaria nas m!

dias de renda disponível dos Municípios, no exercício de 1987 O

último em que teriam operado dentro das regras do atual Sistema Trl,
butário, pois que em 1988 já ~á em vigência O Imposto sobre Ven

das a 'starejo.
Com a consignação dos valores financeiros hav!

dos pelos Municipios em 1987 com cláusula de automát í.câ atualiza 
ção monetária para funcionarem como referencial no qual se assegu
re um mínimo de segurança com base, pelo menos T na realidade atual

das administrações municipais, pensa-se prevenir um colapso ne!.
sas administrações, em caso de consumar a consagraçlio do Imposto
sobre Vendas a Varejo, com os reflexos, que expressamos, sobre os

interesses dos Municípios.

r;-r---------- TllltTa·~UIT.,IC..çio----- ___,
r,r Tl,,;TO/~UsTl'K:AÇi.!l __,

EMENDA MODIFICATIVA

CONSTITUINTE JOSE IGNACIO FERREIRA

PLENARIO

Dê-se ao art. 210 a seguinte redação:

E·;~;~~

flY5"7;;7ã7J

JUS T I F I C A ç A D

Em conseqüência, suprimam-se o § 42 do art. 210 e as

referências a serviços constantes oi das Seçãos IV e VI do. Capitulo I
do Titulo VII.

Inclua-se, onde couber, em DlSPOSlC;OES TRANSlT.Q.

RIAS, este preceito:

."_ - Mediante ajuste nos cr~térios de rateio
referidos nos arts ~ 212, t) 29, ~tern 11, e 216,

itens I e lI, e por outros meios que forem fix~

dos em lei complementar federal, aos municípios

serão assegurados recursos nunca menores do que
os que tenham reunido e efetivamente apj.acedo
na administração municipal em 1987, observados
os valores deste exercício financeiro, com a d,!

vida atualização monetária a 11

tos sobre:
"Art. 210 - Compete aos Municipios instituir

I 

II-

111 - serviços de qualquer natureza".

impo.!

JUSTIFICATIVA

o Projeto introduziu alteração substancial no
rol de impostos de competência muru cãpaã r foi sup}:'imido o Imposto s.2,
bre Serviços, ao mesmo tempo em que se red~ziu a 50% a participação I

no Imposto Territorial Rural, antes t.u t aLment e entregue aos Municípios.

Visa a Emenda a permanência do imposto sobre serviços
na competência dos Municípios e a exclusão, dessa mesma competência,
do imposto sobre vendas a varejo de mercadorias.

O· imposto sobre serviços constitui uma importante rcn
te de receita para os Municípios, sobretudo em virtude do desenvo!
vimento do setor terciário da economia em todo o País.



3115

Ademais, t rat a-cse de tributo em relação ao qual os

entes locais já contam com mais de 25 anos de experiência em sua
aplicação, te~do eles, no decorrer desse periodo, se aparelhado co!!.
venientemente para sua cobrança, mediante a criação de cadastros,
programas de computação e outros mecanismos administrativos.

Ate o final da presente l eqr s l atur-a , o Co,!!

gresso Nacional promulgarã, em lei complementar, o CÕdlgo Nacional de
Finanças Píiblicas. 1l

JUSTIFICATIVA

ob-move, apenas,o momento nacional não nos
tenção de uma nova üc ns t t t u r ç ão ,

Os atuais constituintes investidos de mandato p!!.

ra isto, ,bem como da c i rcun s t ânc i a histórica de terem a nova oportuni
dade de reformularem, no sentido mais Justo possivel, todo o s i s t ema

juridlco nacional, deverão desenvolver, no tempo que lhes estã parti
cularmente proporcionado-, todo um trabalho de assentamento das norma;
t nfraccns t t tuc í cna r s fundament a t s ã regularlzação da vida nacional no
novo quadro de rea 11 dade que no s envo 1ve ,

Tal ê o caso do Código de Finanças.

EMENDA ES33574-0
• CONSTITUINTE JOS( IGNACIO FERRÊIRÂ-------------,

17T-------------TlXT"/~UITI~IC.Qio _,
Emenda.

Quanto à supressão do imposto sobre vendas a varejo,
é de se assinalar que a sua aplicação provocaria a ruptura do pri!!.

cípio da não cumulativldade na úlbma etapa do processo de circul~

ção de mercadorias. gerando problemas de ordem técnica de difícil

solução. Estando as mercadorias já oneradas pelo IeM, sobre a soma
do preço delas e do valor desse tributo é que incidirá o imposto

sobre vendas a varejo, dai decorrendo o aumenta do custo das mere.@.
darias para o consumidor final.

,Cabe, ainda, lembrar que os comerciantes varejistas
ficarão suje.1tos simultaneamente ao IeM e ao imposto sobre vendas
a varejo, conforme, aliás, dispõe o § 42 do art. 210, o que aument!,
rá as obrigações acess6rias e as despesas operacionais dos refer..!
dos contribuintes.

Os comerciantes varejistas, por sua vez, se consti t.!:!
em, em sua imensa maioria, de microempresas e de empresas de pequeno
porte, sendo, portanto, um paradoxo a instituição do imposto sobre
vendas a varejo, quando se procura criar facilidades e benefícios

com vistas à sua preservação e desenvolvimento, como preceitua
art. 244 do Substitutivo.

Por todas essas razões é que se propõe a presente

EMENDA ADITIVA

=------------- HXTo!JuSTlncAo;io __,

EMENDA ES33572-3 ...u'''II- ,
[!CONSTlTUINTE JOSE IGNACIO FERREIRA L·m"'~• PMDB

Ao art. 28, seu § 2i?, que passa a esta forma;

"parâgrafo Onico - Os Territórios, sem autonomia pc l ftico-admini.!.
t rat lva , integram a Federa~ão.1I

JUSTIFICATIVA

Com efeito, não são os Ter r l têr ros , nosso ver s ccns t l tut lvos da F,!
dereçâc,

EMENDA ADITIVA
-ri.}v.,&':x:,..

Inclua-se, onde couber, em DISPOSiÇÕES TRANSIT6RIA~ dispas..!.
tivo:

lIArt. _ - Lei complementar federal promoverá a atual ização das

Constituições dos Estados em matérias de urgente adaptação a esta Constituição, tão

logo aprovada, atuando como lei constitucional es tadua l enquanto não for promulgada

.8 Constituição, em cada unidade federada."

JUSTI FICAT IVA

Constituir é "ser- parte principal, elemento básico"; é ter força
de ponto central da estrutura.

Os Territórios, diversamente, são parte complementar d~ estrutura
federal; tanto que nem autônomos são.

Melhor é dizê-los integrantes da estrutura federal. Integrante ê
ser parte complementar, como ocorre com essas unidades, a que boa parte da doutrina

jurfdica no máximo caracteriza como "autarquia geográficall (v. Hely Lopes Hel re l les

Dir. Adm. Brasil 6~ ed , , p, 71,8 e, mesmo Celso êntênto Bardeiro de Mello,~

dica das Autarquias, 1968, pg. 399).

ma:

=-------------TlXTO/JUSTI~ICAQÃO-------------_,

EMENDA MODIFICATIVA

Ao art. 6i?, seu § 6i?, ao qual se deve dar nova redação,desta fo.!,

LPAIITIOIl~• PHDB

EMENDA ES3357S-a
;;:;--'==-=-=---==-=:"::'~-----"'UTOII~--__- -,
• CONSTITUINTE JOSE IGNACIO fERREIRA" -

Opinamos que não deve ser .ess me ladc prazo estreito para a elab,2

r~nstituiçãoem cada Estado. Pensamos em um ano.

~~e argUir, em contrário, que a Constituinte nacional l,!.

vará no máximo um ano e a esUrdu-a.J...,..~m._~o_n:eqUência, deve ocupar seis meses.

, Afinal, os Estados (algun~-~igniflcati_;am~empobrecidos) não

disporão do mesmo instrumental exercitado pela Constituinte Nacional, dar nãq ser

estranhãvel dar tempo semelhante ao desta última às unidades federadas para formul,!

rem sua Carte,
Enquanto esta não sobrevier, contudo, matérias necessitadas de u!.

gente adaptação, nos Estados, de neves situações impostas pela Constituição Fede r-a1

deverão receber, neste particular, disciplina por lei c.omplementar federal, que é

tecnicamente O mecanismo leg t s l at lvc que poder~ prover tal provisõria assimilação

estadual dos inadiáveis ajustes decorrentes do vindouro Pacto Supremo.

A lei complementar, no caso, atuará como norma constitucional p.!

ra todos os Estados, com este caráter de suprimento ou provt sér-r c,

r.-r------------- TUTO/~USTI~IC...Qio-- __,

EMENDA E533573-1
fi cons t r tu mte Jose 19nãc10 Ferreira

r.-r-------- 'L1N.bIO/CONII.io/IUICO..I.,io---- -,

tJ PLEN~RIO

Então, desnecessário é .a referêncl e feita no subs t l tutrvc - "tE,

dos têm direito à segurança públicall
- por evidente que ê ,

Além disto, a definição constitucional de segurança piibl ica,como

no parágrafo em tela, é inconveniente e não é de boa técnIca jurídico - constituci~

ne l ,

E se é assim, claro que a l cença a~, porque objetiva a .!2

U§ 6'? - O Estado tem o dever da segurança públ Ice , objetivando a

incolumidade das pessoas e do patrllIJÔnio. ll

JUSTIFICATIVA

Entendemos que segurança públ ica é aquela geral ou de todo o gru

~.

2E.!.

EMENDA ADITIVA

inclua-se, onde couber, nas DISPOSIÇOES TRANSITO--rs:IW.o'Y
RIAS~receito :
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r.r-------------TUTONU3TIF1CAÇio---------------,

EMENOA MOOIFICATlVA

JUSTIFI CAT IVA

Pensamos que o preceito proposto introduz no sistema educacional

brasP1eiro;'no que se refere ã escola formal, uma indispensável diretriz de form.!,

çãõ comum. elll-todos graus de ens mo , que permita politizar a sociedade nac rone l em

""-perspectiva que dependerá da efet rv l dede que se imprimir ilOS recursos e aos esfo!,

çcs pela melhoria do sistema.

Consideramos de máxima pertinência que se empreenda li pol l t l zeçjio

da SOCiedade brasileira de modo mais urgente ao-pcs s lve l e como um todo, levando-se

a população a um nível de compreensão da real idade nacio~êll que enseje o aprirnor!,

menta do próprro processo pol ítlco nacional e, ';nesmo. da própna convfvênci" social,

a partir da generalização de uma esclarecida consciência de Vida coletiva.

Para isto, entre outras coisas, julgamos oportuno que o conteúdo

básico (não só no ensino fundamental. mas, em todos os graus, permita uma noção nu

c lear da realidade brasileira ao educando e lhe propicie uma aprcpr leda visão de

que a vida nacional ê diversificada e complexa, estimulando nele tolerância, sol ida

r Iedade e o esforço ajustado de todos pare torná-Ia mteqre lmente exr tore ,

rr=""'"'~4 PHDB

Ao art. 4C?, que passa em seu "caput;" a outra forma e a cujo Item

I11 se dã nova redação, assim:
IIArt. J,t; - são objetivos fundamentais do Estado brasJ l er roe

1 - o desenvolvimento e a independência nacionais;

II - o alcance, por etapas planejadas, da erradicação da pobreza e

da redução das desigualdades sociais e req l cner s t

III - o plural ismo social, em que convivam 05 vários segmentos co,!!!

ponentes da sociedade br-as tlel re , com todo es t lmul o ã plena Integração das minorias

e a superação de qualquer forma de preconceíto ou dr scr lrmnaçiio ;"

r.T---::----,--- ,uN.i.II'I)/C.OIlIUlO/IU&l:DIUnio -,

EMENDA ES33576-6
tJCONSTlTUINTE JOSE IGNACIO FERRÊIRA

JUSTIFICATIVA

sorte.

tigo itl?

r.r---------- TUTlI/JlI:lTll'IC..Çi.lI ,

er;~~;~

[WiC:zr;m

JUSTTFrCATIVA.

EMENDA ADITTVA -k,f,.,J';> J]: (p~ o'i.vp·< J~""&I

Reintroduza-se~'"no Capítulo II (DA SEGURIDADE SD

CIAL), Seção 111 (t'Da Assistência .Socaaj,"}, o dr spos í t rvo que con~

tava do Projeto inicial da Conn.s s aó de Sistematização no art. 369"

nestes termos ) fU..1,i\)..(.lIV\.l/\!UA.~ -I<. 'Ir} e:-!t "v\...O-t.? :

" •••• (art. ou parágrafo) - As instituições p r avedas dedicadas...
ã bene Eí cêncra e à assistência social não c on t r í.bua r âo para

a Seguridade Social. conforme dispuser a !e1. 11

Constltuinte Jose Ignãclo Ferreira

r.;--------- PLU' ....,ll/CO....S.O/IIHlCO.. IUiCl --.,ê' PLEN1\RIO

EMENDA ES33579-1

Para nós, o pluralismo~ é o que, em última dimensão, se so

brepÕe numa sociedade efe t lvamente democrática.

1\lém disto, por ser o valor mais amplo, inclusive compreende o

plure l l smc polftico, que a sociedade brasileira tanto anseia seja efetivo.

Tem conotação de efemer l dade ou temporariedade, sendo ademais, i!!,

correspondente aos profundos f me nacionais que,o preceito quer exp lr cr t.ar ,

"referimos objetivos, por evidentemente mais própria ao que de~

cravem os I tens do artigo.

o.ua~to ao item I t I, modificado, tentamos dar-lhe forma mais ampla

e compreensiva da questão especffica do preconceito e da dt scr lnn neçjic de qualquer

imprópria a expressão ~,que se inscreve no "caput" do 3!:.

EMENDA ES33577-4
ê'COHSTlTUINTE JosE IGNACIO FERRÊIRA

ê' PLENARID

rrr-------------rClrrll,fJU:lnfIOl'All'i,,- --,

EMENDA MDDIFICATIVA

Ao art. 53, seu "caput l l , que passa a esta forma:

"Art. 53 - A intervenção estadual em municípios, bem c~

mo a da União no Distrito ou em Municíplo localizado em
t er-r í t õr i o federal, só é admitida quando:
r. .

JUSTIFICATIVA

As entidades ou instituições de as s Ls t.ênc t a e benef.!,.

cência s obrevfem ã custa de ajuda e COlaboração da comun i dade , mas

prestam relevantes serviços à causa da população carente.

Dispensã-Ias de c ont r rbud çôe s para a Seguridade So

cial é obrigação do Estado. é mero cump r amen t o de Jus-tiça.

Essas obrigações Com a Seguridade socr a t • na atua

lidade, a t angem a 26\ até 28\ da folha de pagamento mensal - one-

rando em demasia os custos da ass í s tênc i a ybene Eicênc i a ,

Trata-se dar melhor forma ao dispositivo do substituti-
vo ,

Deve ser restabelecida a exclusão dessa contrIbui

çâo , que con~tava no pr-ameã ro Pz-oj e t c da C.Sist.

Do modo como está expressado, tem-se o óbvio f i rmado
como regra constitucional: cada Estado interv indo J quando admiss.f.

ve l , em município de seus domínios. ~ ev i dent e que 56 O pode ser

assim. Não se pode pensar em Estado qualquer intervindo em muni.
cípio de outro Estado.

EMENDA ES33580-4
Constituinte Jose I nãcio Ferrelra

t: PLEN1\RIO

~-;;~;~

CbS=i;;fl?J
EMENDA ES33578-2
• CONSTITUINTE JOSE IGNAclO FERRÊIRA-------------,

E""""~• PHOB

rrr------'---------TItl\TO/~I,1'T1f111 ..CiCl ,

EMENDA ADITIVA

rrr-------------TIXTO/JUSTIFlcAçlo- ---,

Acrescente-se nova alínea (vd") ao item 11

§ 8Q
• do art.2D9 (Dos Impostos dos Estados •.. L, como segue.

It 1r - não 1ncidirâ :

do

EMENDA ADITIVA

Ao art. 27'-l, ao qual se deve acrescer um parágrafo único. com e.§.
"d} - sobre as relações entre as cooperativas e seus

jnemb r-ca as s oca ados c "

te teor:

"Parágrafo Ilruco r A lei fixará base de conteúdo para o enSino, em todos

0$ graus, de modo a assegurar a formação de adequada consciência comum da Vida poli

t l ca e dos valores culturais e ar t Fstr ccs nacionais e suas especifiCIdades reglE

nais, observados ptJdrões de qual idade e custos. def'r mdcs em Ier ;"

JUSTIFICATIVA.

E' da maior convení ênca a para o nosso país que

desenvolva. r-apa danerrte , o sentimento assocl atn vâ s t a , entre as
soas , seja no meio urbano ou ruraL

se

pe~
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EMENDA MODIFICATIVA

r,r------------- TUTtl/JlIStl'I~.çitl ----,

Adite-se a redação do texto do art. 102, que trata

da aprovação das Leis Complementares, como segue •

"Art. 102 - As leis complementares serão aprovadas pelo

voto da maa ora a absoluta dos membros de cada uma das

L;;;~';~

t:õS;c~!!m

Casas Leg í s La t avas ;."

A opção s e r aa : " maa or-ia absoluta dos membros do

Congresso Nacional."

EMENDA ES33583-9
oc= Constitulnte Jose Ign5clo Ferrelra

Além do mais t a não í.nc i dêncí.a do "TeM" nas rela

ções entre as cooperativas e seus associados. nominadas de ATO COQ

PERATIVO na Lei 5.764/71 (art. 79),. é re r vmdacaçâo do sistema co.".

pe rat i vi s t a nacional. de anos seguidos - de s a t enda da pe rmanerrt emen

te pelos adeptos da filosofia de Lfan Lana de que as cooperativas.e!!!.

bora s ocaedades civis 1 não s âo s oc i a i s mas econômicas

E a cooperativa é o instrumento para aquela f t.m

com o acr~scirno de que ê uma escola de de nccr-aca a COroUUl târia.

Nos últ1Jnos sete anos, em sucessivos Congressos e

Seminários. o s a.st.ema cooper atav i s t a tem externado a aspiração. de
que os atos entre as coope r a t i vas e os as soc i edcs , na forma estat,!!

tãría e legal va gerrte , não tenham tributação prôpr í a do ato mercan

til pp • da t o mas dela sejam excj gj.dos os ATOS COOPERATIVOS

JUSTIFICATIVA.

r,r------------- T[~To/~l!sTlnc.ç.tI - -

o texto atual do art. 102 está incompleto : - não

da z maa or-La absoluta de quê.

:g preciso completar o texto, por uma das formas su

gerias acama ou outra adequada aos prtncípios normatrvos próprios.

EMENDA ADITIVA

JUSTIFICATIVA.

assuntos

o es tebej.ecameneo das condições de pesquisa e expIo

ração de recursos e Jazidas minerais deve ser feito de forma a não i~
pedir que as pessoas fís~cas, ee j a Lndd.va.duaImerrce , ae j a através de

ccopezatuvas , tenham acesso a esta atividade.

t desnecessãr~o lembrar que o trabalho dos empreeE

dedores ~ndividuais e dos garJJllpeJ.ros tem sido na maior importânc~ana

descoberta e exploração Lnn.ca.a L de diversas ocor-rêncaea de manêcí.os ,

algumas de grande J.Inportância econômica para o paIs ,

Outro aspecto da z'eeLa.dade que convém recordar é
que o texto atual do art. 232 craa empeci).hos à exploração mineral, a

qual mua,tas vezes ocorre em pequena escala, ao impor ao minerador in

dJ.vidual a cria ão de em resa, b~atizando desnecessariamente um
~ dos mais da.nârru.c ec nornJ.~

Entendemos que caberá à Le.i, or-danâr í,a - aliás Já

prevista no mesmo artigo 232 do projeto - f~xar os cxacêr-a.os para que

esse vasto contingente de pequenos empxesêxacs e trabalhadores possa

exercer sua atJ.vidade de forma pxodutia.ve e nâo-pr-edat.ôraa , como, por

exemplo, através da demarcação de áreas, pr-evaaâo de normas de eeçu 

rança e de pxesexvaçâc do me í.c ambiente, e da nmpLemen'taçâo de meios

de fiscalização efic~ente, para exigir a observâncae dessas normas ta!!.

.to das pessoas fís~cas quanto das Jurídicas.

Evidencia-se, por conseguinte, a oportunidade de

incluir, entre os titulares do õ i.reato de exploração" dos recursos mi

nexaa.s , as pessoas fí.sJ.cas, desde que neca.onaas , com o que atendere

mos a ob'jeta.vos primordiais para o denenvoLvamerrt.o deste setor eco

nômi.co ,

EMENDA ADITIVA

Estende a titularidade do direito de exploração dos

recursos energéticos e minerais às pessoas físicas de nacLonaLa.dade

brasileira, passando o artigo 232 do ProJeto a ter a seguinte redação:

"Art.. 232 - O aproveitamento das potenciais de ener I
9ia hidráulica e a pesquisa e a lavra de recursos e Jazidas minerais

.somente poderão ser' efetuadas por brasileiros e empresas nacionais

mediante auticru aaçâc eapec.Ifa.ca quando essas atia.vd.dades se desonvOl-'

varn em faixa de fronte~ra ou em terras indígenas, e ;ão poderão ser

transfer~das sem prévia anuência do poder concedente".

(OBS: Gr~famos a palavra aditada)
JUSTIFICATIVA

r.r-------------TUTO/JUSTlflC.ÇÃO---------------,

r.r-------- PL[tl.1I1tl/ctl ...Ie 5Ãols!Jnctl ...I!l eÂtI ~

EMENDA ES33584-7
~ CONSTITUINTE JOSE IGNACIO rER~EIRA

er;;.;~;·~

[J0-:;;'~/1flJ

A declaração de va cânc r a do cargo. pela não posse

como é a htpótese do § único do art. 112. deve

Congresso Nac i on a'l , por sua Mesa Diretora.

JUSTIFI CATIVA.

no prazo legal,

ser dir1g~da ao

Não pode ficar em branco a m da caçâ o de a qual a,!!

t or i dade ou ente o T.S.E. comuru car-ã a sua declaração.

EMENDA ADITIVA

Adite-se ao texto do parágrafo íiru co do art. 112~

que trata da vecânc i a do cargo de P're s aden t e por falta de posse "'1\0

prazo de 10 dr as , urna frase. corno segue .

H§ único - Se o Presidente ••••••••• ) om s s i s )

•••• o cargo será declarado vago pelo T'r i.buna l Supe r ro r

EIei toral, meda arrt e comum c ação ã Nes a do Congresso Na

c LcnaL, fi

A prcpcs i çãc é a de que, além do P're s i de nt e da Re

píib Laca , possa 1/3 dos membros e fe t i vcs do Conselho convocá-lo.

com pauta de Hn i da na convocação, como segue :

"§ '" - O Conselho da Rep íib Li ca será convocado pelo

Presidente da Rep iib l t ca ou ainda por um terço dos seus

membros, fixada previamente TI a convocação a pauta dos

Nenhum dos dois artigos ( 118 e 119) contem Lnd i ca

ção da atrt oru dade e da forma de convocação do Conselho da Rep iib 11

ca - o que poderá levar o P'res a dente a de i xa r de consultar o Consc

lho, por Lda oasí n c'r as La ou de s t n t.e r-es s e pelo órgão.

Seja ao art. 118 ou ao 119. que t r-a t a do CONSELHO

DA REPÚBLICA, é essencial acrescentar um parágrafo para estabelecer

quem poderá convocar o Conselho - se só o Pre s a dent e da Repúb lica

ou mais alguns dos seus -m te gr an te s ,

:s preciso dí s c rp Lrna r , de uma forma ou de outra, a

convocação do Conse lho da Repjib Li ca .

EMENDA ES33582-1
tI Constltulnte Jose Lqnjic i o Fe r r e t r a - -----~

r,r------------- tr~ttl/~l!'TlflC..~.õO
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da

sup!.

mercado de trabalho, a calamidade das secas, a necessidade
\ ae rorea agrária, a não interiorização do ensino médio e
! rior, enfim, todo um complexo de expu l são social. '

____ ~u~am::~e outros horizontes, outras esperanças, pers-
pectivas outras de sobrevIvência, de qualidade de vida e até
mesmo de ligaçl110 com o futuro.

Todavia, nem sempre os denominados pólos de atração
oferecem condições dignas para a fixação de migrantes, e, de
conseguinte t legiões de desempregados "se acumulam nas cidades.
Marginalizam-se. Arriscam opções iiegítimas. Multiplicam favelas

e invasões 6 Oeslocam-se e deslocam seus problemas, sem que exi.§.
ta um, instrumento eficaz para perseguir as soluções pertinentes.

Com a emenda ora proposta, criaríamos condições para
compatibilizar as necessidades de cada região e setor econâmico
com as aptidões e expectativas individuais, evitando os graves
problemas acima mencionados, que se tornam mais sérios nos Est,!
dos e áreas menos desenvolvidas, e que todo o país já conhece,
através dos meios de comunicação.

í

Ao artigo 39 das Disposições j'rans a'tôr aas , que te

rá a seguinte r edação ;

EMENDA MODIFICATIVA/ADITIVA

DISPOSICDES TRANSITORIAS

"Art. 39 - A União demarcará as terras ocupadas p~

,los índios, ainda não demarcadas, devendo o processo estar concluído
no prazo de .1..anos, contados da promulgação desta Cons t i tu í cão ;"

Parágrafo único - No prazo de 90 dias, a contar do
mesmo termo an LcãaL, o órgão executor da po l Etn.ca ind Lgenas t a prepa
rará um cronograma da demarcação relativo a cada uma das áreas abra!!,

grdas por este d í.spos í t avo , inclusive as que já tiveram ãn Lcaada a

demarcação."

(l PLENÁRIO

EMENDA ES33585-5
(l CONSTITUINTE JOSIl IGNÁCIO FERREIRA

r;-r-------- I"LU""IO/COllll'.lo/.u.COllIUÃO -,

r.r------------- T[ltTO(JI"TlrlC.u;io------- --,

EMENDA ADITIVA

JUSTIfi CATIVA

=------------_TUTD/~USTJ'Ie~lD------=-----------_:<

o pr lnc lp lc da anualidade, em direito tributário," é violado

constantemente pela alteração de a1 Iquctes que, sem dúvida al quma, eleva a carga

fiscal sob responseb l l idade do contribuinte.

rr='P~ÕB~

rç;;;:;;q7ilJ

Acrescente-se ao art. 202, o inciso V, como é redigido a segui r:

"Ar t , 202 - Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao cOE.

tribuinte, é vedado ã União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Hunl c lp los s

. \ .
V - alterar, no curso do exercício financeiro, qualquer alfqu.2,

ta, ressalvadas as exceções previstas nesta Constitulção;lI

(lPLENARIO

EMENDA ES33587-1
[JCONSTlTUINTE JOSE IGNACIO FERRÊI~Á

Trata-se de medada indispensável ã eficác~a da pr-ª.

pria norma) eis que todo o país está conv~cto hoje da necessidade de

demarcação das terras indígenas.

Em verdade, este procedimento serã útil a toda a

sociedade, principalmente para aqueles que exercem alguma d.tividade
.econômica nas regiões próximas das terras habitadas pelos índios,

que muitas vezes nã.o têm a segurenca Jurídica necessária para desen

volverem seus negócios.

Se isto in odos, é de importãnc~a vital

para os indlos, end~permanên ia em suas terras, e da de
limitação destas, para sua sobrevivência em condições dignas, com o
'r-eaped't.o devido às suas diversas cu!turas ~

A fim de preservar, portanto, a riqueza que essas

comunidades z-epxes en't am, em te1'lOO5 depatrimônio cultural e humano, pro
pomos que a demarcação se faça em período menor que o constante do
Proj eto e que em 90 dias, contados da promulgação da Carta Magna, se

j a estabelecido um cronograma de execução da demarcação.

(OBS: A parte alterada está sublinhada)
JUSTIFICATIVA

EMENDA ES33586·3
• CONSTITUINTE JOSE IGNACi"õFERiiÊIRÃ------------

L""'"'~• PMDB

EMENDA ES33588-0
tJ CONSTITUINTE JOS~ IGNACIO FERREIRA

f:J PLENARID

[";1------------- nnoouST1'IC.çiD' ---,

=------------- tt:HO/.IV'fl'IeJIl;ÃO

EMENDA ADITIVA

EMENDA ADITIVA
Acrescenta, ã redação do art. 258, inciso VII, o

Acrescente-se, ao art. 229 do Projeto, o seguinte § 32:

"Art. 229 ••••••.••••.••.•...••••••••.••••••••••••••••••

seguinte:

§ 32 - A lei estabelecerá uma política nac rona l de
prego que deverá considerar, dentre outros fatores
vantes, os deslocamentos de trabalhadores e suas
lias, e as repercussões sociais e econômicas-das

de grande porte nas regiões geo-econômicas em que
realizadas li •

em

rel~

faml
obras
forem

VII - Caráter democrático e descentralização da

gestão administrativa, dela particl.pando obrigatoriamente empregados

f!. empregadores". -----

oa5: Grifamos o trec acr'eacado ,

/
JUSTI CATIVA,

JUSTIFICATIVA

D preceito acima tem por objetivo tornar factível o

princípio enunciado no artigo 225 e respectivos incisos, no senti
do de combater o desemprego e de evitar que grandes contingentes'
de trabalhadores sejam muitas vezes deslocados para trabalhar
centenas ou milhares de quilômetros de suas regiões de origem, e
ai abandonados à própria sorte.

Cumpre estabelecer um progr..ama que possa orientar eE!.
presas e t r absLhador-es quanto a sua formação profissional, oport..!:!.

nidades de emprego (ampliando o trabalho do SINE para prestar i!'.

formações a nivel interestadual).

Ao ordenamento maior, sobrelevam questões outras que
merecem reflexões mais prof_lI,Qd-~as limltações locais do

A participação dos contribuintes - empregados e

empregadores - na gestão dos recursos da previdência 80cl.al é xeavi~

dicação antiga da sociedade brasileira.

Acreditamos que esta participação - a ser exerdida

de forma abrangente, na defl.nição dos ohjet.Lvoa Ida Previdência Social

e na fl.scall.zaçâo de sua atividade - será altamente benéfica no sent,!

do de obter melhores resultados operacionais com a aplicações dos re

cursos disponíveis.

A previsão constitucional da gestão participativa

teria, portanto, efeitos imediatos e reievantes, cabendo ã lei ordin!

ria estabelecer de que forma se dez-a.a a integração de empregados e

empregadores na a~nistração dos órgãos de Segur~dade Soc~al
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SUGERE-SE A SEGUINTE REDAçnO AO PARAGRAFO 52:
§ 5" _ A LEI PUNIRA COMO CRIME INAFIANÇAVEL QUALQUER OI§.

CRIMINAçnO ATENTATORIA AOS DIREITOS E LIBERDADES
FUNDAMENTAIS.

~ PLEMRIO

EMENDA ES33589·8
{:JCOHSTITUIHTE JosE IGH~êlõFEiüiÊIRP.

=-- 'LII:I~AlIlD'co...lnÂD/lll.lRCO".I~S;:O- _

r;-r-------------Tufo/Jun'nc.aç;,o -,

EMENDA SUPRESSIVA/MODIFICATlVA JUSTIFICAÇ~D

supr me , na a l Inea d , Inciso Xl, do art. 31 do
Projeto (que estabelece

0

a competência da Unlão), as palavras "tir-e ns poj

teaquaviârl01 substituindo-a pelasexpressão lias v i as de t r anspo r'te ", -

A presente Emenda suprime, na mesma linha de ra ..
~foclniol a expressão IJtransporte ferrovlârlo '1 , na alínea ~ do mesmo
mc tso Xl (art. 31 do Projeto).

comunic,!!

são iguais
qualquer

formas de

dos passarão
ConseqlJentemente, os d1spOSlt,VOS acima referi ...

forma seguinte:

"Art. 31 - Compete ã um ão •

D parágrafo I" do supracitado artigo estabelece que "todos
perante à Constituição, a Lei e o Estado sem distinção de
ne turaz a'". Não se faz necessário, portanto, especificar as

discriminação e localizá...las redacionalmente nos meios de

ção.
O Estado democrático garantirá o exercício dos direitos e liberdades
fundamentais e não tolerará qualquer fb rma de discriminação, seja

ela praticada onde e por quem quer ql}"e seja.

XI - explorar dr re t ement e ou mediante concessão
ou permissão:

a) ••••••••••••••••.•••••••

b) ••••••••••••••••••••••••

c) ••••••••••••••••••••••••

d) as vias de tran.porte entre portos brasilel _
ros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou
de Território; e

e} Os portos marítimos, f luv i ar s e Lacus t r es ",
OBS: (o trecho alterado estã sublinhado)

JUSTIFICATIVA

r.r-- rt:ITOIJlllJrl'lCAçio -,

EMENDA ADITIVA

T1TUlO IX - CAP1TUlO~II - ART. 2B5
<}.. ,

Acrescente-se ao texto do caput do mencionado artigo
285 as expressões:

Art. 285 - ••• espaços cênicos, cinematográficos, mu
sicais e outros esjraçce destinados às mani.festações'
art!stico-cul turais;

Ainda, a concretização do i,ncentlvo do estado à ação
cultural, na preservação do espaço no qual efetivamente desen 

volve-se a atividade em tela, em especial àquela de caráter pr.Q.
fissional. Como, igualmente, o estímulo da Estado ao livre, fá
cil e maror acessô da comunicação às referidas atividades a!.
tísticas - Expressllo da cultura de um povo.

JUSTIFICAÇ~O

Entende-se que as espaços cênicos, cinematográficos ,
musicais e outros pr6prios às mani festações da criação artíst,i
ca , devam também constituir o patrimônio cultural.

Objetiva-se com a sugestão da presente emenda, a co..!!
cr-e t Lzaçãn da proteção e do apoio também técnico e logístlco do
Estado, à criação, produção, circulação e di fusão dos bens cu.!.
turaí s ,

~Pl4:NARIO

EMENDA ES33592·8·

t:CONSTITUINTE JOS~ IGNACIO FERREIRA= 'I.Il:""1II10/COllISSÃO/luleO"lssÃO _

A prevalecer o texto constante do ProJeto,no que
tat'ge ã competência da ~S1Je. exploração dos transportes,
pode r i am surglr dificuldades na m ter-p r e t acâc desse d t spo s i t t vo ç s e co.!}
s f der-ado em conaunto com o mc t sc XX (art. 31) do ProJeto.

Isto porque o únlCO melo de transporte excluldo
da competêncla federal .para orientar sua exploração seria o rodo'Jlãrlo.

Ora, o Bras i 1 conta com grande nümero de empre
sas de transporte rodo'liârlO, atuando eficazmente nos serviços ex rs t en

tes entre os diversos Estados e Territõrlos que compõem a Federação. -

Se omitlda a pc s s tb r Lr dade de exploraç.ão d r r-at.a

pela Un i ão (o que não cremos seja vrãve l ) ou a concessão ou perm s s ão
dos r e spec t r vos serviços, estariamos po s s r ve t ment e abnndo caminho
competição predatórla entre empresas ou, por outro lado, ã ausência de
concorrência, pela mex t s tênc i a de regras ba l t za dor-a s da conces ..iin ou
permissão.

1: verdade que o f nc t so XX deste mesmo artlgo 31
do Projeto reserva ã umão

"e stabelecer p r-i nc fp rc s e d t r-et r-r ae s para o 515

tema naclonal de transportes e '-nação".

Entretanto, não seria supêr-f l uo f i x ar , de modo
abrangente" a competência da União para orientar adequadamente a exp Ip

ração dos dt ver-sos melas de transporte, '~vitando, ao mesmo passo, dar

enseJo a futuras alegações de 1nconstJtuciona71dade, por mer s irrazoã
Ve15 que sejam.

Vale notar que a Carta vigente (artigo 89, '10ci

50 XV, alínea ~), não ab r i qa as restrições lancadas no Projeto, tendo o

texto a~nda vigorante o mesmo teor do que !?ra propomos nesta El!I~nda ,co

r.r TIl:lI"'/~u.TlflC"ÇÃO __,

EMENDA MODIFICA't'IVl\

Art. 284 - O Estado garantirá a cada um o ple
no exercício dos direitos culturais, a parti0.!,
pação igualitãria no processo cultural e dará
proteção, apoio e incentivo à cz-Laçâo , produ
ção, circulação, difusão e ao livre acesso aos

bens culturais.

Sugere-se a seguinte redação ao referido art.

T1TULO XI - CAP1TULO UI - ART. 284

284:
tr=""'''=:J• PHOB

EMENDA SUPRESSIVA
TITULO II - CAPITULO
ART. 62 - PARAGRAFO 52

PLENARIO
= PLI:N,bIO/cDNISdo/SUICDIolIU.\O -,

EMENDA ES3359Õ-l '"". __,
!:CONSTlTUINTE JosE IGNAcIO FERREIRA

r- TuTOlJuSTlrlc"ç:ÃO ---,

r
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r,r-------------Tll:lITO/JUSTI'ICl.o.çAlI--- __,

Justifica-se ainda a presente emenda uma vez

que expressa o princIpio em questão, garàntir-se-á a livre manifes
ta9âo artística - expressão da cultura"':" fator esse imprescindivel
ao desenvolvimento cultural da comunidade e a consolidação das li
berdades democráticas.

(!PLENARIO

EMENOA AOITIVA

= TltlTtl/oH,lITI'ICAQ;:O __,

JUSTIFICATIVA

Inclua-se, onde couber, no art. 62 este dispositivo:
li _ Ao Poder Público cabe assegurar inteira segura!!.

ça da testemunha e da vítima, em qualquel'fase da apur.!
ção de ilícitos, de modo a garantir sua integridade ri
sica e moral, bem como a idoneidade dos informes cuja

prestaçSo delas dependa".

= PLIICÁllIO/l:OIolIIslG/IUICOfI'..io -,

EMENDA ES33595-2
tJ CONSTITUINTE JOS" IGNACIO FERREIRA

artigo
deverão

~'''"fIOO~" PHOB

JUSTIFICATIVA

Importante se faz Dominar no caput do
em .pauta, as a.tividades culturais as quais necessariamente

merecer a proteção, o apoio e O incentivo do Estado.

l?PLENi\RID

EMENDA ES33593-6
• CONSTITUINTE JOSE IGNI\CIO FERRÊiRÂ------------'

EMENDA SUPRESSIVA

TrTULO II - CAP rTULO I

ART. 6~ - PARI\GRAFo 9~

Sugere-se a seguinte redação ao c l tadc § 9'::

Ui 9~ - E 1ivre a manifestação do pensamento. vedado o anonim,!

" to. E assegurado o direito de resposta, proporcional ao eqr-avo, além da indeniz.!,

çio por dano material, moral. ou ã imagem."

Inquestionavelmente, a insegurança das testemunhas e

da vítima em certos il!cüos tem sido obstáculo sério à apur ação

das infrações e, de algum modo, estimulante à impunidade, uma vez
que se dificulta a prova contra o infrator, nestes casos.

Numa época de violência extremada, imperativo se faz
ore.senvar vítima e testemunhas para o alcance dos exatos esclareci
mentos que levem à. elucidação dos ilícitos. sem exceção, no que de

pendem destes dois protegonistas.

JUST/ FI CAÇ)lD

= 1"~lf1"O/"llnl'll:loÇio-------------__,

TRANSITORIAS,

EMENOA AOITIVA J;VJI;::.~
~11!

Inclua-se., onde couber, -Qift" DISPDSICOES
este preceito:

(lPLENARIO

= "LI:.... IIIO/C'llNlllio/~I.IIICOIlIHio ,

EMENDA ES33596-1
!!J CONSTITUINTE aose IGNACIO FERREIRA

Justifica-se a presente etnenda. considerando-se que 11 de todas

as llberdades~ li mIIis indivisfve.l é 11 de expressão",

A l1Ianutençio das ressalvas as quais prepée-se suprim,r,oportunl

zilrã liÇõeS atentatórias a essa mesma liberdade a qual cbjettva-se garantir.

Cem a peroenêncte das restrições Constantes do parágrafo em te

la, cer-eeeenee, abr l r-eee-â precedentes ã censura proibitiva, uma vez que as mesma:

referea-se a expressões altamente subjetivas, pass Ivet s de múltipla interpretação.

O Estlldo democrático não pode incentivar o cerceamento à I lber

dada de expressão e de criação, deve ao contrár}o assegurá-las, sendo que cada um
responderá, de acordo CO{Il a lei, pelos abusos que cometer.

- Em até um ano, a contar da promulgaçllo desta
.constituição, a União instituirá regime jurídico único para seus se!,
vidores da admfn.í s t r açãn direta e autárquica, nos termos. da lei.

r,r-------------nltTtlIJlJt1"lf'le~i.-------------__,

EMENDA ADITIVA E SUBSTITUTIVA

TITULO II - CAPITULO I

ART. 60- PARAGRAFO 48

Parágrafo Onico - Lei complementar fixará o prazo e
as condições em que os Estados, üast r í t o Federal e os Municipios

Inst í tuí rão , em seu âmbito O regime jurídico referido no "caput."

JUSTIFICATIVA

ROBERTO FREIRE

Sugere-se a seguinte r edação ao· citado § 48:

§ 48 _ " assegurada a liberdade de expressão da ativid~

de intelectual, artística e científica, sem censura ou
l1cença4 Aos autores pertence o direito exclusivo de
ut í Lí.zação , publicaçSo ou r eproduçãc de suas obras, tran~
.. issivel aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. E
assegurada a proteçao, conforme a lei, às participações
individuais em obras coletivas, e à reprodução da im,!!,
gem e voz humanas, inclusive nas atividades esportivas.
Será assegurado aos 'cUadores e aos intérpretes o co.!!

trole econÔmico sobre as obras que produzirem ou de que

participem.

Outro dispositivo, que também encaminhamos, determina
regime jurídico único para os servidores públicos da Unillo e demais

entes políticos. .
Aqui, fixamos prazo para 8. instituição desse regime por

esses sujeitos de direito público interno.

EMENDA ES33597-9
(!l

tJ fLENARIO

r,r-------------'-TI:XUl/"UlflflUçio ,

JUSTIFICAÇAO

Justi fica-se a presente emenda uma vez que se faz nece~

sário garantir na Carta Magna, o direito de imagem e voz ao inté!.
prete, de acordo com o que assegura a Lei 6.533 de 24.05678; a
qu~l regulamenta as profissDes de artista e técnico em espetácu 
los de diversões, em seu artigo 13 e parágrafo único, na referên
cia que faz aos direitos autorais e conexos decorrentes da prest!,
ção de serviços prorissi,:,!!!~.de.\Ll..d.Q.sa cada exibição da obra.

Altera a redação do art. 246 do 2 Projeto de COnstituição, que passa

a ter a seguint~ redação. propoe-se, ainda, a renumeração dos seus

paragráfos;

Art. 246 - Compete a União promover a Reforma Agrária

mediante desapropriaçãQ"por interesse socia.}., da propriedade terri

torial rural. necessária à execução de pl.anos e programas e projetos

de desenvolvimento social e econômico, atráves de pagamento de

indenizaçoo em fítul.os da dívida agrária para a terra nua e, em
dinheiro, para as ben:feH:orias úteis e necessárias.
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JUSTIFICATIVA

=------------_TnTD/~usTI'ICAÇÃO.- .,

A redação proposta visa adequar o art. -216 com o di§.
posto no art.69 § 33 do proJeto de Constituição, sJ.rnplJ.ficando o

dispositivo em tela 7 contemplando o testo Constit.ucional com os

principio gerais que I entendemos, deve con~er na Carta Magna, e

que servirão, ao poder públ~co de instrumento para a realJ.zação da
Reforma Agrária reclamada pela nação.

=--------- TElI:ToNUSTI'ICI.~ÃO----- --.,-,

,l.lt IU... IO/CCIlI";.Olsu.COIlIS3ÃO- -,

JUSnFICAçFo

SA11:do . . i' . t'tida tem~ a1gur: ssseçurar na Constituiçac CI díre l-C ao prop:'le:!.

rio de im6v~1 de obter do POder pút.!ico declara.ção de que o bem cumpre fLnçáo s.Q.
cíar . So!!citrl'ilos e sua supreaséc ceio ceréter ãrrc.tcvente de d1Sr,.ositivc. Se

pElrttssemos desse pr:'ncíp.i.c,deveríamos i:~rê::ntir outros dcc.larzções dessa ordem.

Et1ENOP SUPíU::SSIV!\

DI~OSIT~VO ~::E~.DP.DO: ~ 34 do ArtiGO 62

@ f1LEN.CRTO

,.I,IUIAIIlO/eeWIJii.o/lulcllIlUI'XO --,

(:J l'LENARIP

Propõe a supressão dos Arts 247 e 248 e de seus paragráfos;

'LtNI."IO/CQllIS',iO/Ju.CQIII3S,io --...,

JUSTIFICATIVA

Não se coaduna com a boa técnica legi.slativa, um texto
Constitucional 'lua estebelece procedãmentica pxoceas uaae v.ã matéri

é tipicamente de legislação o.rdf.nâr-a.a , e como tal deve ser trat~

da, daí I a nossa proposta de excluí-la do presente proJeto de

COnstJ.tuição.

No mérito, tais medidas se aprovadas nos xemeeer-a.a

para um recuo co~ relação a Leça.aLaçâo atual\ a.nva.abd Lí.z ando o

processo de z'e fozrma agrária, pois o Art. 79 do Dec.-Lei 554/69

prevê a imissão de plano ou em 48 horas, e que o presente proJ~

to está propondo que passe para 90 dias n;m evidente retrocesso ~

Mais, receiamos que a falta de clareza ?O substitut2VO, particu

larrnente no seu § 39, obra.çue ao pagamento em dinheiro antes

da propria imissão de posse, fazendo retornar ã situação V'J.gente

com a Constituição de 1946, quando a desapropriação para fins da

Reforma Agrária estava condicionada ao pagamento, prévio e em
dinheiro! da anden.í.aaçâo ,

EMENDA ES33601·1
tJ ROBER10 FREIRE

f:J PLENÁRIO

r.r-------------TtlCTO/JUSTjrll:..q~O-- __,

EfENOA SUPRESSIVA

OISPOSITIVO Et'ENDAOO: § 80 do Art. 60

SUprima-se, no § 82 do Art. 62, a expressão "com seus

JUSTIFICAÇM

A liberdade de locomoção é misturada ao direito de saí.r
do território "com os seus bens". Isto pode provocar Interpretações graves

aos interesses tJiacionals.

EMENDA ES33599·5
~ ROSERTO FRE IRE

r.r TlltTe/..U.1"lflc: ..Çie --,

Acrescenta §tQ ao art. 246, renumerando os seguIntes

O Sl9 passa a ter a sequ lnte redação:

~lQ .. Estão excj uldce de deseprcpr l ecâo por interesse socialpara fins de Refor

ma Agrária os inXiveis r~r:.lis direta e pessoalmente exp Iorados em di~nsão

que não ultrapasse a três mãdulos regionais de exploração agrfcola d!:,.

flnidos por lei.

r.r------------- TI:XTOJ'JUSTI'IC1qio ,

EMENDA ADIT:VA

DI5POSIT!VO Ell::lmp;)O § 19 do Art. 62

o § 15 de Art. 62 passa ter B seguinte redaçzo:

JUSTI FICAT IVA

• Art. 6\ .

zs reecs , com esta proposta, assegurando ec pequeno e médiO /

produtor rural o .dlr-e ltc ã propriedade, garantido-lhe desta forma

continuar a produzindo al imentos para este pais, pois é, comprovadamente

o pequeno produtor, que obtem os maiores lnd lee s de produtividade, e que

tem a sua produção inteiramente voltada para o ccnsunc do nosso povo, te!!,

do, pc l s , sua propriedade cumprindo função social relevante.

Visarros, também, separar o Jóia do trigo, na questão da

Reforma AgrárIa, pois tem sido o pequeno produtor usado peJos latifundi-ª.

rios GOmo massa de manobra na luta contra democrat Ização da propriedade I
privada, objeto do Prcceesc da Reforma que esreocs assistindo em nosso /

paIs

~ 19 - Os presos têm dtreito 80 respeito de sua dignid;- rs
Je fís:'ca e mente1 li cssttêncía espiritual, ecucacícnar, Jurídica, sanltária~
sccíahí Irdade, ao contato ccm a f.:míli8'3 coramlcal.í l Idade , ao trabalbo produtl

vc e remunerado, na fome ca lei.

JUsnF:iCAç~O

Tendo em vista o resccí to a dignldaC::c do preso, que

um ser humana, é prer-lso esseâcrer const.ítccíonaínente a assistência social en

todos os sent ídos , o trabalho remunerado e c contato com a famíIla. Na forma

do Projete or'tolJ~se per un concerto genérico, restnngindo o direíto.
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=-------------'nXTD/~\lSTI'lc"l;lo _

r.r------------_TI:XTO/~tI.5TlrICAçAo' _.

de -se és demais..

crr:;-.~'~~
~5~

CONSTITUINTE PAULO MACARINI

da ANFlP.

o conceito de vencimento no Serviço Pútl}.ico corresponde à

parte fixa da remuneração, ~em os adí c í onaas cosnt!tuídos por grat,!
ficações de variada espécie, muitas delas incorporáveis para efeito
de aposentadoria.

Mantida a relação como está, teríamos uma si tuação extr~

mamente injusta, pois a pensão gerada por morte de servidor em ato!.
vidade-baseada no vencimento seria bastante inferior à decorrente

da morte de um servidor aposentado, da mesma categoria e do mesmo

nível, pois, neste caso, a pensão estaria vinculada ao provento,que
engloba vencimentos e grati f'acações incorporáveis.

A substituição da expressão vencimento por remuneração .!
vitaria essa di ferenciação, estabelecendo, portanto, tratamento 1.
gual para situação semelhante.

Endossamos a presente propositura recebida como suqes t ãn

JUSTIFICATIVA

~ U 5 T I F I C A T I V A

da ANFIP.

por remuneração.

do Substitutivo do Relator Constituinte Bernardo CAbr.a

A expressão vencimento designa nos termos do Estatuto dos

Servidores Públicos da União t a parte fixa de remuneração, sem os
adicionais típicos dos cargos e empregos criados posteriormente à
expedição daquele diploma legal, representados por grat! r Lcações v2.

riadas que integram a retribuição do servidor, tais como. nível su

peracr , produtividade, atividade, desempenho, representação, exerci
cio em determinadas zonas ou locais, etc.

Mantida a expressão registrada no texto, o artigo resta

ria inócuo, pois a desejada igualdade salarial entre atividades co!.
relatas se remuiria a uma parte restrita da remuneração (o vencime,!!,
to), o que s1gn1 f'Lca r aa a manutenção das injustiças atualmente pra
ticadas, tão danosas ao Serviço Péb Li co •

A substi tu íção da expressão vencimento' por remuneração

permitirá a ampla abrangência pretendida pela Constituinte.

Endossamos a presente propositura recebida como sugestão

No Artigo 60

Substitua-se a expressão "vencImento", contida no artIgo,

EMENDA ES33606-1
tJ

= l(lCTO/~u*TlrlC"çi.o----_--- __.

~ám".

1:!!ô'?7

§ 1~ rcocs são !gusis lJeunte r: ccnstitoJ!çáo a Lei

e c: Est~dG.Nt:o ccnstãtuí disêr:m':naç5c cu j:.r!v.Llég:'o a c:.pllcaçéc, l-cJe Pcd~:

Pútlicc de m::~!da.5 CCfi1p-anSfi.tc=':ú.s viSênc!O ~ il'i'lPl~nc[ltençl1c deste ~rincípic.

§( ••• ) .Ninguém será privilegiado ou prejudicada em

razão de nâscimenta, etnia, raça cor, idade, sexo, or.íentaçzo sexual, estado

civil, natureza do t.rabalbn, religlGO convícções ...clíticts ou filosoficas, d!:.

fic:'ênci~ física cu r.rent&l, cu qualquer outra conoiçto sccésj ou individual.

.:xJSTIFíCAT:VI'.
Un& sociedade será tente mais livre, sciJe-r.na c QC

crãtãcc, quente maxs se efot:'var c cxercícío jJlenc da cidc.dan:'a, em cãrater
iguclitário. Istc s:gnifica fizer, inic;'alr.lentc, GU~' indcJ,Jendcmtc cc sexo,
raça, credo religioso ou ccnvãcçdes políticas, ou qua.lqucr outra r.[.:tÍC'U!F 

ridndo todos devem ser igur:.s jJe.rc.nta 6 Lei. Ca')c co E:st~do rcoovar tcuo e

~ooi.\.jUcr ocstéculc qtJc dcspraí.tc este principio, promovcndc o t...en estar 50 
c:'al e proporcionando todas as cnndíçées qua possibilitem a va=d~dc.ira :t.nte

graçãa do c':dadüo na sociedade.
Cada um deve Ter I portanto, garantida 6 mesrna o\J0E.

tuoidcdv, os l<IC!'.r.JCIS direitos, pera que possa fazer) ívreeente o sua or'çtiu de
viela, cnqw:.nto ororrssronej c ~nd~víduo, c ter?, sua d~gnJ.d;:>dc e in~cüud<.!t:i~

r.-.5Qc t ..(l.:c:. ri orctcetc rio cm'uCio:mcn:o de. tcxtc, n50 se justifica f;>;:/:-lo
negli;nciandC pr:'nciplO ttio f~ndamcntal.

E~NOA siasrrnrnvs
DiSPOSITIVO EI-ENOAOO: Art 60 § 10

Substitua-se a rcC:;;:çr::o do·§ 12 pela seguinte fo:r;;a.
Acr.çscentc-sc, a seguir, novo lJarágr=fo ref)L,'r,jercn':

EMENDI'. SUPRESSrVA

D!SPOSITIVO EMENDADO: Parág=afo 20 de Art. 612.

supr ína-se , no parégrefo 2º do Art. 6º, a seguinte exprE~

são " e o r espe í t.o aos d~re~tos natuxais será o úntco lil'lite à li

berdade individual".

EMENDA ES33603·7
(=J R!J8ERTD FREIRE

r

JUSTIFlCAtAO

=------------_Tt:XTO/~ulTl'IC.ÇiO,-_- _,

ne rcndenos a supccssãc 5'0sta ezpresaãc cede ec seu r-ar é t er

e.:-strato. t~uitES vezes un ccnce:":o é justo mes perde ess,a conotação

na hora de ser inte,rpretado. Com a supressão, o dí spos ã t í vo atende

à realidad..e e ao anseio social.
l!1 PLENário

puNl.ll.IO/eoI1l5'40/IuaCOMISS.io "I

~'."m.~• PMDB

Acrescente-se ao

Artigo 63, o INCISO V:

fl PLENARIO
PLUAIIlO/cOllISI40/IUICOMIII.io ,

r"""·~• PMOB v - t assegurada, ao servidor público, adicional por tempo de serv!
ço , a cada ano de efetivo exercício, incidente sobre a remuner~

ção efetiva do cargo.

= Tt:lCTO/~uSTlflC"ÇAO' _

No Artigo 68 JUS T I F I C A T I V A

substi tua-se a expressão

vencimento, contida no texto, por remuneração.

o adicional por tempo de serví.ço é considerado como sal!
rio para todos 05 efeitos legais, integrando inclusive o valor da

aposentadoria do servidor.
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ConstJ.tuinte EUCLIDES SCALCO

A inclusão da presente Emenda consolidará um direito Ja
consagrado e se traduzirá em uma efetiva vantagem financeira, des
de que a sua incidência terá coma base a remuneração do cargo, que

incorpora as gratificações próprias da atividade.

O atual tratamento dado ao adicional por tempo de serviço
pouco premia a dedicação do servidor, pois é calculado apenas sobre
uma parte pequena de sua remuneração.

. Endossamos a presente propositura recebida como suqes t ão
da ANFIP.

EMENDA ES33610-0
~

= 1t:Jt1a'~Un\f\C..l;i~ __,

Dê-se a eequu.nt;e redação ao § 49: do art. 18:

"Art. 18 - ••••••••••..••••.••••••••••..••.•

§ 49: - são considerados per t.ados po1ít1COS nacio

nais os que tiverem representantes eleitos sob sua legenda

à câmara Federal ou ao Senado da República."

JUSTIFICATIVA

I
O citado § 42 dl.~: "Serão considerados partidos po r f t i.cos os

que tiverem •••• " Não está.. claro. Como está pr-oabe paz-t.adc poj.f t r.co

sem representantes na câmaX''a ou no Senado. Isso quer d i.ae'r , por exem

plo, que, se um par-ta.do poj.Ltaco não corrs equ az- eleger representante

numa dessas Casas, deixa1á de exns t ar-, Não parece ser essa a r.nt.ençâo

do consm,euarrt.e ,

ccnseat.uarrte EUCLIDES SCALCO

TITULO IV, CAPITULO VIll, Seção I, lr7A.d!-e. Ce-2.t~;
Da Administração Pública - Disposições Gerais.

Art. - O vencimento do servidor público, civil e míLat ar , estatu
Urio, celetista ou contratado, da União, dos Estados õo

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, assim como da ad
ministração direta ou indireta, de autarquias J de fundações, de socie

dades de economia mista, a titulo de salário base, adicional, quí.nquê
nlos, cargo em comissão ou qualquer outra vantagem ou ajuda, sob qual
quer título, não poderá exceder ao vencimento do Presidente da Repú:
blica.

Y Acrescente-se ao

~PLENARIO

EMENDA ES33608-8 AUTOIl --,

(lCONSTITUINTE PAULO MACARINI

"""-------- TCXTO/~uSTlfll>.lçio ~

r;-r-------- '1.li:N.lIlIG/Cof,lISSÁD/IUICOMISIÃO --,

- O mesmo critério adatar-se-á na cálculo da aposentadoria.

§ - A.s vantagens e os adicionais que estejam sendo recebidos em de sa-,
dordo com esta norma ficam congelados até que o excesso seja ab

sorvido nos reajustes poster i ores .

r.r TUTONl.oSTIPlCAC'i.O -,

Dê-se ao art.59 do Subat.at.u't r.vc a aequ.i.nt;e redação:

JUSTIFICATIVA.

Esta proposta reprsenta o estabelecimento da hierarquia ai!
ministrativa e a tentativa de se eliminar os abusos, tão conhecidos
da população.

"Art.G9 - são assegurados ao eervaõor púbLa.co c a.vc.L o d í.re a t;o

à livre aasonreçêc aa.nda.ca L e o de greve, observado o d a.apoa t o

arts.92 e 102 ..

JUS'l'IFICA'J:IVA

Trata-se de submeter o aveea.eo de aanô i.caã a.zeçêo e de greve

do aer-va.dor- públJ.co ao mesmo z-eq ame do s arida.ce t.c e da greve do tra

balhador em geral.

Cosntituinte EUC~IDES SCALCO

Constitumte EUCLIrlES SCALCO

rr?SiOg7ã7J

EMENDA ES33612-6
~

El~DA ES33609-6
~
..., ,..- ,LtH."'.Io/çON1"'i.o/IUlco""I'i.O'- ~

r.r------------- TuTo/~unIFlcAç'i.o----_----_---~

Dê-se ao Parágrafo tfnãcc do art. 35 do Sube't Ltiut.a.vc a segu~n

te redação:

= TEXTO/JU5TlflCAÇ'i.O ~

Parágrafo tlndcc - são reservados aos Estados todos os

pode-res que, impl:Lcl.ta ou exp~icitamente, não lhes seJam ve

dados por esta cons't Ltrua.çâo ;"

Inclua.-se no caput do art. 246, após as expressões "emereee

prioritárias 11 , as expressões "fJ.xadas em decreto do Poder axecumvov •

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

o texto prevê o chamado poder remanescente aos Estados. A

emenda pretende recuperar a fórmula trr-ad Lcn.oneL que cobre todas as

eventuais omissões na dJ.strJ.buJ.ção da compet.énc a.a e possib1.1J.ta evitar

enumeração casuística, e specxeament;e a que vem no item :r do art. 37,

que deve ser aupz-amd.do , como se proporá em outra emenda.

É Impr-eacandfveI defJ.nJ.r com pr-ecasêo que a declaração de

áreas pr-ãcc-Lt.ér-ae s consrt.a.tiud compet.ênc ae do Poder Bxecut í.vo , pOJ.S se

trata de macéxxa que não deve ficar eu j e a.tia a .i.nee rpr-e t eçêes pcs t e r-a.c-'

r-ee •

A const.a.tu.rçâo atual, em seu art. 161, § 22, Já estabeleceu

essa compe cêncLa como do Poder Execut).vo e certamente, por um lapso,

deixou de fl.gurar na redação do caput ÔO art. 246, do aubs t.a cu t a.vo ,
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Ora, na técnica Leqas Lat.a va não se aãmite Capítulo com seção

únace , e menos e a.nde seção úm.ce no meao do texto. De duas urna: ou se

eã am.í.ne a seção dnaca (e no caso talvez fosse o mais convenr en t.e Lcu se

abre outra para agasalhar os ô aepoeã e í.vo s que estão fora de seção. t
o que se propõe.

A proposta visa resolver um problema nécnacc , É que o citado

Cap:í!tulo 'IV trr-az os arts. 41 a 45 diretamente vancmceo à rubrica do

capítuio .e.~.em seguida abre-se uma Seção Única sob a xubz-a.ce "Da fJ.sca

ização fJ.~anceJ.ra e orçametária muna c r.pe L" com o art. 46.

JUSTIFICATIVA

CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO

PLENÁRIO

In~~1~pOSJ.çõesTrans1tórJ.as, o aequa.rrte art1.go)

"Art. - As restrições contidas art. 17, desta

conet.atuaçâo , não se ap.La.cem às e i.eacões que se z-ea Laaaz-em

em 1988. fi

rsr --:::;);UTO/JUlTlfICAÇi.o -,

EMENDA ES33613-4
(l

constatuinte MÁRIO COVAS
JUSTIFICATIVA

Como o art. 17, do subet.Lt.unavo , determina que nenhuma norma

eferente ao processo eleitoral poderá ser epj.a.ceôe em qualquer e Le a>

ão sem que a lei que a a.na'tia.tiua tenha pelo menos um ano de vl.gêncl.a,

e não se exc Lua.r-em as eaeacêes que se realJ.zarão em 1988 as Le as e t ej,

cxaas promulgadas em decorrência desta Constituição não poderão a elas

e aplicarem.

EMENDA ES33616-9

~

~-------------T(;J:rD/JUSrrf1çllçiD' --,

Dê-se a aequa.ntie redação ao §3 2 , do art. 46, aup'rtí.rm.ndo-iae o
§42 , do mesmo artígo.

"Art. 46 - ,. .

'Ll:M ...~lO/eCW(ssio/SU.ÇOMISJio ,

Plenário

§3 2 - O município com população superior B três milhões

de habitantes poderá l.nstituJ.r Tribunal de Contas MunJ.cipal.

r.r-------------TUTO/.llJlTll'le.çio__~ ~_.

JUS~IFICAo:tVA

Dê-se ao item lI, do art. 55, do Substitutivo, a eeçuant;e rg
dação:

"Art. 55 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.

.......................................................
II - razoabilidade com o xequa.eâ to de legit:LmJ.dade dos

atos praticado no exercício da competêncJ.B discrJ.cJ.onárJ.a da Ad-
mJ.nJ.stração. 11

•

Já há munac Ipaos com Tribunal de Contas próprios. Não há ra

zão alguma que ]ust3.fl.que atribuir ao órgão de contas municipal

nome diverso dos órgãos de me§"ma natureza da União e dos El5ta

dos. A denominação "Conselho de Contas Munl.cJ.pal" veio por equí-

voco, certamente, com os chamados Conselhos de Contas Municipal

existentes em alguns Estados, mes como órgãos estaduais desti-

nados a exer-cer- a fu"nção fiscalizatória nos MunJ.cípios em _, lugar

do Tribunal de Contas dos Estados.

JUSTIFICATIVA

Não é técnico falar em "exercIcao da discrição admd.nLa't.r-a t a-.

vali. O que se quer é estabelecer inserir na Constl.tul.ção o pr2.11

cípio da razoabJ.lidade como z'equa.sa t.o de legit:tmidade dos atos

produar.õos no exercício da chamada compet.ênoae d a.acz-a c a.oné'rLa da

administração. ~ o que propõe a emenda.

Por outro, o texto do Subsrt.a.trut.Lvo z-e't a.r-a na §4!l, do art. 46

o que confere no §3 2• Se deu a faculdade para a criação do ór

gão de contas no §32 ... não há poz- que fazer essa ceaeçãc depende!!
te de lei complementar federal.

EMENDA ES33617-7 "'''_,-- -,
CONSTITUINTES EUCLIDES SCALCO/ISRAEL PItlHEIRO FILHO

~ -------_--Tl:n·D{.u'T.,'C~Ç;;:O_-_-__- ---,

Constitiua.n t.e EUCLIDES SCALCO

supmma-ue o § 12 do art. 226, renumerando-se :)8 deme a.s ..

=-------------TEXTONulTlflCAQiD' ----;

JUSTIFICATIVA
Abra-se no Caprtulo IV do Título IV a Seção I passando para

a Seçâo 11 a Seção Única, de modo a atender o seguinte esquema técnJ.
co:

"TíTULO IV

Tendo sido alterada a redação do texto do pxópr ro art. 226,

objeto de outra emenda, torna-se desnecessário manter o § 12, razão

porque se propõe a sua supressão.

Cona'ta.truarrt.e MÁRIO COVAS

CAPíTULO I

DOS MUNICípIOS

Seção I

DA ORGANIZAÇÃO E DA AUTONOMIA

EMENDA ES33618-5

~

PLENÁRIO

L;~~;~

~oS!87J
~-------------rUTD/JlJnl~ICAÇi.D "-J

Seção 11
DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL"

Dê-se ao § 3 2 do art. 59 das DisposJ.çõee Transitórial5 do Substj.
tutivo a aequarrte xeõeçâc s
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I - legislar sobre assuntos de seu pecu t a.ee interesse e suplft
mentar às legl.slações federal e estadual;

IIArt. 59 - a •••••••••••••••••••

§ 32 _. O dz.apoatic neste art~go não ee apLa ca aos aforamen

tos públicos."

JUSTIFICATIVA

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII -

(aupr-ãnu.r-)

oxqana.aaz- e prestar os s e rvaçce públicos Lccea s ,

Não se pode dar aos aforamentos públicos o mesmo tratamen

to dos aforamentos privades (euEit.euse ) .
Art.46 - (manter o mesmo do Substl.tut3.vo).

§ 5~ - (supr-amc.z-)

§ 42 - O Municípl.o com população aupez-a.ox a três maLhóea de

haba.tiarrt.ea poderá a.ns t.a.trua.r- Trl.bunal de Contas Nunac Lpe t ,

c:r!"""'---:J.. PMDBEUCLIDES SCALCOConstitruarrt.e

EMENDA ES33619·3
tJ

= ..r.Il:TD/~UST.'U:"QÃO- _, JUSTIFICATIVA

A proposta de emenda, além de tentar reordenar o texto, l.ffipO~

EMENDA DE SISTEMATIZAÇÃO E REDAÇÃO

Os Capítulos IrI e IV do Ti:tulo IV passa a ter a seguinte orde

nação e redação:

ta:

l-em ';;;Uprl.ffiJ.r o .i.tiem I do art. 37, que trata de met.érae Já
prevista no Parágrafo Único do art.35 e no Parágrafo tlnaco do mesmo
art.37;

"TíTULO IV
2 - em xeuna.z- em doas parágrafos do art. 35 a me eéec.e de comp~

"CAPíTULO III

DOS ESTADOS FEDERADOS

Art.35 ... Os Estados organizam-se e regem-se pelas ccnsta.t.uj,

ções e Leas que adotarem, observados os pz-ancIpaoa desta Constitui
ção.

cêncãa , O § 12 com uma redação maa.s adequada para defJ.nJ.r a compe

uêncae remanescente, que é da técnica das federações. O § 22 para ex

pll.citar situações que não decorre neceaaaxz.amerrt.e do § 12;

3 - em aJustar o item V do art.37 (que passa a IV do § 22 do

art.3S) ao da.spcatic no art.234;

4 - em aupz-ama.x o texto do item 111 do art.45 porque contrad.*.

tórJ-o com o texto da letra "C" do item I do art.37, que passa a. pa-rli

grafo tinacc do art.40.

§ 1 2 - são reservados aos Estados todos os poderes que, lID.

plícíta ou expã í.ca.t.ement.e , não lhes s e j am vedados nesta Cone't a.tiur 
ção ,

§ 2 2 - Compete ainda aos Estados:

I - oz-qana.aaz' sua Justiça, e-eu MJ.n~stérl.o públl.cO e suadft

fensoria pública;

I'LEIl.lIIIO/COIlISsIo/suaccllluIo, ,

II - estabelecer diretrizes gera a.e de ordenação de seu ter

ritório, ob jet í.vanôo coordenar o deeenvcj.vamenuo urbano e rural,aprQ

veitar r'aca.one Imerrt.e os recursos naturais e preservar o meno-eemb.i.en-.

te:

r.r-------------TEXTOIJUST'~(c.lçIo- __,

Dê-se ao Inciso XIV do art. 72 , a seçuarrt;e redação:

IIArt. 72. -

III - organizar pojIcaes Cl.vil e mill.tar e corpos de bombea>

ros mdLa,tares; e

IV - explorar, eucceaaeôo pela una.âo , da.xeuament;e ou por suas

empresas, os eexvaçoe de gás combustível canalizado.

XIV - serviço extraord inário com remuneração supe

rJ.or ao normal, conforme convenção ou, na sua falta, a lei: 11

Art.37 - (manter o texto do art.38)

Art.38 - (manter o texto do art.39)

Art.39 - (manter o eext,c do art.40)

"CAPíTULO IV

nos MUNICíPIOS

JUSTIFICATIVA

Faz-se neceseéxac prever a hapét.eae de que, na falta da con

vençêo , deve-se epj.acer a Le a para dar o direito à remuneração supe

rJ.or a todo e qualquer ae'rvaço extraordinário, e não somente àquele

que for estipulado em convenção. Esse o objet.avo da emenda.

Art.40 - A criação, anco'rpcr-eçâo , fusão e desmembramento de

NundcIpaos , cbedecados os 'requ í s i.tioa preva.acos na Cons't í.tuaçâo do Es

tado, dependerão de consulta pz-éva.e , med a.ant;e pj.eba.ac a.tic , às popula

ções interessadas e se darão por Lea, estadual.

Parágrafo ·dnl.co - A dl.visão de Municípios em dJ.strito depende

de Lea, estadual.

Art.4l - (merreex o mesmo do art.do Substitutivo)
Art.42 - (manter o mesmo do art.do Substl.tutJ.vo)

Art.43.- (manter o mesmo do az-t s do sucse í tutavc)

Art.44 - (manter o mesmo do art.do Subet.a.tiu t a.vo )

Art.45 - (manter o. caput do mesmo).

l'UIl.lMO/tOlilui.o/sll..eOlllssi;o ,

= 't't'lTO/~\l","\t.l,.;;o- ,

EMENDA ADTTIVA
DISPooTTIVD EMENDADO: Capitulo rr , Titulo IJ;

Inclua-se, onde couber. o seguinte dispositivo:

"Art. .... Os trabalhadores de estabelecimentos indus-
triais onde se processe a fabricação ou a manipulação de púkvoras e
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explosivos, terão direito a aposentadoria com proventos integrais,
desde que contem 25 (vInte e cinco) anos de se rv rço, ininterruptos'
ou não, em contato efetivo com explosivos e gases venenosos ou sob
influência desses em ambiente considerado insalub.re.

Parágrafo únICO - São válidos os atas de aposentadoria
expedidos com base na Lei nº 3.382, de 24 de abril de 1958, apás a
promulgação da Emenda ccns t i tuc Ionaã n" 1, de 17 de outubro de 1969. 1

JUSTIFICATIVA

A emenda está inspirada na Mensagem n52 2~8J que a Exce

lentíssimo Senhor Presidente da República encaminhou ao Congresso

Nacional, com expos rçãc de motivos do Sr. Ministro do Exército, da
qual destacamos o seguinte trecho:

"A Lei n2 :J.:J82, de 24.4.1958, conferiu direüo a apose!!
tadoria 80S vinte e cmco anos de serviço aos servidores civis dos
estabelecimentos andus t r í.a-ís- da Ynião, onde se processe a fabrica
ção ou a manipulação de pólvoras e explosivos.

Com base nesta Lei, inúmeros servidores deste Ministério
foram aposentados e os atos respectivos foram julgadas 1eg315 pelo

Tribunal de Contas da União.

A partir de 10.10.1985, o referido Tribunal de Contas
passou a negar registro às aposentadorias com fulero na citada Lei

n 2 3";~t!58, por considerar que a ve La.dade de tia i.a epoeent.edor-ae s

ter1.8 que" se, respaldar em 1e1 complementar, por força do e r-tia.qc

103 da Const1~ão Fe~Cieral.
<,

~?tn razão' do entiendamerrco daquela EgrégJ.i3 Corte.

tas epoeerrtedocaas , quase uma centena .. concedãdes pelo t-hnl.sti

rio do Exército com base na rêferJ.da Len n2 3.382/58, ao serem

juâqeôes pelo Trl.bunaJ>...de Contas da União, não lograram r-eç a.at.r-o .

Além dn s so , os remane5cen~;;-;;rvIdoreª,das extl.nt~5 fábrJ.cas (hQ

Je a.rrteqxerrt.ea da IMBEL), expostos permanentement-e ao rl.SCO de ex

plosão e à emanação de gases venenosos, terão de cump'ra r 35 (trJ.ll

ta e cinco) anos de serviço, para serem aposentados.

t de todo oportuno, ~por J.550 mesmo, que a met é r a.a trs.

tada na Lei ne 3.382, de 24 de abz-a L de 1958, ee ja cbjet.o de le~

~~~lementar que expz-eaaementie da.aponha a r eapea t.o ,"-- Ao nos dec a.dâ.xmoa pela anc fusãc do d Lspo s í.t.avo no teX
to da- nova C·onstJ.tu~ção, tia.vemoa e.m va.s t.e dar mai.o r s Lmpãa.cLdeôe

ne solução do pxet.end a.dc pelo Senhor Pr-es a.derrte da nepúot.a.ce ,

Com o Eunc xonemetnzo anormal do Congresso erac aona z em

face dos trabalhos da ccnet.atuí.nee , entendemos que a aneercêc da

matéria na ccnet.Lcuacêo em vias de ser promulgada dar-se-á bem aI!

ees do que se tramitasse seguindo o rito do processo Leqa.s t.at-avc ,

Por últ~mo, procedemos a uma pequena emenda à forma Q

riginal, com vaat.e s a amparar com os benefícios da med a.da todos
os trabalhadores, e não apenas os eervaecre s púbLa.cos Cl.V1.S da 0
naão ,

=---------- TItXTo/JuOT�flCAÇÃo-- -,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 43

Inclua-se como parágrafo do Art. 43 do sucer í.eumvo e

Art. 43 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Parágrafo ünãcc - Fica assegurado, BJ.Hda, o d~reJ.to à

apoaencadoz-La voluntária aos trinta anos, com prcvenccs Lnceçz-aas ,

aos eerverreoélraos de just açe que Já tenham completado a a.dede de 55
(cancüenea e cinco) anos, assegurando-se-J.hes o dl:reito pz-eva.s eo no
art. 67 desta conatatu í.çâo ,

JUSTIFICAC)\O

Trata-se de estabelecer um caso especaaâ de apo15entad,2.

ria para a classe dos serventuários, poeedba.j.Ltando-ee o 5slutar e

necessário rodi.zio nessa área de atuação do Poder Jud~c1ário.

Assegura-Sê-lhes, ainda, o direito à revisão dos proven

tos, consagrado no art .. 67 do Pz-c j e t c Cabral ..

~LIH...Il«I/COH1S'ÃO/sl,llcOUIIIJÃO "I

=-------------TEXTONunlflcAçÃO --,

EMENDA MODIFICATIVA

O,ISPOSITIVO EMENDADO: INCISO V, ART. 1:J5

Dê-se ao inciso V do art. 135 a seguinte redação:

IIV _ é compulsória a aposentadoria com vencimentos inte
grais por invalidez, ou 80S setenta anos de idade, e facultativa
aos vinte e cinco anos de serviço, apás cinco anos de exercício ef~

tivo na judicatura. 11

JUSTIFICATIVA

Parece já existir um consenso com relação à reivindica
ção feita pelas mulheres, através de Emenda Popular, da redução do

tempo de serviço, para vinte e cinco anos, como condição para a apE,

sentadoria voluntária. Daí por que se pr-opõe a alteração da redação
do inciso UI do art. 65 do Projeto Cabrai.

Como conseqr.tência disso, para assegurar às mulheres que
exercem a magistratura tal garantia, procura-se aI terar a redação
do inciso V do art. 135 do referido Projeto, assegurando,inclusive,

tratamento isonômico para os homens, magistrados.

~LlIC,("IO/CO.. llslo/IU.c:OMIIl.io' ,

r;r-------------Tu:TO/~USTlflC.lQÃO---- +,
Emenda Aditiva ao Substitutivo do Relator 
Título V - da Organização dos Poderes 
Capítulo 11 - do Executivo -
Acrescente-se onde couber:

Art. Todos os órgãos coletivos de direção do
Poder. Público terão representantes das conrederaçães sindicais dos
trabalhadores e empresários.

JUSTIFICAÇAO

Se a futura Consituição brasileira deve ter partici
pação popular, nenhuma medida mais urgente que a representação dns

trabalhadores e empresários nos órgãos coletivos dos dirigentes do
Poder Público.

PLIHAIIIO/c:ONISSÃo/'lIICOlllllIÃO ,

= TIltTO/~UlTlflC ...Ç,;;D-_~ _.

Emenda Substitutiva ao Substitutivo do Relator _
Titulo VII - da Tributação e do Orçamento - Capitulo I _

Seção I -
Substitua-se o n2 IU do Art. 195 pelo seguinte:

II1_ Contribuição de melhoria, arrecadada dos propri
etários de im6veis vs IcrLzados por obras públicas.
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§ \Jnioo _ A ccnt r í.bu í çãc de melhoria será lançada e o~

brada nos dois (2) anos subseqüentes â conclusão da obra, sob pena I

de responsabilidade da autoridade que ordenar o serviço.

JUSTIFICAÇAO

A emenda procura definir de forma mais completa a con

tribuição de melhoria e estabeleoer penalidade, que imponha a sua o~

brança.

7 Emenda Aditiva ao Substituti~J~TOd~~'TR'~1Ã~;:-to""r::-_------------'
Título X - das Oisposições Transitórias -
Inclua-se onde couber:

Art. - Os Estados, Territórios e MunicIpios desti-
narão metade da área dos logradouros públicos à produção comun! tária
de alimentos.

JUSTIFlCAÇAO

A Repúblioa Popular da China, que eliminou o problama
secular da fome, adota o modelo que esta emenda procura instituir.

3. Demonstrado está, pois, que é inteiramente inoportuno novo
tratamento para a matéria no tex.to da Carta Mágna do Pais.

4. A matéri..., em si, deve ser examinada com os cuidados necessá

rios, evitando fundamentalmente, prejudioar as ap l Icaçãoes di
rigidas ao crédito agropecuário e agroindustrial no PaLs ,

5. ~ lícita a unificaçã.... orçamentária no Orçamento Gera! da Uni-
ão, tal como, aliás, já previsto no Oeoreto nº 94.44/i, de
12.06.87, publioado no O.O.U. de 13.06.87.

6. Igualmente, que a execução orçamentária e finanoeira de todos
os fundos e programas fique sob o controle do Ministério da
fazenda/Secretaria do Tesouro Nacional, conforme, ressalte-se
já estabeleoido no menoionado Oeoreta nO 94.444, de 12.06.87.

7. Por isso, e também em razão da complexidade da matéria, a que
alude o citado artigo 26, tratada "que está em diversos diplo-

mas legais, de que são exemplo a Lei nO 4.829, de 05.11.65, e
o seu Regulamento, aprovado pelo Oeoreto nQ 58.380, de 10.05.66

seria de todo conveniente a sua exclusão do texto constituc!
onal, de modo que se ofereça oportunidade .paca que o Poder L~

gislatlvo a inclua como assunto de discussão prioritária, a
pós a promulgação da Nova Carta, sem os açodamentos a que ora
estão obrigados os Srs. Constituintes, por 'força dos prazos t

relativamente curtos e excessivamente rígidos de que dispõem
para o acurado exame da questão.

8. Desse modo ficaria assegurada a preservação da situação atual
que, embora não seja ideal, não tem contribuído para prejudi
car a política de crédito rural do País. E, de mais Impcr t ãn

c í a , estaria afastado o r í sco de deo í são de oaráter quase ir
reversível, sem que houvessem sido apreciados, à exaustão, to
dos os aspectos jurídico-institucionais e administrativos que
envolvem a matéria.

EMENDA ES33627-4
~STITUINTE OSWALOO LIMA FILHO

cr==PAIlTID0;j
PMOB

r.r nXTOIJlISTIFIÇAÇio, .......,

Emenda Aditiva ao Substitutivo do Relator
Título VIII da Ordem Econõmd ca - Capítulo I 
Inclua-se onde couber:

EMENDA ES33629·1
[J CONSTITUINTE OSWALOO LIMA"F'ILHO

rer Tlxto/JUS1"~IC"çiO, .......,

Art. - Os recursos pesqueiros existentes em á-
guas terr!torials nacionais são proprie.dade da União.

§ ünãco - Lei oomplementar regulará o Código de Pe.!!.

Emenda Substitutiva ao Substitutivo do Relator 
Título II - dos Direitos e Liberdades - Capítulo II 
Substitua-se o § 22 üo Art. 72 pelo seguinte:

oa.

JUSTIFICAÇAO

§ 20 _ E proibido o trabalho noturno ou insalu

bre aos menores de dezoito anos nos termos da Legislação do Trabalho.

JUSTIFICAÇAO

A proibição total do trabalho de menores, oom te

sido demonstrado, §i6 acarretará o agravamento dos seus problemas.
Num País com as altas taxas de desemprego do Bra

si1 e os baixíssimos salários vigentes, impedir ao menor que trabalh

ainda 'como aprendiz, signifioa ccnduz r-Lo à marginalidade.
A Consolidação das Leis do trabalho (Arts. 913

915) disciplina a matéria de modo acertado, cumpre exigir a execução.

EMENDA ES33630-4
[J CONSTITUINTE OSWALOO LIMA FILHO

l: PLENARIO

PLENMIO

CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO

Emenda SuPressiva ao Substitutivo do Relator

Título X - Oisposições Transitórias
Suprima-se o Art. 26 ~ seus parágrafos:

A "Presente emenda procura reproduzir norma constan
te do Anteprojeto da Sub-Comissão de Polítioa Agríoola, Fundiária e
de Reforma Agrária, que não foi submetida à votação por ~eoisão a~t.!

-regimental do Presidente daquela Sub-Comissão, Senador Edison Lobão.

.- PLEIlAIlIO/CONISSiO/IUICOlIlUio --,

l:_.....t:!:.5.!~ -'
r.r TtlCTO/JUITI'K:"çio -,

EMENDA ES33628·2
[!J

JUS T I F I C A ç A O

L Trata-se de, matér ia regulável por lei ordinária, a figurando
-se excrescente sua inclusão no texto constitucional.

2. Tanto é assim, que o Poder Executivo, pelo Decreto n2 94.444,
de 12'.06.87, publicado no O.O.U. de 13.06.87, disciplinou o '
assunto muito antes de sua apreciação pela Assembléia Nacio 
nal Constituinte, fazendo-o de forma quase adênt í ca , em ter
mos de oonteúdo, à que oonsta do dispositivo emendado.

=-----------:---TI:XTO/~USTIPIl:"çif'------------_.......,

Emenda Substitutiva ao SubstitutiVo do Relator 

Título V - Oa Organização dos po~eres -

Capítulo IV - Seção! -
Substitua-se a alínea Itc'~o_item ~I do Art. 135 peIb seguinte:

c) A aferição do merecimento pelos critérios de respei
to aos pra-os legais e oompetênoia, verificada pelas dec í sões oonfir

madas na, instância suoerior.
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.JUSTIFICAÇIlO

o texto é singelo e claro.
O desrespeito aos prazos e à jurisprudência não são

compat Iveã s com o merecimento do juiz.

EMENDA ES33633-9
tJ CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO

PLr:H..l\IO/cOMISS.i.o/.UIl:QMt.u.io,- ~

= Tr: ..TO/~uSTI"lcaei:.. --.

FI ENARIO

CONSTITUINTE OSWALOO LIMA FILHO

EMENDA ES33631-2

tJ
m--------''''U''"lO/c:Ololllsi.O/IU.t:IIM1I'io ,

r:T-------------TIXTO/~UST1'ICAÇio, _,

Emenda Substitutiva ao Substitutivo do Relator.
Titulo VIII da Ordem Econômica -
Capítulo III - Do Sistema Financeiro 
Substitua-se o item II do Art. 255 pelo seguinte:

II - A lei estabelecerá condições para o funcionamento
de uma única agência no País de, bancos, pertercentes a pessoa ju
rídica titular de capital estrangeiro, obedecido o critério de rec!
procidade.

Emenda Aditiva ao Substitutivo do Relator
Título VI - oa defesa do Estado

Cspítulo III -
Acrescente-se ao Art. 194 o seguinte:

§ 4R _ As Forças públicas estaduais poderão ser mo
bilizadas pela Unl:io para fins de defesa da ordem interna, media~

te prévia aprovação da Assemblélia LegislatIva respectiva.

JUSTIFICAÇAO

E ãmposs rvel exercer qualquer política tributária, ou
cambial de defesa dos interesses nacionais, enquanto for permitida
a multi.E.,!icidade de agências bancárias estrangeiras, abrigando sob
o manto do sigilo bancário negócios ilegais e nocivos à economia do
País.

CONSTITUINTE OSWALOO LIMA FILHO

=------------_Tr:xTOIJlJnlfll:~ÃO__~ __,

A Constituinte não pode admitir, que o Brasil se conver
ta num covil de t.na f'Lcarrt es a remeter para o exterior grande parcela
do resultado da nossa atividade econômica à moda de Hong Kong ou

Singapura.

.-PLENARIO

Emenda Aditiva ao Substitutivo do Relator -

Título IV - da Organização do Estado - Capítulo VI _

Incluam-se no Art. ~7, i tem I, as seguintes alíneas:
d) legislar supletivamente sobre a defesa do so

lo, dos recursos naturais e do meio ambiente;
e) legislar sobre polícia civil e militar.

EMENDA ES33635·5

tJ

.J U S T I F I C A ç A O

Sem a norma cautelar prevista na emenda continuaria

a vigorar a legislação ordinária que praticamente elimina a auto
nomia dos Estados, permitindo a requisição das Forças públicas I

estaduais.
Os exemplos são repetidos e recentes.
Como ensinava o mestre Labouleye: "a autonomia das'

províncias é a cidadela da liberdade."
Esta emenda representa uma excelente contribuição 1

do eminente professor universitário Voltaire schilling, membro do

PMDB do Rio Grande do Sul.

JUSTIFICAÇAO

fJ PLENARIO

O poder de polícia historicamente sempre coube
aos Estados Federados, o que decorre, inclusive da sua condição

EMENDA ES33634-7
tJ CONSTITUINTE OSWALOO LIMA FILHO

r:T------------- TllllO/~UITI'IC.&Çio'--------- _,

r-r-r PLt"'''~o,o/CQMlSSÃQ/.u.COllt..io----- ,

CONSTITUINTE OSWALOO 'LI~-A-F-I-L-HO---------'

PLENARIO

Emenda Aditiva ao Substitutivo do Relator 
Título IV - da Organização do Estado 
Capítulo VIII - Seção II -
Inclua-se onde couber:

õ.T-~---:----PLtll.lIUO/COlllSIÃO/IUICOMIUÃO ,

EMENDA ES33632·1
tJ

r;-r------------- TElTo/~unlflc..çÃO

Art. _ Nenhum funcionário ou servidor público,

de qualquer categoria da administração direta, indireta, das au
tarquias ou empresas públicas, da União, das Estados e Municípi
os, poderá perceber a qualquer título venc rment os ou proventos I

super í.cres a 60 (sessenta) salários mínimos.

.JUSTIFICAÇAO

Ap6s a posse dos governadores eleitos em novembro d

1986, verificou-se a extensão dos abusos praticados contra O Erá
rio nos diversos Estados, através de uma legislação, que c:r:iou u
ma nova categoria de privilegiados, percebendo vencimentos ou pr

ventos dignos dos antigos~ Indianos ,
Cabe à Constituinte corrigir em definitivo esses

busos e prevenir a sua repetição.
I:. o que pretende de forma singela e radical a suges

tão proposta.

Emenda Aditiva ao Substitutivo do Relator 
THulo X - das Disposições Transit6rias 

Inclua-se onde couber:

Art. - As disposições constitucionais poderão
ser submetidas a referendo na forma da lei, no prazo de sessen

ta (60) dias da sua aprovação, se assim for requerido por um
terço dos Constituintes ou por cem mil (100.000) eleitores .

, § I.3nico_A Constituição submetida à decisão popular
56 entrará em vigor se aprovada no referendo.

.JUSTIFICAÇIlO

A adoção do referendo popular para matérias polêmi

cas adotadas pela maaor í a da Constituinte constitui .'uma reivindi
cação das grandes massas popuares, cuja participação na convoca
ção e na eleição da Constituinte foi reduzida pela conjunção com
as eleições para os Governos e Assembléias estaduais.
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própria em r e l açãn à ordem pública local, que não poderia ficar

afeta aos P.oderes Centrais da Un~ão.

Quanto à defesa do meio ambiente é do mesmo modo

uma quest ão local que hoje apaixona as comunidades.
Não podem permanecer fora da competência dos EstE.

dos.

Art. 29 - à Unillo, aos Estados, ao Oistrito Federal

e aos Municípios, é vedado, além das demais proibiçaes constantes'

desta Constituição:

JUSTlFICAÇAO

Trata-se de evidente lapso a exigir correção.

PLENARIO

CONSTITUINTE OSWALOO LIMA FILHO CONSTITUINTE OSWALOO liMA FILHO

PLENARIO

Emenda Substitutiva ao Substitutivo do Relator 
Titulo IV - da Organizaç~o do Estado -
Capítulo n -
Substi tua-se o i tem IV do Art. ~1 pelo seguinte:

r;r-------------TrxTO/~unl,.CAçio _,

EMENDA ES33639·8
f"l

n:~~io-- _,

Emenda Substitutiva ao Substitutiv"o dQ. Relator -
Título n - dos Oireitos e Liberdades Fundamentais -

Capítulo In -
Substitua-se o § 42 do Art. 11, pelo sequante s

r.r 'I.INAIIIO/I;IIIo1IUÃOlluleOllll..io -r

EMENDA ES33636·3
[=J

§ 42 - S~o privativas de brasileiros natos as candi
daturas de Presidente da República, Governadores de E:stado, depu
tados federais, senadores t e o exercício dos cargos de Minlstros I

de Estado e do Supremo Tribunal Federal, Presidente do Banco Cen
tral, de integrantes da carreira diplomática e de oficiais das

Forças Armadas.

JUSTIFICAÇAO

IV - perm! til', nas casas previstos em lei complemen
tal' r que forças estrangeiras r sob O comando' de brasileiros, t:ran:

sítem pelo Território Nacional ou nele permaneçam temporariamente.

JUSTIFICAÇAO

o abusos cometidas na última Guerra Mundlal, de que
fomos testemunha r exigem a supervisão de Comanda nacional sobre'
as tropas estrangeiras aqui sediadas.

A emenda procura restabelecer normas de respeito à
nacionalidade, que já.haviam sido inscritas na Constituição de
16 de junho de 19~4 (Arts. 24 -e 59).

PLENARIO

CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO

EMENDA ES33637·1
C1
r.r-------- 'UU.IUO/CQlilaaill'$.uleOltUllltll------ -,

=- TUTO/"uJTl'lCloÇiO ~

Emende Substitutiva ao Substitutivo do Relator 
Titulo VII - da Tributação -

Capítulo I - Seção IV -
Substitua-se o § 20 do Art. 209 pelo seguinte:

§ 22 _ O imposto de que trata o item I não incidirá

sobre im6veis rurais de área não excedente a cem (100) hectares .
quando o seu proproetário não possua outro imóvel.

CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO

PLENARIO
r;r- TEXTo/~uSTI'tcAçlo--~----------_,

Emenda Substitutiva ao Substitutivo do Relator 
Título IV - da ür qan í zação do Estado -

Capítulo n - da União - 30
Subsitua-se o 20 do Art . .3ll' pelo seguinte:

§ 22 - E assegurado aos Estados, ao Distrito Fede
ral e aos Munic,ípios r nos termos da lei r participação no resulta
do da exploração econômica dos recursos minerais em seu territó:
rio.

JUSTIFICAÇAO

JUSTIFICAÇAO

A sugestão procura repetir e ampliar a isenção aos
pequenos produtores r ur-a í s , desamparados no Anteprojeto que isen
ta as Incozporações de imóveis e f'usões das grandes empresas - as

Sociedades Anônimas.

O texto como está redigido - "participação no resul
tado da exploração econômica e do aproveitamento de todos os re,
cursas naturais, renováveis ou não renováveis I bem as s am dos re

cursos minerais tl
, faria o Poder Público sócio de toda atividade

industrial ou agrícola no seu território.
Este por eguívoco é o texto a exigir correção.

CONSTITUINTE OSWALOO LIMA FILHO

PLENARIO

EMENDA ES33641·0
l?CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO

PLENARIO

= n:lttQ/~USTlflCAlôio -_-------__.

r.r -:c ,UNÃ"to/COwlsl.io/.U.COIlI".io ~

EMENDA ES33638·0
~

Emenda Substitutiva ao Substitutivo do Relator 

Titulo IV - da Organização do Estado -
Capítulo I - da OrganizaçSo Política -

Substitua-se o Art. 2~, caput, pelo Se9Uinlr:

rrr-------------TI:XTO/~ulTl',CAÇio _

Emenda Aditiva só Substitutivo do Relator 
Título V - da Organização dos Poderes 
Capítulo IV - do Judiciário - seção I 
Inclua-se onde couber:
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PLENARIO

CONSTITUINTE OSWALOO LIMA fILHO

Art. - E vedado instituir alçada judicial com base

em discriminação monetária.

JUSTIFICAÇAO

EMENDA ES33644-4
tJ

o critério de estabelecer -aLçada com fundamento em
valor monetária constitui uma violação das regras de isonomia ,

que são inerentes e inseparáveis da democracia.

= TIXTO/~USTlfIC...çio, _

Emenda Substitutiva ao Substitutivo do Reiator 
Título n - dos Oireitos e Liberdades Fundamentais 
Capítulo IV -
Substitua-se o 10 do Art. 13, pelo seguinte:

JUSTIFICAÇAO

§ 10 - São inelegíveis para qualquer cargo, o cO!'.
juge ou os parentes por consanguinidade, afinidade ou adoção até
o segundo grau, do Prefeito e do Governador, ressalvados os que'
já exercem mandato legislativo.

E'''-T'Dll~• PMD8
..U'rolll-- -'--_~

CONSTITUINTE OSWALOO LIMA FILHO
EMENDA ES33642·B
f?

PLENARIO
r;'T--"----------- TlXrOlolllSTffil:,I;Ç.io'--- _,

Emenda Substitutiva ao Substitutivo
Título IV - da Organização do Estado
Capítulo n • Substitua-se o Art. 32,

do Relator -

i tem I, pela seguinte:

A ressalva mandato eletivo é ampla demais e torna
ria inútil a inelegibilidade.

A tradição é permitir a reeleição para mandato le-
gislativo.

I - direito civil, agrário, comercial, penal, PIE,
cessual, eleitoral e do trabalho.

JUSTIFICAÇAO

o direito agrário é, hoje, especialidade nas escE,

las de direito e nos pret6rios do País.

a pr6pria emenda nO 1 dos Ministros Ml1itares re
conheceu nolfArt. 82, XVIII, b) - direito civil, comercial, penal,
processual, ele! toral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e
do trabalho."

'UN"'''lO/cONlado/lllIClllillSSio ,

= Tll::no/~UllTltlCAÇiO _,

Emenda Suhstitutiva ao Substitutivo do Relator 

'rítulo n - Dos Direitos de Li~erdades Fundamentais _
CapItulo rr - Substitua-se o Hem XI do Art. 70 pelo seguinte:

Quanto à legislação do trablaho é ha s tor í.cament e
da União.

XI - Dur-ação de trabalho não superior a 40 (quarenta)
horas semanais e não excedente a oito horas diárias com intervalo 
para r epcusc e alimentaçllio.

JUSTIFlCA~~O

JUSTIFICAÇAO

=--- TEXTOlJlIsTI'lcaçio _,

Emenda Aditiva ao Substitutivo do Relator
Título VIn - da Ordem Econômica
Capítulo In -

Acrescente-se ao Capítulo nI - do Sistema Fianceiro ? ~clt- .......f.u.

Art. Lei estadual, de iniciativa do Governador do Esta

do, poderá conceder carta patente bancária à pessoa jurídica pública
ou privada para funcionamento de banco estadual no limite do terr1tÉ,
rio do Estado, obedecidos os requisitos de capacidade técnica, repu-
t ação ilibada e comprovada capac í dade econômica previstos no Art.

255, § 10.

A emenda renova a disposição do Art. 13 n" XV na sua
ampli tude , restaurando a garantia da jornada semanal de quarenta 

horas, como estava inscrita no 12 Anteprojeto da Comissão de 5itema
t Lzação , em em má hora retirado do texto do Substitutivo do Relator.

Alegar-se qae a matéria deve ser relegada à lei ordin~

ria não sincero.

Como autor do projeto nO 526 de 1983, que instituía a
jornada de t rabarho de 40 horas semanais, posso comprovar as resis
tências de empresários e seus~ no Congresso à aprovação da m!
df da ,

Aprovado na Câmara dos Deputados em 28.11.1984, o pro
jeto 526/83 permanece congelado no Senado.

'A grave crise social que vive o País cama resultado da
política econômí ca do governo, que estimuiou a inflação, a alta dos

juros bancários e o endividamento externo , agrava-se hoje, em virtu
de da recessão do sistema capitalista mund í aL com reflexos esmagado
res para o Bras.!l.

Esse clima de recessão econômica já levou ao f'echarnen-,

to e à falência centenas de fábricas no País e reduziu a at ívrdade '

de toda a indústria acarretando o desemprego de dois milhões de tra
balhadores nos grandes centros urbanos , as dados oficiais do IBGE s.2
bre O desemprego são precários e insuficientes, não refletindo a si
tuação do mercado de trabalho.

Mesmo assim, os dados do OIEESE (Oepartamento Intersi!'.
dical da Estatística e Estudos Sócio-Econômicos), da FIESP e do pró
prio IBGE revelam a ex í st ênc ra de cerca de dois milhões de desempre
gados nas seis principais regiões metropolitanas do Rio, São Paulo ,
Belo HOrizonte, Porto Alegre, Salvador e Recife.

A esse número deve-se somar 1 mí Ihão e soa mil jovens
que anualmente ingressam no mercado de trabalho.

rr=.m'''~• PM08

'LIM ...lM4/eo .. lllio/lll.eDlll.sÃo ~

Em um País de dimensões continentais como o 8rasil, 11
m1 tar às organizações de âmbito nacional o funcionamento de bancos f

é promover a excessiva concentração de capital e a organização de
conglomerados financeiros, que terminaram mais poderosos que o pró
prio Gqverno F'ederal.

O respeito à democracia econômica e à Federação exige
da ConstitLição a aprovação da medida.

De resto a medida é necessária para reduzir as desigual

dades regionais.

l!J PLENARIO
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Emenda Aditiva ao Substitutivo do Relator -

Título II - Dos Direitos e Liberdades Fundamentais 
5eçãO'--H- - Inclua-se onde couber:

~r-fv.Loy;. .
Art. _ Lei regulará o Fundo Nacional Partidário

para custear as despesas dos Partidos políticos.
§ 1riZ _ Pessoas físicas ou jurídicas poderão doar a

té 5% de sua renda bruta ao referido fundo, co~se!"lção de Imposto

de Renda.
§ 20 _ A distribuição dos r ecursjis do Fundo será pr~

porcional às legendas alcançadas pelos Partidos nas eleições para

a Câmara dos Deputados na legislatura imethatamente anter;l.or.

EMENDA ES33648-7 .-:~,:_- ~
tJ CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO

r;r-------------TI:lTI)/~U3TII'IC"'"i.1)-------------___,

fÇ";""~05/09J8?

CONSUTUHlTE' OSWALDO LIMA fILHO

Entre 1915 e 1919) países coma o Uruguai, a Suécia, a
França e a Alemanha adotaram a jornada de trabalho de 8 horas diári

as, afinal coosagrada de modo universal no Tratado de versa lbes (1919)

Hoje, decorridos 64 anos da adoção da semana de 48 ho

ras de trabalho .. é imperioso estabelecer nova jornada de trabalho pa
ra enfrentar a crise aguda de desemprego que ameaça suberter o pais-:

Todos os países europeus e os Estados Unid·os adotam ho

je uma jornada semanal de trabalho igualou inferior a 40 horas. -

Finalmente, entre nós, qual o patrão de média ou grand
empresa que trabalha aos sábados?

EMENDA ES33646-1
~

r;r-------------TuTO"'Un'ftCAçÃQ----~---- ___,

JUSTIFICAÇAO

= TC\l,Tll/JU$Tlflu"i.ll'---------------,

EMENDA ES33649-5
tJ CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO

.. LlIlAIIJO/c:O...lS5~D/lltl.COIIlJSJSio---------~

Emenda Substitutiva ao Substitutivo do Relator 
Título 11 - Dos Direitos e Liberdades Fundamentais

Capítulo I -
Substitua-se o § 49 do Art. 6º pelo seguinte:

§ 49 - A lei assegurará aos autores de mvent os in

dustriais o privilégio temporário para a sua ut í Lazação , bem como a

propriedade das marcas e patentes de indústria e comércio e a excl!:!,
sividade do nome comercial; o registro de patentes e marcas estran

geiras subordina-se ao uso efetivo ...da criação 8 ao interesse nacio

nal.

A exemplo de outros países, o Brasil precisa regular
de forma transparente as despesas dos Partidos Políticos, de modo

a abolir a fJrática condenável das contribuições secretas, que ta~

to desvirutam a atividade política.

PJ PLENARIO

JUSTIFICAÇAO
Não se compreende que o Congresso Nacional tenha pode..

res para processar e julgar os crimes de responsabilidade do Presi
dente da República e se veja impedido de afastar da serviço público

funcionários civis ou militares, que pratiquem o mesma de Li to e per

manecem desfrutando das vantagens do cargo e até obstruindo a ação I

da Justiça.
• A prática do "impeachment" na terra de origem - os Es

tados Unidos da América - é comum aos funcionários de todos os pode

res.

Emenda Aditiva ao Substitutivo do Relator

Título V - Da Organização dos Poderes

Capítulo I -
Seção 11 - lnclua-se onde couber:

Art. - No caso de crime de responsabilidade,' pra-

ticado por qualquer ocupante de função pública no Congresso Nacional ,

no Poder Judiciário, no Poder Executivo, que atentar contra esta co-e
tituiç~Ot a existência da União, o livre exercício dos seus poderes

e dos, Estados, o exercício dos direitos individuais e políticos, a
probidade na administração ou a segurança do país I o Congresso Naci

anal, com a sanção do Presidente da República, poderá decretar o a

fastamento liminar do acusado do cargo, a perda da função e declará
-lo incompatlvel para o exercicio de emprego ou função pública, re
metendo o processo à autoridade judiciária competente para o proces-

so criminal. -

I'Lf:NARID/COloll".;:OlsI.!RCOIlIUÃO---------.,

tJ PLENÁRIO

JUSTIFICAÇAO
O registro de patentes estrangeiras não pode depender

apenas do uso efetivo, mas principalmente do interesse nacional, que

deve determinar sua utilização ou exclusão.

EMENDA ES33650-9
(l CONSTITUINTE SÉRGIO BRITO

= 'Tf;'i\'fO{"UilTtfle...i.a' --,

- Seção II -

EMENDA ES33647·9
tJ CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO

= TEXTD/"uJTll'le,o.çi.D' ~

Emenda Substitutiva ao Substitutivo do ~elator -
Título V, da Organização dos Poderes - Capítulo I
Substi tua-se o item XV do Art. 77, pelo seguinte:

.tJ PLENARIO

xv) - Homologar ou anular os atos de concessão e
renovação de concessão das emissoras de rádio e televisão.

EMENDA MODI<ICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO; Artigo 246, Capítulo II.

JUSTIFICAÇAO
"nê-ee ao ar t i qo 246 do Projeto de CClnst~tUlção a

seguinte redação:

A emenda procura substituir no texto a palavra ~

~ pela expressão homologar ou anular.
I Se o que se pretende é atribuir ao Congresso Na

cional poderes que a opinião julga indispensáveis para julgar as co!:!.
cessões de rádio e televisão, então é necessário dizê-lo de forma e~

plícita.

Hoje essas concessões têm sido fonte de abusos p.Q

blicos e notórios e instrumento de um poder privado acima das insti

tuições democráticas.

"Art. 246 - Compete ao Munic1p~o promover a reforma agr,!
ria, pela desapropriação, por interesse social, a pIopnedade territó
rial rural improdutiva, em zonas prdnr.rtár.ías, mediante pagamento em

rímhefro de prévia e justa .índení.zaçãc,

§ l!2 A desapropriação de que trata este artigo é de comPE

têncía exclusiva do município, através de Cooperativas, legallPente cre

denciºd~ gài-a este fim. 
-~tr2Q:_.A...propriedade do objeto de desapropriação e as terras

devolutas da Uruão e dos ÊSf.ãdos"serão transferidas pata 05 murucípaos 1
-,
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e sua transferência não constitui fato gerador de tributo de qualquer
natureza.

JUSTIFICATIVA

Nossa proposta expressa posição exatamente oposta àquela i!!!.
plementada até hoje no enfretamento da questão agrária em nosso país. Entendo que
a IIX.Inícipalização da Reforma Agrána levará ao at.ínqamento dos objetivos de uma PQ

lítica de revalnrdzação do espaço rural, dirmnuíndo as des iquajdades econômicas e

sociais entre as áreas urbanas e rurais, reduzindo as desIgualdade rspaonai.s, e r~

alizando uma urbanização mais adequada as áreas rurars, Entendo ainsa que J embora

a questão agrária constitua um problema de âmbito nacional, seus efeitos reparou _
tem memo é a nível dos municípios.

Devemos levar em conta que em decorrência do

atual sistema social e economico, as propabilidade de uma separação
te~-se .!lu_l'llentado cada vez mais, e daí gerando maior número de cri
anças abandonadas e principalmente vítimas destas separações, onde

~ilhos .cIa-"'c:asais separados vêem-se obrigados a sobreviver com esta
marca. E: justo que se evite a propagação destes casos j pe rmí t indo que

o casal possa d ívór c i arvae por varias vezes, sem um determinado 11.
mite.

= Tl:xTo/~unl'lc.;.O' __.

EMENDA ES33651·7
PJ CONSTITUINTE S~RGIO BRITO

I'LEICAlllO/cOWluio/luacOwlIllÃo "]

- Suprima-se, do parágrafo 42 do Artigo 13} Capít!!,

lo IV, do Projeto de Constituição, a expressão lia filiação partid!
r rav,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 13, Capítulo IV.

- Acrescente-se, como pSI'á§'rafe YAisG 'tP artigo ..
13, a seguinte disposição 1

r.r------------- TlE:UOIJIISTlfICAÇio -,

~LIN""'o'eOlllUÃo/.UICllNlllio-_-_- -,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 217, Capitulo 11.

f:J PLENÁRIO

Inclua-se, onde couber no Art. 217 do Projeto de

Constituição, o seguinte: §>.- "poláglafe ~Aiea - A Le i regulará a inscrição do candl.

dato avulso para quaLquer, nível de eleição 1!

§ - Ficam cancelados todos os débitos das pre

fei turas municípais, para com a Previdência Social J se!!.
do que as prefeituras a par-t Lr da aprovação da nova
Consti t.uâção , pas s arão a recolher somente a parte toca!!
te ao empregado e não mais a do empregador.

Parágra fo t1nico - As entadades beneficentes, fi

cam, também incluídas nos termos do paragrá fo acima .

.JUSTIFICATIVA

A proposta visa estabelecer a candidatura avulsa
em qualquer nível de eleição: desde vereador até para a r-r es i dêoct a

da República.

.JUSTIFICATIVA

'LEHAIIIO/cOH1Isi;o/luacOwI1l1lXO' ,

EMENDA ES33654·1
l: CONSTITUINTE S~RGIO BRITO

l!J PLENÁRIO

As prefei turas , bem como as entidades de caráter

beneficentes ficam asentas do recolhimento da contribuição a Previ

dência Social no tocante a parte do empregado, pois não objetivam t

lucros e s im hene f'Lcrns públicos.

r.r-------------U::lTONlInlflcAçiio ____,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDAOD: Capitulo II, do Título IX.

'L~N"'IlIOIc.OIl15S;'o/su.eoMIUÃo- _

Inclua-se, onde couber no Projeto de Constitui

ção, no Capítulo lI, do Título IX:

= T1;XTD/~lI~TIFIC ..çiio-------------____,

EMENOA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 2~7, Capítulo VII.

Acrescente-se o parágrafo 32 do Art. 297 do Pr.9

jeto de Constit. a seguinte redação:

.§312 a lei llmltará o número de da saoLução da 5.9

ciedade conjugal, com filhos.

"Art. A União, através dos Qrgãos cometentes , desti-
nará ajuda rtoenceace para aptacação na· educação e reabilitação do

excepcional, assim como para a formação de técnicos para atender na

área de reabilitação e educação do excepcional.

§ 12 A Previdência Social, determinará a concessão de no
mínimo 02 (dois) salários mínimos para as famíllas ou titular, para

cada excepcional como meio de base salárial para msmtenção da fOOlíl!
a e do próprio excepcional.

JUSTIF CATIVA

JUSTIFICATIVA

Se considerar-mos que a sociedade conjugal é
mais eér ra e importante ligação entre o homem e a mulher, é justo e

necessário que ex i s tam leis que regulamentem e assegurem esta união

ou que 11mi te sua dissolução.

Entendo que a ap l i cação de recursos financeiros I

por parte do governo des t i nados aos excepcionais e seus familiares ,
irá pz-cporcLcnar a estes melhores condições de sobrevivências e de
recuperação, tendo mais atenção da parte dos amigos e familiares, o

excepc i onaI Iupra com o desenvolvimento para sanar t dentro do cabí 

vel, seus problemas ps í.ccmotcr as . Já a famil~a dos excepcionais, de

posse dos ônus recebidos da Previdência Social, poderão obter um co!!.

dicionamneto social mai s adequado para sobrevivência des tes.
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S~RGIO BRITOCONSTITUINTE

A melhor justificação que se poderia apresentar
em defesa da proposta do ex-deputado Ruy cõoc é, precisamente, o cl
ta do relatório no qual se condensam outras propostas igualmente i!!
portantes, que urge sejam exanunadas pela Assembléia Nacional Cons

tituinte, tais como IlProjeto Dom Bosco" e a Emenda Constitucional nº

03, de autoria daquele deputado.
Baseando-me nestes dadcs , é que rea firmo munha t

opinião e meu desejo de ver esta Emenda contida na nova Carta Magna.

No aludido relatório, intitulado liA Realidade 8r,!!
s í Je rra do Menor", a problemática das crianças crianças carentes foi

exaustivamente investigada, à luz dos melhores levantamentos estatí.§.

ticos já levados a efeito no país, notadamente. no concernente aos d~

safaos relativos ao ensino pr Lmári u , à pré-escola, às creches e a2.-

suntos correlatos.

t? PLENÁRIO

EMENDA ES33657·6'
l?

Art. 42 - o número de Vereadores será variável,
conforme dispuser a ücns t a t.ufç ão do Estado, r espe a t ada s

as conda çõe s locais, proporcionalmente ao eleitorado do

Munlcíplo, não podendo exceder a vrnt e e 4um nos Municí _
pro s de até um milhão de hab i t ant.e s e de t.r rnt,a e três

nos de até cinco milhões e de quarenta e cinco nos de

acima de seis milhões de hab i t ant es

o 'Artigo 42 do projeto de cons t i tulção passa ter
a seguinte redação:

JUSTIFICATIVA

EMENDA MDDIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 42.

I'lEN.lIlIO/col.llSSÃO/I1J1 COIIISS.iO .,

r.r-------------TIEXTO/JUHlfIC.....i.O----- ---,

r.r-------------Tf::uO/~IIHlfltAÇi.(l ---,

EMENDA ES33656-8
tJ CONSTITUINTE S~RGIO BRITO

'LENAIIIO/c:ollISSiol.uleDlIlluÃO----------.,

Baseia-se a presente Emenda na proposta do eX-d~

putado Ruy côdo , que f 01 apresentada ao Congresso em 1983 e mereceu
inclusive parecer favorável do relator João Calmon. O que se prete!!,

de é a municipalização do ens ano básico, passándo as Prefeituras a

destacar de seus orçamentos 30% para atendimento a educação das cri
anças de zero a catorze anos no mínima. Entendo que desta forma as

escolas terão melhores contíí.ções para atender aos estudantes, incl!:!,
slve colocando a disposições destes, serviço médIco, odontológicos,
recreação e material didático.

Art. Ficam as Prefeituras Hunjc i pa í s incubi-

das de aplicar 30% de sua rece i t a na educação, aí inclui

das as transferências, em creches, educação pré-escolar e
ensino até a o i t ava série do p r ime Lro grau.

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUBSTUTIVA

OISPOSITIVO EMENDADO: Disposições Gerais do Artigo 273 •.

Inclua-se nas Disposições Gerais do texto do pr.2.
jeto Constitucional:

""-------------n:XTO/.rUSTI',CAQio --,

@ PLENÁRIO

EMENDA ES33658-4
[l CONSTITUINTE SÉRGIO BRITO

,,1.~M)."\o/tow\:nj,o/lltl)tOlll\ni.o_- .,

Defensor intransigente do mun.lc i pe Lr smo brasile.!
ro I seguindo as pegadas do meu saudoso pai I a Deputado Federal Hen

rique ar i.tc , ex-prefeito de Itorará, municíp:l.o do meu Estado da Ba
hia e Presidente da ABM - Associação Brasileira de Nuruc Ip Io s , v!:.

nho lutando em prol das causas muru cí.pa l i s t as . Entendo que o Mun~ci

pio como célula pr ime i r a da nação, deva receber dessa const Lturnte ,
toda complacência possível, razão porque entendo que o contigente I

de vereadores em cada munlcíp:l.o deva ser em número correlato a sua
população. Vejo com preocupação o excesso de carga horária que um
vereador tem que dispor para atender as tarefas que lhes são cabí 
ve Ls , em virtude de contarem com poucos companhe i r os na vener anç a J c,2.
co acontece nas grandes rneqe l ópo Ie s , como São Paulo e RIO de oane i r o
onde contam com populações ac ama de cinco nuIhões de nab i t ant es .

Sendo o número de Vereadores proporcional ao número da P.2.
pulação local, tornará certamente, mai s v i áv e I de se legislar e de

se dar mais ao Le l ea t cr . Havendo portanto, possibilidade de dar ao P.2.

vo maior credrbaLí dade junto aos seus Vereadores.

EMENDA MODIFICAUVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 273, Capítulo rrr ,

fl PLENÁRIO

r;T Tf:XTO/JlJSTI'ICACi o -,_-----,

§ os militares, sem distinção de cat.eqcr i a e

patentes, são alistáveis e com direito de voto, exceto as

conscritas durante o per iodo de serviço mi.Lf t ar obrigató
rio.

Acresehte-se ao Art. 273 do Projeto de Const ttuição onde
couber:

§ - Os Governantes Munic~pals promoverão a mun1;.
c í pe Li zação do ensino infantil, com recursos do seu orçamento, até o

montante de 25%, abrangendo as faixas etárias de O (zero) a 14 ( ca

torze) anos, com carga horária de pelo menos oito horas, efetuando-se
simultaneamente a construção de creches, j ar di.ns da an f ânc i.a e esco

las de lQ grau, auxúlio ao ensino fundamental através de material d,!

dát rco , transporte, alimentação, assistência médica-odontológica, faE
macêut Ica e recreação.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENOADO: Artigo 13,

tituição.

do Capítulo IV do projeto de ücns-,

JUS T I F I C A T I V A JUSTIFICATIVA

Os fundamentos desta Emenda se encontram nas

posições do ex-deputado Ruy Côdo durante o funcionamento da CPI

Menor Abandonado, que Inves t i qcu os problemas da s obr-ev i vênc í a

famílias pobres e crianças carentes d':.! Br as r L, desenvolvidas no
tório da referida Comissão, publicada pela Câmara dos Deputados
1976.

pr2,.

do

das

RelE.
em

Sendo o sufrágio universal o dite~to de todo os

brasileiros, entendo que os militares também anse i am para ter este

mesmo d í r ea t o ao voto, independente de sua patente ou arma.
Defendo a Ldé i.a de que, LncLus i ve cabos e sarge!!.

tos tenham este direito, estando os mesmos dentro do que arise i am a
classe.
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DEPUTADO NYDER BARBOSA

EMENDA ES33661-4
l"JCOHSTiTUIHTE JOSE IGHACIO FERRilM cc·.....·:J.. PHDB

r;-r-------------nXTD/JUSTln....çio--------------,

EMENDA MODIFICATIVA

O § 32 do artigo 248 - Capitulo 11 - Da Politica

Agrícola, Fundiária e da Reforma Agrána, passa a ter a seguinte

redação:

11 § 32 _ Se o Juiz reconheoer que a propriedade cUJ!

pria sua função eocfaj., denágará a ãna.caa.L, 11

JUSTIFICATIVA

Ein. ôavez-aae opor1n.JIudades, através de debates públi

cos, da tribuna da Oâmara Federal, através des me~08 de comunicação,

defenrlamos a necessidade da implantação da refor.ma agrár~a em nosso

país, como maio de corrJ.gJ.r ae desigualdades 80C:J.BJ.S; enfatJ.zBmoa I

sempre, toda'VJ.a, que ela se fizesse sobre La'ta.fundaca iIllprodutJ.vos

ou terras obJeto de especulação imobi~ária IDaS, nunca, sobre J.móvBJ.

produtJ.vos que cumpram a sua função 80cJ.81.-

O dispas1~J.vo que ora se propõe modJ.fJ.car, altera t

ccmpâe-tamen'te o esp{rJ,. to da. coisa, eis que :pretende instituJ..r a fJ.

gura da dasal.'ro;pnação EM DINHEIRO, de imóvel que Cm,:PRE A SUA FINl!

LIDADE SOCIAL.-

r;r-------------T~x.TO/JU.fl'ICAÇio, __,

EMENOA MOOIFICATIVA

Ao ar t , 63, cujos i tens I I e lI! deverão ser reunidos
numa formulação única, desta forma:

uII _ a União, os Estados, o üist r í to Federal e os M~

nicípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico
único para seus servidores, dependendo a primeira investidura em ca!,

" 90 ou emprego público, em qualquer caso, de aprovação prévia em co,!!
curso púhLa cn de provas ou de provas e títulos. tr

JUSTIFICATIVA

E contraditório, no atual texto do substitutivo, o item
11 do artigo 63 referir-se a Ilingresso no serviço público, em qual
quer regime ••. tI e o item III do mesmo preceito consignar lia União,
os Estados, •.• instltuir-ão no âmbito de sua competência, regime ju

rídico único para seus servidores 11 ~

Corrigimos a inconveniência, reunindo num enunciado
únco os itens referidos do art. 63, deixando para as DISPOSIÇOES

TRANSITORIAS a determinação de que em tempo certo a União. os Esti!.

dos, o Distrito r eder-e I e os Municípios definirão regime jurídico Pi!.

ra seus servidores.

No nosso mode de entender o ~móvBl produt1vo e que
cum re a sua -run ão social é in uece "
de reforma asraria, pOr~I:JBD Q!\~Hnn\JlliH'pciªl deverá ser dBnega~

PLI.AIIlO/cawlssi.o/sUlCOlltS.ÃO---:-------,

DEPUTADO NYDER BARBOSA

EMENDA ES33660-6
fJ
P
r;-r-------------T[XTO/~bSTllIcAÇio---- ~

El>lE1IDA ADITIVA

ACRBSCEllTE-SE ao art~go 265 - SEÇÃO II - DA PRllVID

erA SOCIAL, maz.s um parágrat'o, o da número 3, com a aeglllnte redaçã

rer Tt:XTo/~bSfIFICAÇi.o_------------_,

EMENDA MODIFICATIVA

Ao art. 279, em que se subat l tu l rf a palavra IIcolaboraçãoll por

"cooperaçãolf , desta forma:
IIArt. 279 - A União, 05 Estados, o Distrito Federe I e 05 Municl

pios organizarão, em regime de cooperação, 05 seus sistemas de ens Ino;"

JUSTIFICATIVA

I1elhor é a expressão "cooper-açáo" (que denota um envolvimento c~

<responsjivel e conscientemente empreendido) do que "colaboração" (que leva a pensa!,

-ee em atuação filantrópica aLI por liberalidade ou de esp l r l to de quem atua).

"§ 32 _ É assegurada aposentadorJ.a es:pec~8.l, J)or te

po de eez-va çc , com proventos de valor igual a maior remWleração doa

últimoe 12 meses, aos vinte e cinco anos de serv2ços para os empre

gados em estabelecJ.mentoB d.e crédJ.to 8 os 8agllr].t~rJ.oa,J por exerce

ram atdvadaâee panoaaa ;"

EMENDA ES33663-}
[!1 CONSTITUINTE JOSe IGNlICIO FERREIRA

JUSTIFICATIVA

o subatitutivo do J.lu.stre Relator, Deputado :Bernar

do Cabral, elimina dJ.veTsDs d2reitos Já adqU2X2dos e consagrados em

noss~ legJ.slação ordinária~- L'iant~da a redf},ção co~o as:á 8er28. um

terr~vGl retrocesso, que nao atende aos anS8~OS da Naçeo brasJ.leJ.ra.

A redação ;pro;posta, reconhecendo um d1re~to liquido dos empregados

em e8tab81ec~m8nt08 de crédito e os aeguntános, procura criar 08

carru.nhce n~turaie para que a legislação or<hnána, a eer- elaborada

mediante debate ma~s ~rofunddt estabeleça as condições necessárl8.s a

um ve rdad eaz-o pacto aocda.L I:Bra a 11agão.-

riT-------------T[XTO/~unl'IC.lÇ;;O------ ___,

Acrescente-se inciso VI ao artigo 207 e inciso III e parágrafo 49

ao artigo 213.

NArt.207_ Compete a União instituir impostos

sobre:

VI- a extração, a circulação, a distribu~ção,

a exportação ou o consumo de mtnerao.s do País

enumerados em lei, imposto que incJ.dirá uma

só vez sobre qualquer dessas operações,exclu.!.

da a inciélência de outro tributo sobre elas. li



l'Art. 213- A Uniâo entregará:.

................................................
1I1- do produto da arrecadação do imposto ún!
co sobre minerais do pais J noventa por cencc,

na forma seguinte:

a) setenta por cento diretamente ao Estado e

ao Distrito Federal em cujo te)"'r~tó.rio houver

sido extraIda a substância ml.neral;

b) vinte por cento dl.retamente ao Municíp~o

em cujo terr1tório houver sado extraída a sub~

tância mineral~

Parâgrafo 49 - As 1ndústrias consumidoras de roi

nerais do País, poderão abater o imposta a que

se refere o item VI do art. 207 do imposto so
bre circulação de mercadorias e prestação de

serviços e do imposto sobre produtos 1ndustr1a

lizados, na proporção de 90% e 10%, respect1va

mente."

JUSTIFICAÇ!(O

I 6)
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Pode-se destacar, dentre outras, as seguJ.ntes pecuj.Laradaãas do

setor mane.cãr-fo , qeradoras de dJ.ficuldades talvez insuperáveis a

uma tidbutação diV'ersificada: a) os z-eq ames distintos adotados

paca a.-propriedade do solo e a das jazJ.das situadas no subsolo ;

b) ; ~xauribilidade essencial às jazidas minerais, não apenas no

reflexo sobre a rentabilidade da respectiva exploração, como, e

principalmente, no que tange ã necessidade eventual da manuten 

çâc de :reservas por razões de interesse econêmaco ou de eceuren
ça nacional; c) a existência e aJJ.lnportâncJ.a dos rru.nez-aLs estra

tégiCOS; d) a natureza artesanal (ou quase artesanal) do garimpo

e Os problemas ligados ã sua tributação; e) no que se refere a
metôdos tecnológicos maJ.s sof~st~cados, a demanda por ~nvestJ.me~

tos vultosos em todas as fases do processo exereeavc , sendo de

se ressaltar os riscos inerentes às prospecções que não apresen

tam os resultados esperados e a defasagem, tanto no tempo quanto
no volume de xecuraos , entre o investimento e o retorno do cap).

tal empregado; f) a signifJ.cação vital do setor mí.nez-âruo para o

comércio exteri.or, o que traz à memória uma das bases da Reforma

Tributária de 1965/1966, consubstanciada nas disposições quo 'l~

saram a obstar que impostos antezncs prejudicassem as pokLt í.caa

de comercio aneexnac.tcnaã a cargo do Governo Federal (cf. v. g. a

imunidade ap ICM concedida à exportação de produtos industrJ.ali

zados) não bastando portanto, o simples confer~mento à umâo dos

impostos que incidem especificamente sqbre as relações econômi 

cae internacionais.

1) O Projeto da Comissão de Sistematização, e Hmane o Imposto Onico

sobre Minerais, conforme atualmente previsto na Emenda Constitu
cional n9 1 de 1969 (art. 21, IK).

2} Sendo as substâncias minerais, já extraí.das, conSl.de.radas como

mercadorias, ficariam su'ieí.eas , de acordo com o Pxojeto da refe

rida Comissão, ao imposto de competência estadual de cz.rcu.raçâo

de mercadorias, conforme o da.spoeto no artl.go 209, ancí.so 111.

3) Além do IeM (para utilizar a tiezrru.noLoqa.a hoje prilt.l.cada), pode

riam os minerais sUJe~tos a operações ae tratamento, ~.~, ~

~, vir a ser considerados como produtos Lndust.ri.aã i.aados , Des

ta forma, seriam igualmente ta-abueados pelo IPI, de compeuêncae

da umão , conforme. artigo 201, inciso IV do refer~do Projeto.

outrossim, haveria, também, a poasfb.í.La.dade de ser tentado o fr~

cionamento do ciclo eccnômaco dos mãnexaa.s , daí resul tando o suE.

gimento de -evenbuaLs prestações de sexvaçoa ho j e tributãveJ.s pe

lo ISS.

4)" Objetivaram os constituintes com a una.f acaçâc dos impostos Lnoa-.

dentes sobre as meecador-aas (IPI, :CCM e ISS), a SJ..mplificação da

tributação, conforme se observa no a.trem 4 do capítulo r-eLa tn.vo ao
Sistema Tributário, do neâetôri.c Ea.na L da ccmi.seâc do s i.seerna 'l'r!

but.ário, Orçamento e Finanças:

"4_ A simplificação tr:lbutária traduZ-Sê na fusão

de sete impostos sobre mercadorias e serviços em

um só, não euanuâe t.Lvo , incidente sobre o valor ad~

cf.onado , E óbvia a fmpor-tânca.a dessa meda.da para
as exportações Lndust.ri.a Ls , que poderão beneei.ca-.

ar-se da imunidade de impostos até aqui embut rõos

em seus custos {por exemplo: amposto sobre aezva>

ços , sobre combustlveis e sobre energia}. Ao mes

mo tempo, proibe-se a crreçâo de novos impostos

cumufatí.vos , prevê-se tratamento fJ.scal e apecaeL

para microempresas e, impôs-se a avaliação dos

r.ncerrt.Lvoa fiscais pelo Poder LegislatJ.vo."

5} A pretendida elimJ.nação do 1UM. e a corraequerrt.e Lncadênc a,a dos de

mais impostos {notadamente a do tributo que se propõe englobe o

ICM e o ISS} sobre as operações de extração, carcuLaçêo , dJ.strJ. 

buição e consumo de minerais do PaIs, pxovocar â a.nevatavelmente o

retorno - e' o zecrudescamento - dos problemas inerentes à ampos a>

çâo individualizada dessas fases do c a.cko econômi.co do m~nérJ.o,c.!:.:

J3 solução consti buau a razão pz-a.nc Lpa L da adoção da un i c xdade tr
butãria.

7) Desta forma, a manutenção do IUM nos moldes atuais parece-nos a

mais adequada ã persecução do !irn desejado.

S) ::s de se ressaltar que a manuteÇão do IUM na compe tiêncaa da UnJ.ão,

junto com a pz-opz-aedede do subsolo (art. 30 inciso VIII e art.

261) e o poder de legislar sobre Jazidas, minas e outros recurSOS

minerais (art. 32, inciso XXI!.I, letra 11)."), conferiria ã União
~ .

os elementos necessários para amp.Lemenkax uma politica nacional e

unificada para o setor, propiciando condições d.~ segurança l.ndis

pensáveis ao desenvoâvamenbc normal das atividades de mineração.

9) t tradição de nasSE) sistema trJ.butário dar tratamento eSJ?~cial ao
minerais.

J.O) De fato, o tratamento especí.aj, em termos trJ.butárJ.os oonf'ez-a.doa

aos minerais, iniciou-se no Brasil em~ 1934, com o pr-Imea.ro Códi

go de Minas, como forma capaz de estimular o desenvolvimento da

atividade minerária do pais, através da não oneração em demasJ.

da, exploração destas substâncias. O 'Ministro Juarez Távora na. e~

posição de motivos do Código de Minas, declarou expressamente o
seguinte:

II Cumpre evitar que uma tributação excessiva ou mesmo proibitiva

dos Estados e Municípios possa difJ.cultar ou Irnpedar o surto da

indústria que se tem em vista ancene í.vaz-, Eis a razão pela qual

ficou estabelecido que a indústrl.a extrativa "mf.nez-a.L não poderá

ser tributada pela União, Estado e pelo Mun~cipl.o, em conjunto,

além de 25 % de sua renda líquida. 11

11) Cem a edição do CódJ.go de M1.nas de 194·0, baixado pelo Decreto

LeI. nç 1.905, lJ.mJ.tou-se a ampos i.çâo de quaa.squez trl.butos se.

bre a mineração ao méixamo de 8% do valor do produto efet:r..vo da

jazida ou mina, ancfuí.ndo-ae nease lJ.mite todos e qua.i.aquez- i~

pestos e taxas, salvo o imposto sobre a renda.

12) A partir da Constituição de 1946, a excepc.íone.La.ãaôe da tr~bu

tação dos mí.ner-aa a do paIs ganhou foros oonstií.tucdonaas , equi

parando ao tratamento já confiez-a.do pela cons t í.tuLçâo de 1937,

com a alteração imposta pela Lei Consrt.Ltiuca.one.L n9 4, de 20.09.

1940, aos combustíveis e lubrificantes. Estabeleceu-se, a par

tir de então a competência pr-Lvatuva da União, e a ancadênca.a

única, vale dizer, Lnca.dênca.a do nmpo s tic uma só vez sobre a pro

dução, comércio, distribuição e consumo, Lnc Lua í.ve exportação ~

das substânéias minerais do país.

13' Fazendo nova da scr ímí.naçâo de rendas trl.butárias, a Emenda cons

titucional n9 18, de 1965, manteve sob competrânca.a excLuaava :ia

União essa tributl3.çâp única xe Laba'va aos rru.nez-ad a , excLu.í.ndo so

mente a hipótese de exportação.

!
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.L,l"AMD/c:IlIlI •• it/.lI.eIlN•••io---------,

A emenda perml te que- o Superior Tribunal de Justiça comece a fu.!!.

cionar imediatamente, assim que promulgada a Constituição; permite também, enquanto

não Ins te l ados 05 Tribunais RegionaIs federais, que não fiquem para l rsadcs 05 pr,2

cessas de sua competência~

A fórmula adotada pe lo projeto pare l isaria completamente a Justl

ça Federal de Segundo Grau durante um tempo considerável; principalmente o i 2'! do

art. 12 das Disposições Transitórias não terá cano operar, visto que o Tr-Ibane l F!;.

der'a l de Recursos se esvezt arã ao passarem Os seus Ministros p~ra o Superior Tri~

na l de Justiça.

"Art. ... O Tribunal Federal de Recursos fica transformado em

Superior TrIbunal de Justiça, aproveitados seus Ministro!; e servidores.

S tI! - Os erue ts fHnistros do Tribunal Federal de Recursos eoosl
'deram-se pertencentes ã classe de que provieram, quando de sua nomeação, respeitada

sua ordem de antIgUidade.

S 2.C? ... Enquanto nio instalados 05 Tri&umlis Regionais Federais.

os feitos de sua competência serão Julgados pelo Superior Tr lbuna l de Justiça;mesmo

apõs a instalação, por este serão Julgados os feitos de competência originâria.ant,!;

riormente ajuizados, e, em grau de recurso, aqueles com sentença Já profer l da;"

JUSTIFICATIVA

r.-r TUTIl/JII.TlrlCA/iIo----------------,

L-=:::..:..=..;=~=-==.::....:...:== ---,I FY~;~~~
L.-=~ ----,Jt!ifi;q7nJ

EMENDA ES33665·7
f9 CONSTITUINTE JOSE IGNACIO FERREIRA

~ PLENÁRIO

l4} As Constituições de 1967 e de 1969 (Emenda Constitucional n9 1/6

xantaver-em o mesmo princi.pio, em nada alterando a tributação"'\.,' da

atividade minerária consagrada no D~reito Brasileiro.

15)· Nesse breve histórico da evolução da legislação brasileira sobr

tributação de nuncxaf.s , verJ.fica-se a preocupação dos legislad~

dores, constituintes e ordinários, em evitar que o gravame fisca

se constituisse em entrava ou causa de desestImulo ã industria e
tratlva mineral. Outrossim, o tratamento especa.aL buscou impe

dir o exercí.cio desordenado do poder tributário pelos entes

tributantes. Objetiva-se, desta forma, obter uma visão unitá _
ria da mineração Com vistas a pezmi.t.Lr o desenvolvunento nor _

mal das at~vidades deste setor da economia.

16) BULHõES PBDRElRA, ~ Fundamento do Reg~me Juridico da Minera _

ção (pag. 17), com muita pnopzu.edade esclarece:

"Os riscos de criação de entraves ã atl.vidade mineira

se acentuam naturalmente, no caso de tributos fixa _

dos em função do valor ou da quantidade. de produção.

Essa situação decorre da variedade de condições de

cada minério e mina, que torna iJnpossi.vel generali _

zar, em 'termos nacionais, ou mesmo reg~onais, a med~

da da capacidade contributiva da extração rru.nez-aL

as condições de acesso ou da extração podem determi

nar que duas marias situadas na mesma região tenham
custos de extração e transporte bem distintos, e que

a incidência suportada por uma, possa tornar antieco

nômica a expdcz-açâo de ou era , 11 -

E em seguida conclui:

liA or~entação ideal de uma polí.tica tributária que

procure incentivar as atividades mfner-aas ~, portan

to, a a.sençâo de qualquer tributo com base em valor

ou quantidade, para fazer incidl.r toda carga tribu

tária com base no lucro real apurado pela empresa mí,
neradora. Por essa via não se corre o risco de tornar antiec2.

nômico qualquer empreendimento mineiro, uma vez que o tributo

será sempre em função do lucro real apurado na exploração. E,!

sa jã era a solução do Códl.go de MJ..nas de 1934, que fixava o

limite máximo dos tributos em relação ã renda lIquida. 11

17) Estas as razões que motivaram a elaboração da presente propos

ta de manutenção do IUM~ Atender-se-ia, destarte, aos princ,i:

pios gerais de tributação, preconizados 1}0 parágrafo 19 do art.

195 do ProJeto da Comissão de Sitematização que enfatiza os

aspectos extra-arrecadatários dos tributos, dentre os quais se

destacam o estímulo ao desenvolvimento econômico e a correção
das desigualdades sõcãoa-econôeucos entre regiões e grupos so

ciais.

EMENDA

Dá ao inciso lt do art. 83 a seguinte redação:

1111 - processar e julgar 05 Ministros do Supremo Tribunal Fed,!

raJ, o nefensor do Povo, o Procurador-Geral da Repúbl tca, o Procurador-Geral da .!:!
nião e os membros do Cons.elho Nl1ciom~l de Justiça, nos crimes de responsab l I idade'!

JUSTIFICATIVA

o projeto cria o Defensor do Povo e o Conselho Hacional de Ju.!.

t t ça, A natureza de suas funções exige esse foro pr tvt legiado.

EMENDA ES33666-5 '"''' -,
~CONSTlTUINTE JOSE IGNÁCIO FERREIRA

PLENARIO
1Tr------------- Tf.XToJ'Jv. n n c4<;l ll - --,

18) Visando à manu tençâo das regras atualmente previstas na consta,
tUição, estabeleceu-se a poss~b~~idade das uldústrias consumi:

doras de mí.naraas ut~lizarem o valor do IUM corno crédito no i!!!.
posto sobre produtos industrializados e np Lmpos to sobre ca.reu

lação de mercadorias e prestação de servJ.ços, proporcionalmen:
te ã d~stribuição da receita tributária.

19) Finalmente, a fim de que os Estados, o naeerã eo Federal,os Ter

ritórios e os MuniclpJ.os não percam fonte de receita, deverá

ser inclu!do inciso I!I ao artigo 21.3, do Projeto, nos termos
propostas, que reproduzem a regra atual de .repar-taçâc da rece!

ta do IUM e refletem a partilha que melhor se a j uat;a aos pIa _

nos de indole social e eco.1lÔIIUSa das três esferas autônomas de
Governa

Acrescenta ao caput do art. 148 a locução "precipu!
mente, awguarda da Coostituiç§o, cabendo_lhe", dando-lhe a seguinte
redação:

"Art._ - Compete ao Supremo Tribunal Federal, pr!t

cãpuament e , a guarda da Constituição, cabendo-lhe:"

JUSTIFICATIVA

Não obstante a enumer-ação da compet&ncia do Supremo
Tr~bunal seja exaustiva, é útil assinalar sua funçã';, precípua de
custódia da Constituição.

P L E N Á R I ÓLUA_/llONI.do/.ueQOlllllio -,

EMENDA ADITIVA

DEPlJTADO NYDER BARBOSA

F~---------_--_TtllTO/~UlTlrlc:AÇ:;;Il-------------.......,

EMENDA ES33667-3
~

EMENDA

r;or-------------TUTDIOWITI'ICA..io----------------,
f:J PLENARIO

EMENDA ES33664-9
~ CONSTITUINTE JOSE IGNACIO FERREIRA

Nas DISPOSIÇÕES TRANSnORJAS, suprime o ar-ti, 11, os

incisos, e seu S H; suprime 05 parágrafos 1~ e 2.~ do art. 12; e inclui

nas Disposições Transitórias, o seguinte:

respect; I vos

onde couber, AOllESOElIT&-SE ao artigo 289 - CUITUm IV - DA CIJ1:N

aIA E TECliOLOGIA, maia um parágrafo, o 3Q . , com a seguinte <redação:



DEPUTADO NYDER BARBOSA

11 § 32 _ Por seu caráter eeeencr..al e estratégico,

o Estado elaborará uma polÍt~ca 2ndu8t~al para o setor de qU1m1Ca

:f'ma, l?riorJ..zando as indústrias sob ,controle nacaonaã., até sua cans.Q.

lidação.-"

JU5'UFICATIVA

A indústr:LB de q1.Úmica .t~na, por def:LnJ.ção, é a indú

tria de intermedJ.ános de síntese, denvados da petroqmmica, da oa.!:

bo-química, da alcoolquímica, do cloro-soda, dos produtos naturaa.e I

de extração àe produtos de fermentação, etc. - nesse umvarao estão

incluídos, pnncipalibente, os corantes, os adfl.t:LVoS para polímeros,

oa alimen"to8, os defensivos agrÍcolas a, especialmente, 08 produtos

fermaceuticoa. -

o 8stágJ.o atual da indústrJ.B qu:úm.co-farmac6utica é
de grande dependencia do mercado externo, pois, conforme dados rece~

tes, o país produz, internamente, apenas 15% das substâncias, mesmo

8SS:Lm partindo de estág~os avançados.- Desses 15% somente 10" des

aaa substâncias são produzidas por em:pr~saa sob controla naci9nal.

Por outro lado, a :tndústria farmec6utJ.ca no país é,
praticamente, monopo.la.aaâa pelas emIlresas estrange~raB que atuam no

mercado, uma vez que maas de 8~ do faturamento do setor pertence a

essas empresas.

En função desse quadro, à empresa multinaciona1 não

interessa investir no setor qUÍlIl.1.co-farmaceut1co, já que corrtz-araa '

seu interesse eatratég1co de importar matérias-pnmas de suas matri-

zes.-

Quanto aos empresárJ-os naca cnaa,s t sstas têm receio de

investir no setor e não ter para quem vender, em face de o domín10 I

de ponta (med1camento f~al) eatar nas mãos das empresas estrangeira

alJ.1U wstsladas.

HOJe, a importação de 1ns\1lUOS 'Para a mdústr1.a f'ama

cêutíca representa para o Brasil. apz-oxamadamenüe 400 llUlhões de do~

rea ano ,-, CJ.fra ~igrlJ.fJ..cativa parã um país que neceaaata gerar um 81:!;

paravit comez-caaã cada vez maa or-, a fim de superar sua grave crise .!

conômí.ca ,-,

Para que o país possa superar esse ampaaee é nscess..!!

l"ia a adoção de um elenco de madadaa con jugadaa que priorizem os pr.Q.

Jetos naca onaã.s em relação a08 proJetos apresentados pelas empresas

eaür-angea.z-ae ,

Tals msdidas, certaments, não siemfJ.carlam o a1J.Ja

mento da empresa 8atrange1ra do mercado nacional, s1mplesmente esta
estabelece regras de convfvao que penm..t~rão uma eadaa competl.ção SE

-lira os empresárJ.oa bras1leiroa e estranesJ.roe.-

O Brasil precisa fortalecer e estJ.mular suaa poten-

oJ.a1:Ldadas e é nesse sentn.do que submeto a presente Enlenda à aprecJ.J:!,

ç:ão dos J..luatres senhores e senhoras ccnatu-suannea que, com eenaabã-,

lidade para com os assuntos de 1nteresse nacional, como a reserva d

mercado para o setor da quínuca fina, emprestarão todo anoa.o neces

sário à sua aprovação ..-

EMENDA ES33668-1
tJ

= TnTo/~JJ:nll'leAç;;:o-------------___,
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11 § 2~ _ Não são J;latenteáveis os processos e os pr,2

tudos destJ.nadOB à produção de medicamentos e de ajnmenüoe ;"

JUSTIFICATIVA

A patents eonstitue um inatrumento legal lJ.ue cria m.2

nopólios em setores eatratégicos para o desenvo~v~mento cJ.entífl.co e

tecnológico.-

Esse instrumento legal oauea praJ1UZOS à indúst:r:'J.a

farmaceutica, que fioa sem acesso às tecnologias para produção do m~

dicamento.-
As 1llultinaoionais do setor de medicamentos aqui ana-,

taladas praticamente não investel1l em peslJ.1llsaa e desenvolvimento no

país.- E~saB empresas estrangeiras, contando com "empréstJ.mos ll oriU;!!

dos de suas motrizes - agravando mea.s ainda a situação cambJ.aJ. do

Brasll, rea1J.zam agresaiva politica de marketing.- Para acompanha-l

ae empresas nacionais tiveram que deslocar parcelas crescentes de

seus recursos para a promoção de vendas, reduzindo, consequentamente

A indústria nacacnaj, d~edicamentos carece de rsc~

SOB para investir em tecnologia e, ao mesmo tempo, "tem grande dif~cu

dade de adlJ.1llrir tecnolol;lias no exterior, uma vez que essa tecnolo

gia é controlada palas matrizes dae concorrentes estrangeiras.-

Países lJ.ue não reconhecsm a legislação internacional

relativa às patentes, transformaram-se em exportadores independentea

. da tecnologias. - O México, por exemplo, para proteger sua indústria

obrigou as mul;tinacionais a adq1Urirém fármacos da própria indústria

mexicana, quando disponíve:l.s.

Aa patentes reprsáentam um desestímulo ao investJ.lll"!l

to em paaqtrí.aa nas subsidiáriaa instaladas em países Em desenvolvi-

menta ou :mesmo em pai'ssa ôeaenvcãvaõce e representam. U1ll monopób.o no

setor de ltled1camep.tos.-

Ilustre Relator, Deputado Bsrnardo Cabral, satá cla

ro que o 13rasil não pode convaver por mais tempo com uma concoz-rênca

desleal em setores estratégicos como o de medicamentos e de alimen

toa.- A indústria nacional tem condições de aproveital' , e é 6SS8 TI.!!.

htJ.ca adotada em diverso; países, pesquisas Já rea1.J.zadas por empr..§.

aaa estrangeiras, naturalmente procurando adapta-las às condJ.çõea do

Jl0880 país

Contamos, portanto, com o seu J.neatJ..máve1 apoio B p!!.

triotismo, a fJ.JI1 de vermos a presente maténa incluída no novo texto

oonatatucJ.ona1.-

EMENDA E833669·0
f!1 Constituinte zrzn VALADARES

.LUJlLOlqClollssio/SllICClolll'io -----,

PLENARIO

rrr------------:::cnT TO/~Tll'le.«;io----------------,

,,<P'~
EMENDA PAIlA INCLUSl\Or1lAS DISPDSIÇOES TIlANSITORIAS)~ u:ru.~

Artigo ~ ••• _ Nos seis meses posteriores à promulgação desta

ConstituIção será permitida a formação de bloco

parlamentar, desde que integrado por, no mínimo,

cinco por cento do toUl de membros do Congresso

Nacional.

».IElIDA ADITIVA
Parágrafo 12 _ O bloco parlamentar, organizado nos termos do

ACRESCEllTE-SE ao artJ.go 289 - CAPITULO IV - DA CIJlIr

elA E TECNOLOGIA, mB1S um parágrafo, o 2 2, com a segm.nte redação:

caput deste ar t i qo , poderá requerer seu imediato

registro no Tribunal Superior Eleltoral adqu i r Lndo
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direitos, prerrogativas e deveres deferidos a par

tidos políticos, podendo participar, sob legenda

prõpr í a , das ele~ições que vierem a ser realizadas

nos doze meses seguintes à sua formação.

Ora, se é "tratamento preferencial" convém remeter à Len, a forma c9

mo isso deve efet~vax-ee , Do oorrt.r-âxao , sem reaulamentação leoal,pg

de ser que o dispositivo acabe ficando letra morta.

CON5T. ANTONIQ PERQSl\

Parágrafo 2" - O bloco parlamentar perderá, automaticamente

seu registro provisório se, no prazo de vinte e

quatro meses, contados de sua formação, não obt!

ver seu registro definitivo no Tribunal Superior

Eleitoral, "na forrJ1tíúê a lei dispuzer.

Concluido o penoso trabalho da Assembléia Nacional

Constituinte e promúlgada a nova 'Constituição, haverá uma grande

t r-ans f'urmaçãu política no país.

EMENDA ES33671-1
tJ
r.r I'LII:NAIIIO/COlll',io/SIHlCOWISSÃO ,

PLP.NIIRTO

r.T Tu:TO/~USTIF'C"ÇÃO-_-_---------_,

Subst~tua-se no texto do art.226 as expressões lide brasileiros

domiciliados no país·" por lide pessoas físicas domJ.cilJ.adas no Paísll.

Insti tucionalizada a democracia Que hoje está apenas

autorizada, perml tida, é natural que ocorra uma Eeacomodação das

forças políticas, com reflexo no quadro partidário.
JUSTIFICATIVA

A legislação partidária em vigor é minuciosa e ainda

ten marcas claras do autoritarismo, sobretudo no ponto em que se

intrcJlete nas decisões internas dos partidos políticos, quando

]i,. emenda V~5a aperfeiçoar a redação do texto do arrt.:Lgo

que define o conceito de empresa nacional, recuperando expressões

que hav.í.em sido util~zadas nos enuepz-c j e cos anteriores e que, no

subet.Lt.ut.avo , foramsubstit'l,uc'las por expressões xe Lac acnadaa com

a nacaoneLa.dade , tornando bass tiêrrte restritiva aquela defJ.nl.ção.

é evidente que as questões domésticas .deveria/l} estar submetidas

apenas à deliberação dos próprios inscritos na agremiação.

1\ inadequação das leis vigentes, a

exiguidade dos prazos para alterá-las diante do calendário elei-

a ror-mação de um novo partido, que não deve e não pode ser imp!:.

dida por providências burocráticas, é que nos levou a apresentar

lítica de um expressivo grupo de parlamentares, representantes I

de milhões de eleitores, de deixarem seus atuais partidos para

PLENÁRIO

CONSTITUINTE SEVERO GOMES E OUTROS

EMENDA ES33672-0
tJ

r;;--------------Ttl(,.O/~U'TI"lC~io •.....,

õ.r-------- I'UIUIO.IO/COWl'IÃO/IUtCOWlstio -t

~; ainda, a possibilidade da ocorrência de decisão PE.tora I ,

esta emenda.

Entendemos que neste novo patamar da vida nacional

Dê-se aos §§ 1 2 e 32 do art.228, com a supressão do § 19

do art. 229 I a seguinte redação:

indispensável a aprovação desta proposta liberalizante que, no

entanto, pode nem ser aplicada, se o ambiente político indicar a

conveniência da manutenção do atual quatro partidário o que , P..Q

rém, parece pouco provável.

EMENDA ES33670·3·
I:SENADOR SEVERO GOMES E OUTROS

r.T I'L~K..1I10/COIUSliO/IUll:OWll1li.o ___,

r.T ,.II:JCTO/~UnIFlcAÇio-------------___,

"Art.228 -

§1 2 -' As empresas públicas,. as sociedades dê economia roi,!!

ta e suas subsidJ.árias e as fundações púbtace s aorâerrte serão cria

das por lei e fJ.carào eujeacee ao direJ.to próprio das empresas prJ.

vadas,inclusive quant.o às obrigações trabalhJ.stas e tributárias.

§39. - A lei repriml.rá a formação de monopólios, oligopQ

lios, cartéis e toda e qualquer forma de abuso do poder econêmâcc qe

tenha por fim dominar o mercado, elJ.minar·a lJ.vre concorrência ou

aumentar arbitrarJ.amente o lucro .. 1I

JUSTIFICATIVA

As alterações ao § 12 visam incluir a referência às " s ub
sidJ.árias ll das sociedades de economa.e mas t a , bem corno suprimir as

expressões "corop'tement.er" e a referência fJ.nal "eeüvc o daspoeto no

art. 203, § 12 11
• O processo de criação de entes pébLrcoe não deve d.§.

pender de "lei compã ementar-" mas tão somente de le~ ord1nárJ.a.p. e1i

manaçêc da referência fJ.nal decorre de que não cabe vincular a matJi

ria tratada nesse parágrafo à norma concade no art. 203, que trata

das amun Ldade s tributárias.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao texto do § 39 do art. 226 a seguinte expxea-.

são:

lina forma da lei11

JUSTIFICATIVA

o referido § 39 está assim redictJ.do:
I '

IINa aquisição de bens e serviços o Poder Público -daz-â tra-

tamento preferencial à empresa nacional. 11

A alteração na redação do § 39. des t.a.na-rs e a fundir num

te~to a matéria tratada nele e no § 19, do art.229, que fica,

consequênca.e , aupramddc ,

.ó Iem
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CONSTITUINTE SEVERO GOMES E OUTROS

PLENMUO

EMENDA ES33675-4
t: SENAÓOR SEVERO GOMES E OUTROS

r;r TUTO/JvUI'ICAÇÃO ___, r;r-------------TIEllTO/~UST1flCAÇ~O _,

EMENDA MODIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA

Supr~ma-se o § 12 do art. 229 e transforme-se o seu § 22 em Pl!

rágrafo tlnaco , aupz-arru.ndo-iae de seu texto as expressões fJ..naJ.s "com

incentivos finance2ros, fl.scais e cz'edLt ÊcLoev ,

Dê-se a seguinte redação ao § 29 do art. 231:

11 § 29 - t _a,ssegurada ac proprietário do solo a
participaçao nos resultados das lavras, conforme /
dispuser a lei. 11

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

A matéria tratada no § 1 9 fol. fundida na nova redação pr.Q

posta ao § 32 do art.228, ob jeco de outra emenda, tornando-se,ass:t.m,

insubsistente.

A supressão da refe't'ência aos tJ.pos de ancemavos mene)..Q.

nados na redação do § 2 2 , ora transformado em Parágrafo únaco , recQ

Juenda-;:se porque caberá a lei de f a.na r os meios a serem empregados P-ª.

ra estimular e apoa.az- o coopere t ava.emo e as outras formadas de assQ

ciativismo.

o texto do Substitutivo tem dOis defeitos. O primeiro é que mantém
a participação 11 em valor não infer~or ao imposto sobre minerais" ,

que não existe no sistema tributário- instituído no subst Lt.u t avo , na
forma de imposto único, pois a incidência será do IeM de competên

cia dos Estados. Segundo é que, além dessa parti~ipação que é fczma

de ressarcimento, o texto ainda d~spõe que " a lei regulará a forma

de indenização 11 como uma segunda forma de z-eassaz-camentio , 1!: uma red~

ção confusa a partJ.r do texto da const reuaçãc vigente, art. 168 , §

29, que diz: ":S assegurada ao proprietário do solo a par-t Lcapeçâo I
nos resultados da lavra; quanto às Jazidas e manas CUJa exploração

constituir monopólio da união, a lei regulará a forma de inden~z!.

ção. 1I

CONSTITUINTE SEVERO GOMES E OUTROS

PLENÁRIO

CONSTITUINTE SEVERO GOMES E OUTROS

EMENDA SUPRESSIVA

=-------------TUTO/JUSTlm:Açi:o --,

EMENDA ES33676·2
l!J

PLENÁRIO

EMENDA ES33674-6
t:
r.r-------- 'LIEHA"IO/cOIlI$,io/s"IOOMltt.iO ---,

= TnTO/JUSTlfleAçio---'-----------~___,

Supr~ma-se, o §' ~nico do art.232.

:EMENDA MODIFICATXVA E SUPRESSIVA

Suprima-se o Inciso III, do Parágrafo tlndco , do art.230.

dê-se aos seus Incisos I e IV a seguinte redação:

IIArt.230 - •••••

I - o regime das empresas concessionárias e permJ.ssionlÍ

rias de eervacce públ~cos, o caráter e specaeü e de prorrogação de

seu contrato, e fixará as conda.çêes de caducidade, fiscalização, reg

cisão e reversão de concessão ou permissão;

JUSTIFICATIVA

o caput do artigo Já estabe1.eceu que a J.e;J.. reguJ.ará as

condições específicas para o epr-cveaeemerrto dos pctiencdea s de ener

gia hidráulJ.ca e de recursos e jeaadas mdnez-ea,e em fa~xa de fron

teira e em terras J.ndígenas, tornando dispensável o Parágrafo tlndcc

que estabeleceu uma condição específica cu j a ccnvena.ênca.a deverá ser

examinada quando da elaboração da lei oLdinária.

CONSTITUINTE SEVERO GOMES E OUTROS
lV - tarifas que pe'rmatam cobr~r o custo, a r-emcnexação

de cepatal, a depxecaeção de equipamentos e o melhoramento dos ser

V~çOS."

EMENDA-ES33677·1
[!J p:r;;""''':=JMDR

JUSTIFICATIVA
= u:XTO/JU'TlfleAç~o _"______,

EMENDA MODIFICATIVA
A-' inclusão no texto do Inciso da expressão "f~sc-ª

lizaçào" tornou dispensável o Inciso III, razão porque se propõe a

sua supressão .
.A alteração de mérito fo~ l.ntroduzida no fnea.sc IV,

se subst~tuir a expressão "expansão" por "depreciação de equipamen

tos". A expansão de uma empresa exaqe altos anves t ãrsencos e estes

normalmente devem s~ supr~dos por aumentos de capl.tal ou por f~nan

c ã.amentice , 1\ expan~~~r~al f~nanciada por recursos próp:~os

oriundos dos lucros empresariais é excessão, pz-Lncr.pe Imerrt.e na eco

nomia bras,1le~ra. Estabelecer em norma consrta.tiucd.onaL que as tar1..

fas deverl.am atender as neceseaôeaee de expansão dos eer-vaçoe seria

privilegiar os anveeeãmenroe com recursos pxépraoa , eXl.gindo eleva

ções constantes das tarifas e sobrecarregando os ueuâxaos dos servi.

çcs , As tarifas não devem constituir meac tinacc de formação do cap,i

tal, mas pz-Lnca.peLmentie de cobertura dos custos dos serviços, toz:

nando-eoa auto-sustentáveis.

Dê-se ao art ..233 a seguinte redação:

lIArt.233 - A pesquaae e a lavra dos recursos nu.ner-e a.e , bem cQ

mo o aproveitamento dos pot.enca.aas de ener'qaa ha.dxéuLa.ca e dos re

cursos h;:dr~cos~ dependem de eucor-a.aeçâo ou concessão da um.ão , na

forma da J.ei, no _interesse nacional, e não poderão ser transferidas

sem prévaa anuêncaa do poder concedente. tI

JUSTIFICATIVA

Buscou-se eperâea.çoex a redação da norma substl.tuindo a

referência qene'ru.ca a "Poder Público 11 pela referênc~a à "uru.ão"

se eliminou a ccnda.çâo do prazo, deixando para a lei ordinárJ.a fJ.xá

-10.
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PLENÁRIO

CONSTITUINTE SEVERO GOMES E OUTROS

EMENDA ES33678·9
fJ
= ..LlIIAIIIO/c:DUlss.io/sueOllISlÃo--------___,

r.r TElTO/JUSTlfICAÇão ----,

EMENDA SUPRESSIVA

IIArt.237 - Aquele que possuir como seu imóvel urbano cem

área de até 250 (duzentos e cinquenta) metros quadrados, por cancc

anos, Lnlnterruptamente e sem oposição, trta La.zando-ec para sua mor,ª

'd~~ ou de..-sua, famí.lJ.a, eôquar-r.r-o.ha-é o domfnao , õesõe que não se

ja prop;;'letário de outro imóvel urbano ou rural.

Parágrafo I1nico - O ô a'rea t.c previsto neste artigo não

será z-econheca.do ao mesmo poasuaõor por meae de uma vez. 11

Suprima-se o § 2 2 do art.233.
JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

't d r spenaéveã a norma contida no Parágrafo tlna.coçvez que

Já se ancüua. nas competências concorrentes da unaão , conforme d í.a

põe o art. 34, legl.sJ.ar sobre proteção do meâ.o-eamba.ent;e e cone exveçêa

da natureza, cabendo, portanto, a essa legJ.slação f a.xaz , se assim o

entender o Leqa.s Lador , a compensação c a t ada , Por isso se propôs

supressão do Parágrafo ..

A redação do caput do art2go está ancompã eta pOJ.S não

deLama.tiaz-a a área méx ame do imóvel que poder-a.a ser cb j at.o de USUCã

pJ.ão, o que se procura supz-z.r- com a presente emenda.

A alteração no § 19:, transformado em Parágrafo ünãcc

em decorrência da supressão do § 29:', visa aperfeiçoar a redação de

seu texto.

A supressão do § 2g decorre de que a matéria nele trat~

da Já está regulada nas da.epos a.çêea gerais sobre os bens pÚb11cas.

CONSTITUINTE SEVERO GOMES E OUTROS

EMENDA ES33679·7
t:

r.r-------------TuToNunl'lcA~;;O-----_--- __,

EMENDA ADITIVA ",- TEJlTO/JUn;lFleA9io--------------

Acrescente-se ao parágrafo únaco , do art.234, in fine, as ex

pressões "salvo com autorização da Câmara Federal e do Senado da Rg

pública".

EMENDA ADITIVA

JUSTIFICATIVA

A emenda va.ae estabelecer um pxocedamqnt;o eapec a.e ã , com

a aprovação da Câmara Fedet:'al e do Senado da Repú1)l i.ca , para que

vedação dos "corrt.z-a't.oe de z-a.acc s" na exploração do petróleo, como

z eqt-a geral, possa ser excepcaoneda nos casos em que, a Juízo do 19

gisladar, 1550 se torne ccnvena.entie aos interesses nac aone a s ,

àcz-e scerrte e ae ao Capítulo I dos PrJ..ncípios üez-e a.a e da Inter

vençâc do Petiedo , (lo Título VIII,onne couber, o sequinte artigo:

"Art. - A requJ.siç'ão de documento ou informação de naturê
za corner-ca.e ã , !,or autioz'a.dade est.rançreira adrru.na.s t.z-a't Lva ou Judl.cial,

a pessoa fi:sJ.ca ou juridica xe s a.dentie ou dorru.c.í.La ada no Brasil, de

penderá de eutror-i.aeçâo do Poder Executivo ou do Poder JudJ.ciário,

conforme o caso. 11

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA MODXFICA~IVA E SUPRESSIVA

A J.ntensifJ.ca~ão das relações comerciais aneernccaoneã s pro

duz sensíveis eãeaecs no campo do d.í r-ea tc , De um lado, são empresas

escrançeares que passam a ocupar r por meio de exportações, parcela

mais ou menos expz-eeaz.va do mercado ancernc de diversos países. De

outro lado, são anveetamen'tos dJ.retos estranc:reiros, sob a forma de

produção de bens e servJ.ços, que passam a competir com empresas lo

cais. Em ambas as hapôt.esses , o exportador ou investidor estrangeiro

fica aubmetn.dc ao ordenamento j uzfda co-iaômí.m.atrrat.ãvo do país impo;:

tador ou hospedeiro do anvestamerrtc ,

Em decorrência r tornam-se cada vez mais freqüentes as s reua

ções ooneenca.oaas se j a entre empresas estrancreiras e empxeaas nacie

nais, seJa entre empresas aatrrançei.r-as e aueoruôeôes j ud í.ca.aã s e aª

mí.niaereeãvas domêsta.cas , Verifica-se, além do maa s , em ô.rvareos P,ê

Lses , a.ntienae a't.Lvi.dade Leç í.s Lat.rva e regulatórJ.a destinada a amenj,

zar a concorrência alienlaena e proteger a J.ndústrl.a local, o que

amplia aanda maa,s a pzrobabr.La.dade de conflitos j udãci.aas e eõmí.rc.a

trativos.
COI"lO se trata de s í tuac-Ses complexas, em que as prátJ.cas co

merciais se J.niciam em um pafs e surtem efel.to econôma.co e jurId1co

em outro, as aueor-aôedea adnu.ní.s t.rat.avas e j uda.ca.aa s terminam este~

dendo seu âmb.i,to de compet.êncae e exãçêncãe além das fronteiras que

lhes são próprias e legítimas. O exemplo mais comum é a requa.s í.çâo

de documentos e Lnfozmaçôea pertinentes às atJ.vidades da empresa Sê

tixanqea.z-a no seu pa'í s de or-a.çern e, até mesmo, informações de natur~

za geral sobre o próprio paLs ,
A partir de um debezma.nado ní.vel, essas situações contencio-

sas exbr-apoLam os interesses das partes diretamente envoLva daa e

passam a ter .reãevêncre necrcnef • O~ seJa, a exigêncl.a desrnedJ.da de

cr;;;~~~

tTYi9?D

t:nlSlTIDlNTF. l\NJn{[O l'ElIDSA/ SEVERO GOMES E OUTROS

",--------------TUTO/JUlTlrlCAçio ----,

Dê-se ao caput do art.237 e ao § Le nova redação e aupxama-eae

o § 2e, t.xana fo'rmando o § 19: em Parágrafo ünaco , nos termos seguin
tes:

A ccmpet ênc ae para Leq a.sLax sobre "da.r-e Lt.c urbano" já

ampj.a.ce no poder de daapcr sobre o "parcelamento do solo urbano"

sendo assim dispensável a referência no texto do artigo.

EMENDA ES33681·9
tJ

PLENÁRIO

Suprama-e e no texto do art. 235 as expressões "e parcelamento
do solo ur-banov ,

= TUTO/JUSTlfICAÇio-------------__,

r.r-------- ..Ltd~IO/~Olllu~o'sUleollluÃo ___,

EMENDA ES33680·1
[=JmNSTI'IUJNl'E lINlllITO PF.ROSA1 SEVERO GOMES E OUTROS
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CONSTITUINTE BRAND1iO MONTEIRO

Inciso I do art. 77:

PLlHl.nltJ/cOI.lISsiO/sllRCOWISsio- "l

EMENDA MODIFICATIVA, ADITIVA E SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: TíTULO V

Dê-se nova redação ao seçuantes dí spcs i t ivos :

CAPiTULO - Do Poder Legislativo

I _ Aprovar ou não tratados, convenções, acordos

empr é st amcs Internac rona í s celebrados pelo Presldente da RepúbLí ca j

Art. 73 - O Poder Legislativo é exercido pelo Co~

gresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado

Federal.
Art. 74 - A Câmara Federal compõe-se de r epresentaq

tes do povo eleitos por voto igual, direto e secreto em cada Est..§.

do, t er r i t õr í o e no Olstrito Federal, dentre c i dadão s maiores de

21 anos e no exe rc Ic i.o dos d í r e i t os políticos, através de sistema

pr-opurc i ona L,
§ 12 _ Cada leglslatura durará 4 anos.

§ 22 _ O número de deputados, par Estado ou pelo Ois

.vtri lo Federal, será estabelecido pela Justiça Eleitoral, propor-câg

nalmente à população, com o ajuste nace s s é r i o para que num Estado

ou o Distrito Federal tenha menos de oito ou mais de 60 deputados.

tJ PLENÁRID

EMENDA E833684·3
tJ Consti tuinte BRANo~o MONTEIRO

r;-r TEllTO/~U,rI~IC...çio------- _,

informações por autoridades eatrrençea.re.s pode, em determinadas Cl.!Z

cunst.âncaas , interferl.r com os aneer-eaaes estc-acêça.cos e, até mesmo,

com a sõberanJ.a nacional ~

Por esse motn.vo , vâr-aos países vêm criando restrições ao li

vre fluxo de informações e documentos, em função de demandas oriun

das de auboz-i.dadea escrençeare.s , Entre outros exemplos, destacam-se

a Suiça, a França, a 1\.frica do Sul, o Canadá, a Austráll.a, a Ingla

terra e a Holanda, que subordinam o fornecimento de anãormeçêes e

documentos à prêva,a aucoz-a.aaçâo do poder !)úblJ.co.

O regime consrtn.truo.í.ona.L brasileu:o não autoriza, todavia, que

se cr-aern tais ampedament.oe , Ocorre que I por força da crescente im

portância do BrasJ.l no comêzcao a.n't ezmaca.one.L e da presença de em

presas bz-a s í.Lez.z-aa em outros países, será aneví.tiâve L, doravante, o

surgimento de situações, como as acima descritas, que poderão ser.

prejudiciais aos Lncexease's "nao.í.õnaí.s , Na realidade, o fluxo de :Ln

formações relevantes já ocorre, hoje, sem qualquer conhecimento do

Governo Brasile2ro.

A emenda ora proposta tem por finalidade dotar o poder públ1

co dos meios adequados ã prouaçâo dos a.ntiez-eeses nacd.onaa s ,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 52

tJ PLENÁRIO

El~NDA ES33683·5
~

r:r-------------T[JjTo/JUln~lc ...ç~O' _;

Incluam-se como § V?:, 22 e 32 do ar t . 52 os aequn.rrte s
d í.epoaâ tJ.vos:

v - aprovar ou suspender o estado de sítio e a inte!,
venção federal j.

Art. 5 g •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 12 - É vededa a fabr~c3ç5o.l e rmaz enamerrt.o e

estac \ 'mementio de armas nucleares t bem como a.ne't.e Laçjio de bases

m1.lJ.tares est rençeares em terr1.tório nacional,

§ â s - A peaquxee nuclear eoment;e será perma-.
tida para f~ns pacíf.1.Cos;

§ 32 - É vedada a z-ee t xaeçêo de pactos e tra-

VIII - fixar para cada exercício financeiro a rem..!:!.
neração do Presidente da República e dos Ministros de Estado j

IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo Pr~

sidente da República, bem coma ap r ec i a r os relatórios sobre a ex~

cução dos planos de governo j

XV - aprovar ou r e jaa tar os atos de concessão
renovação de concessão ae emissoras de rádio e t.e Lev i aão ;

Art. 79 - A Câmara Federal e o Senado da República

poderão convocar os Ministros de Estado para prestar, pessoalmente,
informações sobre assunto previamente determinado.

tados ma.La.t.ez-e s ,

JUSTIl"ICAcjjQ
SEÇÃO IV - Do Senado Federal

A tradição corratia.trucd.cne L brasileira já con

sagrou a vocação pacifica de nosso povo , preconizando a solução a!:

bitral dos conflitos Lnt.ezmaca.ona Ls e vedando a guerra de conquag

ta. Como colorário da índole pacífica do povo brasile1ro,

a futu'J:'a Constituição deve abrigar em seu texto a clara proibi

ção de o Bz-eea.L pez-tacdpaz- de pactos mJ.li tares que podem atrelar o

País aos objct âvos belicistas ou expens Ion.í.at.as de outras nações.

Sabe-se hoje que as despesas militares f'e a tias por todos

países do mundo aj.cança US$ 2 trilhões, cifra equivalente a

20 vezes a dívida externa do Brasil e ao triplo do endividamento

dos países do Terceiro Mundo. A luta pel.a paz, portanto, deve ser

uma das tarefas pr~oritárias da política externa brasileira.

A desnuclearização da América r.enana , já consagrada no

tratado de tlalel~lcow de que o Brasil é signatário w deve também

constar do texto constitucional,Bssim como a proibição de insta

lação das bases miJ.itares estrange:l.ras em terr:Ltprio nacional
por ferirem a soberania do Pais.

A p:r:oibição de pesquisas nucleares com f1ns ma.Ld.t.axee é
também, cotisequência dos dispOS1~ivos acima e deve f:l.car expressa

na const a.t.uãçâo para evitar qualquer veleidade m.11ítarl.sta de
futuros governos.

Art. 83 ..

Inciso I - Julgar a presidente da República nos cri
mes de responsabilidade e os Ministros de Estado nos crimes da me~

ma natureza, conexos com aquele,

lI! - aprovar previamente; por voto secreta, após

arguição em sessão pública, a escolha dos t i tulares dos segulntes

cargos, além de outros que a lel determinar:

VI - fixar, por proposta do Presidente da Repúb I iea,

limltes globais para o montante da dívida consolldada da União,dos
Estados e dos Munícfpiosj -

XI - aprovar, por mai or í c absoluta e por voto secre
to, a exoneração, of i c Io , do Procurador-Geral da República e do Pro

curador Geral da União e do Presidente do Tribunal AdmInistratIvo
Oefesa econômi ca antes do término de seu mandato.

Art. 85 ••••••••••••••••••••••••••••

Incisa IV - ser pr opr Le t ér i os , controladores ou dIr~

tores de empresa que goze de rever decorrente de contrato com pe s _
soa jurídica de direito púb Li co , ou nela exercer função r emune r ada ;
ou empresa concessionária de servaçc públlCO;
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Art. 86 •••••.••••.••••••••••.•.•••.

VI - que sofrer condenação criminal em sentença def!
nitiva e irrecorrível, ou for condenada em ação popular;

Al;t. 87 ••••••••••••••••••• '" •••••

I - investido na função de Mlnistro de Estado, Gover
nador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de
Terri t6rios;

.. Art .. 89 - O Congresso Nacional r euru rvsa-é , anualme!!
te na Capi tal da República, de 12 de março a 30 de junho e de 1Q de
agosto a 5 de dezembro.

§ 59 _ Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões pr~

parat6rias, a partir de 12 de fevereiro, no pr ime í ro ano da legisl.!!,

tura, para a posse de .seus membros e eleição das respectivas Mesas,
para as quais é vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição
imediatamente sub se quente •

li 72 •••••••••••••••••••••••••••

I - pelo Presidente do Senado da República, em caso
de decretação de intervenção federal e de pedido de decretação de

estado de sitio;

Art. 92••••••••••••••••••••••••

§ 12 - A Constituição não poderá ser emendada na vi 

gência de estado de sitio ou de intervenção federal.

§ 42 ••••••••••••••••••••••••••

II - a forma republicana;

Art. 93 - A ,niciativa das leis complementares e ardi
nárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara Federal ou do
Senado da República, ao Presidente da República, aos Tribunais Sup~

riores e aos cLdadãos na forma prevista nesta Constituição.

li 12 •••••••••••••••••••••••••••

r - do Presidente da República, as leis que fixem ou
modi f i quem os efetivas das Forças Armadas e que disponham sobre:

Art. 94 - Em caso de relevância e urgência, o Presi 

dente da República, poderá adotar medidas provis6rias, com força de
lei, devendo submetê-las de imediato I para conversão, ao Congresso

Nacional, o qual, estando em recesso, será -convocado extraordinari-ª,
mente para se reunir no prazo de cinco dias.

Art. 95 •••••••••••••••••••••••••

I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Preside!!
te da República, ressalvado o disposto nos §~ 22 e 32 do artigo 221.

Art. 96 - A discussão e votação dos projetos de lei
de iniciativa do Presidente da Repúblicae dos Tribunais Superiores
terão início na Câmara Federal, salvo o disposto no parágrafo 42,

deste artigo.

§ 12 - O Presidente da Repúb Laca poderá solicitar u!.
gência para apreciação de projetos de sua iniciativa, í.nc rus i ve pa

ra trami tação simul tânea nas duas Casas do Congresso Nacional.

Art. 101 - As leis delegadas serão solicitadas ao
Congresso Nacional pelo Presidente da Repúolica.

li 22 - A delegação ao Presidente da Repúbllca terá a
forma de resolução "do Congresso Nacional, que especificará seu con
teúdo e os termos do seu exercício.

Suprimam-se os seguintes dispositivos:

§ 6Q do art. 89 e

inciso II do § 12 do art. 93.

Incluam-se os seguintes dispositivos:

li 42 do art. 74

S 42 - A eleição para Deputados e Senadores far-se-á
simulUneamente em todo Pais.

Inciso XX do art. 77

XX - Aprovar voto de desconfiança a Ministro de Esta
do, por iniciativa de um terço de ambas as casas.

Alínea f e g do inciso III do art. 83

f) do Procurador-Geral da União;
g) Conselheiros do Tribunal Administrativo de Defesa

Econ8micaj

:JUSTIFICAçnD

As emendas apresentadas visam adequar o Título V ao
Regime Presidencialista, objeto de outra emenda.

Suprimem-se, também, alguns dispositivos inadequados
e incluem-se outros.

A presente emenda ndita e complementa outra emenda
já apresentada soore a Câmara dos Deputados e Senado Federal.

EMENDA ES33685·1
tJ
r.r

PL
&II IlJUo / c o tl II SÃO/ I UI COMISSÃo -,

m--------------TIIXTO/~IJSTI'le"Ç.O __,

EMENDA ADITIVA

Acr<s::enta um !tem II ao artigo 275, com a redação abaixo,
renumerando os atuais ítens 11 para 111, 111 para IV, IV

para V e V para VI.

f TEM 11 - Assegurar ao professor de 12 e 22 graus de es
cola mantida pelo poder público remuneração não inferior
ao salário do professor-assistente da universidade ofi 

cial do Estado em que se situa a escola.

JUSTIFICATIVA :

A distribuição de recursos públicos de for
ma a garantir a undve r s aj.a z açãc do ensino de 12 grau é
a garantia maior de aprimoramento dos padr-ões de desemp.!:,
nno da sociedade e terá por consequência a eliminação n,!

tural do analfabetismo. Essa universalização do ensino'
de lQ e 2Q graus, entretanto, não existirá se não houvet
remuneração eondaqna de seus professores" fazendo que
seus salários se aproximem daqueles das universidades
praxe salutar adotada em países avançados à semelhança 1

do que ocorre em nações civilizadas - o Japão, por exem
plo - que atingiram nível elevado de desenvolvimento gr,!

ças , apenas, à qualidade de sua educação ,

EMENDA ES33686·0
tJ
r.r PLlIlI.RIO/CONISdo/SI,lICONISSÃa -,

r.r TUTO(JUItI'lel.Çi;o -,

eENJA tmIFlCATIVA

Dê-se nova redação ao § 42 do artigo 13.

§4g : "São condições de elegibilidade: a nacionalidade brasileira, a ci

dadania, a idade, o alistamento, a filiação partacérâa e a prova
de domicílio eleitoral, na circunscrição, par prazo mínimo de
doze meses. 11
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= TEXTO/JIJITlfIC.,çio --,

EIeDA IOlIFICATIVA

.:lJSTIFICATlVA It"
A crise do sistema político resultou~OSabusos que a não exi 

gênc18 do domicílio ele!toral provocava. Candidatos poderosos, sem n~

nhumB vinculaç~o com os Estados ou regiões transferiam seus titulos
eleitorais a fim de disputarem eleições, emcetrimento dos candidatos
integrados com os objetivos regionais ou estaduais.

Plenário
~~ ...,:-

'LEIrIAII10/coWI.llI.io/.U.COlrlllllÃO _,

flPil""'''=:J• PrL/PI

Art. 118 - D Conselho Constituoional, órg~o de consulta do Pr~

sidente da República, no interesse da preservação e do desenvolv1me~
to das instltuiçê:les democráticas, reúne-se sob a sua srestdêncra e o

integram:

I - D presidente da República;

II - D Presidente da Câmara dos Deputados;
lU _ O Presidente do Supremo Tribunal Federal j
IV _ O Presidente da Senado-gederalj
V _ os lideres da maioria e da mínoraa na Câmara das Deputadas;

VI _ 0$ líderes da madoraa e da minoria dO senado Federal;

VII - o t-tinistro da Justiça ;
VIII _ os Ministros das Pastas Militares;

IX _ seis cidadãos brasileiros natos, com maiS de trinta e ci.!!,

co anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República,
dois e1e1tos pelo Senado, e dois t)eltos pela Câmara , todas com man

datos de três anos, vedada a rec~ndução.

Em 1965, o Código Eleltoral introduziu a exigibllidade do domlCílio e_

leitoral, pelo prazo mírumo de um ano.

Agora, quando o Projeto introduz o sistema majoritáno nas eleições de
deputados Federais e Estaduais, mais urna razão para que o domicílio e
leitoral seja o instrumento indispensável para preservar e estamilar
as verdadeiras lideranças do chamado" crstrãtc", evítsnco.se assim,
que pessoas descompromissadas com a regi~o decidam por elas candidata
rem-se.

o prazo de seis meses é pouco e contraproducente porque estimulará o

carreirismo e o aventureirismo às vésperas das eleições. O prazo de um

ano exigirá que o candidato mantenha O anlmus de se integrar aos obje
tivos e interesses da reqrão ou circunscrição.

{lê-se nova redação à SeçlIo IV do

e 120).

SUBSEÇJ\D I

00 Conselho coestatuctonej.

Capitulo II (Arts. 118, 119

EMENDA MDDIFICATIVA

= TIEXTO/JuSTlfle"çlo> ---,

tJ Plenário
'LCIrlAIIIO/COl.llssia/lu.co ..ul.io ~ _,

~1'''IITlilOLJ

PFL/PI Art. 119 - compete ao Conselho Constitucional pronunciar-se 50-

bre:

I - realização de referendo
II _ intervenção federal nos Estados;

lI! - livre exercício dos direitos sociais ou conflitos de inte
resse que atinjam serviços públicos essenciais

Renumer a os § 32 e 42 do Artigo 228, de forma que

o § 42 passa a ser o 32 e este a 49, cam a seguinte redação:

tiA alienação de bens e a c1:iação de cargos das e~

presas públicas e das fundações i~St1tuídas e ma,!!
tidas pela uru ão dependerão de previa autcr i zação
de Comissão do Congresso Nacional."

.JUSTIFICATIVA

A Nação toda conhece os abusos das chamadas est~

tais. Ainda em seu editorial do dia 1Q de setembro, 110 Estado de
São Paulo" ve rbe ra , com muita razão, contra as quinze nu L nome,!

ções feitas pelas estatais sob o pretexto de lIexcepcionalidade".
As instituições democrát~cas exigem o controle PE.

l.itico das estatais. O Congresso jamais terá força política e
credibilidade perante a Nação se não tiver mecanismos de acomp~

nhamento, aval ração e contrôle das chamadas "estatais ll J nelas iI!.
cluindo as fundações, cujo empreguismo e alienação desenfreada
de patr Iraõn í n , que pertende à Nação, têm sido constantemente d!:,

nuncaado s pela imprensa.

As chamadas "estatais" prestam serviços públicos
e, como tal, devem estar sujeatas ao controle da sociedade, através do

Co~gresso Nscional. D fato do Estado ter adotado o sistema jurf

dica da empresa privada ou das fundações não retirou desses entes
estatais o seu caráter de lIpúblico"; apenas o Estado usou métQ

dos de gestão privada para lhes dar maior flexibilidade e ag111
dade.

Razão porque parece-me da maior relevância a

presente emenda. Com a importância que as comissões 00 COngIe!

50 passarão a ter, a partir da promulgação do novo texto ccns tj.
tucional, ninguém meIhor do que elas para desempenhar o papel
de controle que a presente emenda se propõe estabelecer para as

"es t at.a i s " em nosso país.

.:lJSTIFICATIVA

Tanto o Conselho da República como a Conselho de Defesa Nacional,
previstos no Projeto, cbjet.ivam a defesa e a estabilidade das instltuiçães,
com a manutenção das garantias constitucionais, seja qual for a natureza

da forma de governo.

Parece-me , pois, que a denominação Conselho Constitucional atende
melhor ao~m do Projeto .

A emenda retoma a zdéí.a de instituir na Constituição um órgão

de consulta, sem função jurdsdícronal , a cuja importãncia fica evidenci
ada na designaç~o que os publicistas italJ.anos conferem à instituições

dessa natureza, qualificadas por Paola Banle de "organi aventi rílieva

costltuzionale" (UIstítuzioni dl Diritto Pubblico"_ Padova _ Cedam -

1972 - pág. 202).

A const í.tuíção do Impêrio, de 25 de março de 1824, que inaugurou o
órgão de consulta com relevo constitucional no sastena polítlco brasilei

1'0, dispunha que os Conselheiros de Estado seriam "ouvidos em todos os ne
gócios graves e medidas çerais da pública administração" (Art. 142). Na
Pnmeira República , não obstante o s.nêrcto da Consbtuiçf:1o de 1891, pro

postas de criaç1Jo do órg~o surgiram no curso da legislatura ordinária.

Destacou_se entre essas iniciativas, a do Deputado Arnaldo Azevedo, da
bancada de São Paulo, preconizando a craação de um Supremo Conselho da

República, 11incumbido de deliberar, mediante consulta, sobre assuntos

polIticos e administratlvosll • Afonso Arlnos de Melo Franco, refer-indo.,
-se à lniclativa do deputado de Sãn Paula, esainajou que ela refletia

tenclência moderna, para "fnrnecer ao poder Executlvo instrumentos de
ação que lhe facilitassem os encargos cada vez: mais absorventes, em

virtude das transformações do Estado moderno" (Afonso Arinos - "~

tadista da República" - Editora Nova Aguilar - 1976 -'Rio de Janelro.

pág. 593). D Anteprojeto de Constituição da Comissão do Itamaratl, que

teve na sua presidência o Embaixador Afrânio de Melo Franco, reavivou

a instituição sob o nome de Conselho Supremo, qualificado em seu texto

de "órgão técnico, consultivo e dellberatlvo Com funções polítlCas e
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r.r-------------Tl:llTO/4USTI~ICI.ÇÃO __,

SE~AOOR JDSÉ IGNÁCID FERREIRACDNSTITUINTE

Com a sua genial acuidade, BARBALHO já ant ec í oa

va os riscos do govêrno federal, "em muitas c í r cuns t ânc Las y

ficar Ilsob a dependência, sob a influência das autoridades,

em cujo o territ6rio ele estivesse hcspadadcv,

Os coLos sa as recursos de infra-estrutura e de

outras naturezas, que a União tem mves t i do em Brasília

não justificam as eleições para ela nrevrst as (governador).
~lém do mai s , a Lei Complementar de r í.ní.r-r a me _

lhor a sua estrutura pecu1iaríssima no contexto do nosso

sistema federativo, distinguindo a s r tuação do Plano PIloto,

sede dos Podêres da República, das cidades satélites.

Substitua-se o art. 99 do Substitutivo do Relator, do Projeto
de Constituição, nos seguintes termos:

" Art. 99 • .a livre a associação profissional e s í nda.ca'l ,

§ 19. 2 vedado ao Poder Público qualguer interferância na
organização sindical e a lei nao nooerã exiqir a

autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado
o disposto nos §§ 20 e 39 deste artigo.

§ 29. Não será constituIda mais de uma organizacão sindi-
cal, tem qualquer grau, representativa de uma cateqo

ria profissiona] ou econômica, en cada base: territorial, a qllal
será definida peâoa trabalhadores, não podendo ser inferior a
de um município.

§ 39. A assembléia geral do sindicato fixará a contribui
ção da categoria, que será descontada en folha, pa-

ra custeio das atividades da entidade, independentemente da
estabelecida em ~ei".

\

PLENÁRID

EMENDA E533690-8

I:

administrativas", para "auxí.l.lar , como seu saber a exper.íêncra, as ó!:
gl;os do Governo e os poderes públicos" (Art. 68). A ConstitUlção Fede

ral de 1934 não permaneceu Indif'erente ao órgão consultivo de relevo
constitucional. O texto de 1934, ultrapassando preconceitos anti-mo
nárquicos que não mais se justlficavam, institui os Conselhos Técnicos,

como órgãos consultivos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, no

capítulo dedicado aos ÓIg~OS de cooperação nas atividades governamen
tais (Art. 103). Recentemente, o "Esboço do Anteprojeto da coníssso de
Estudos Constitucionais", na linha dos precedentes brasi.Ieí.ros , previu

o Conselho de Estado, dando-lhe a categoria de "órgão sooerror de con...
sulta do Presidente da República" (Art. 247).

O órgiJo que ora se propõe, reatando as constantes iniciativas

ocorridas no período repubhcano, coma recorda essa justificativa, ara~

ta-se pela sua concepção do órgão de consulta dotado da limitada e con

juntural f'Inal ídade do ente que se criou, com o nome idêntlco, na Emen
da Constitucional n2 11, de 13 de Outubro de 1978, e que afinal se in _

corporou ao texto da Constituição Federal Emendada (Arts. 158, 159).

Configura-se o Conselho Constitucional na sua proposta atual como órgão
swerior de consulta do Presidente da República, dispondo de atr íburções

permanentes e outras latentes, que irão decorrer do criténo do aresã.,
dente da República, para questões reputadas relevantes, A composição do
órg:ia não se limita aos titulares do"Poder Federal. Ampha-se, para a _

braoger a cidadania, conforme processo de escolha deferido ao Presadente
da República, ao Senado Federal e à Cêmara dos Deputados. Se a nesemléaa
Constituinte inclinar-se pela parIamentar.ização do regime de Governo, o

Presidente do Conselho da Ministros deverá integrar a cOOlposição do Con
selho Constitucional.

A concepção de um Conselho de natureza consultiva, que modelou as
ínstãtuíções in-;>eriais, não é imcompatível COOl as Instí.tuições republi

canas, e sua ai:loção constituirá outra contribuíção relevante à descen
tralização do Poder Político.

JUSTIFICATIVA

EMENDA MDOIFICATIVA

r.T Tl:lCTO/JUSTI~ICAÇÃO _.,

Dê-se nova redação ao artigo 47:

Art. 47 - Lei Complementar disporá sobre a organização
administrativa do Distrito Federal~

§ 112 - Caberá ao Senado discutir e votar pr.2,

jetos de lei sobre matéria tributária e orçamentária ,

serviços púolicos e pessoal da administração do Distr!
to Federat.

§ 20 - O prefeito do Distrito Federdi será

nomeado pelo Presidente da República, depo i s de aprov.!
da a escolha pelo Senado.

JUSTIFICATIVA

L;~;;~~

rr:0;fltl
Constituinte ALMIR GABRIEL E OUTROS

"Art. 258 - A segur:IJ:1ade social compreende um conjunto in

tegrado de ações, voltado para: assegurar os direitos relativos à sal!

de, previdência e e eec.eeêncce aocLe L;"

Dê-se ao caput do art. 258 a seguinte redação:

A organização sindical deve garantir a liberdade e a auto
nomia sindical, observada a unidade e meios de custeio da en t.Ldade T
sindical.. .

r.r-------------TIrJ(tOIJInTI'ICA,ç'.iO'---------------,

EMENDA ES33691·6

I:

~·"·M109 1

F}"AI\TI00i]

PFL/PI

"LI: .....1I10/~OWI!lSi.o/SIJICOWlnÃO'--_-_----..,

PLENARIO

EMENDA E533689-4
tJ JDS~ FRANCISCD PAES LANDIM

JUSTIFICATIVA:

Foi uma violência a nossa tradição republ!
cana o 'dispositivo da Emenda Constitucional de 1969 o,!!

torgada pelos Ministros Militares, transformando oca.!:,

go de Prefeito em Governador, no Distrito Federal.

Além do mais, as pr i.nc IpaLs nações civili
zadas tem Prefeitos à frente das Capltais da República

ou dOa Monarquia, sejam elas federativas ou não. ASSlm

Washington J Paris, Moscou, Londres, Berlim, etc.

A definição das. fontes de financiamento do sistema de seg!!

ridade soc1al é objeto de outros d1Sposit4VOS específicos, 1mpon~

do-se, assim, a sua supreenssão no caput do artigo 258, conforme a

nova redação ora proposta.

EMENDA E533692-4
Constituinte ALMIR GABRIEL E OUTROS

r.r TUTO/4UlITlfICl.l;io-------------_.,

o Distrito Federal sempre foi conhecido como o
"mun í cIp i o neutro 11 , como sede da União e dos Podêres da Re
pública.

D grande constitucionaiista JDAD BARBALHD, cons
tituinte de 1891, prelecionou em seus Comentários à nossa

12 constituição Republicana ser de "evidente neccs s i dade

que o Govêrno Federal tenha sua âede em território neutro,
não pertencente a alguns dos E~tados".

Dê-se nova redação ao 5 22 e acrescente-se um § 3a, no art .

259, na forma seguint~:

"Art. 259 - ••••• ~ .•• ," ••• "

§ ~!i! - A lei poderá ~nst~tuir outras fontes desrt.a.nades a Ss!

rantir a mer-cuenção ou expansão da aeqtrr-a dade eoc aeã , que obedecerão

critérios análogos aos estabelecidos no art. 199.
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§ 32 - Nenhuma prestação de berre f Êcno ou serviço, compreen

didos na aequr-Ldade social, poderá aez- criada, ma j oz-ada ou estendi

da, sem a correspondente fonte de custeio. 11

JUSTIFICATIVA

A redação do § 2l:! no texto do Pz-c j e-to tem r-eôeçâo restr~ti-

quanto a especificação das fontes de financJ.amento do s r.atiema de

seguridade social, fazendo menção somente a "ccrrt.rnbuaçôesv , Com es

ta emenda pretende-se substituí-la pela expressão 11fontes 11 , empj.aan

do-se as aI 't er-natia.vas de que se poderá valer no Jfuturo a admJ.nistrJ!

ção do sistema para garantir a manutenção e expansão da aequz-z.dade

nocae í..

,nArt.262 - As ações e serviços de saúde integram uma rede

regionalizada e h a.exexquaaada e conatia.truem um sistema únaco , orga

na.aado de acordo com as seguintes da.zetrrLaee r

I "7 comando admr.na.atrrert.Lvo úna.cc em cada nível de gover-

no r
II - a tiendamentio integral, com pz-Loz-c.dade para as ações

pz'everrta,vas ~

III - descentralização po'tft a.co-iaõmana.s t.r-a t ave r

IV - par-tiãc i.peção da comuna.dede ,

§ 12 - O sistema único de saúde será financiado com reçuI

sos do orçamento da seguridade social, dos Estados, do D.1.strito Federal, dos Te!:

ritórJ.Os e dos Mum.cípws, além de outras fontes.

o § 32 acrescentado va.se restabelecer daapoadtiLvc Lndaepen-.

srivaj. a çe rent.a r o equ11:íbrl.D eccnêmaco-Panance í ro do sistema de se

gurJ.jáde SOCJ.;'l:....

§ 22 - t vedada a destinação de recursos públicos

para ãnveeeameneca em Lnatnt.uaçêea privadas de saúde, com f.1.ns 1.1!

crativos. 11

Constituinte ALMIR GABRIEL E OUTROS

=---- TExTO!JunIFlcAçi;o--------- __,

e outrosConstituinte RAIMUNDO BEZERRA

JUSTIFICATIVA

~\ \ '1i"SposibVO proposto va ee estabelecer as diretnzes bá

sici3}~~ue de~rãà ser observqgas na orgallizaç~o.do aa.atiema únacc

de saúde, bem como def~nir a forma de seu financ1.amento.

No § 22 reproduziu-se norma corrt.a.da no § 4g ao Art ..262 do

Pzo j etio , por ser mat'ér-a,a correlata, aupr-amanôc-caa , portanto, este

úl tramo parágrafo.

"PLENÁRIO

EMENDA ES33696·7
p1

Plenário

IlArt. 260 -; O Orçamento da Seguridade seca.ea será elabo

rado de forma J.ntegrada pelos órgãos r'espcnsévea s pela saúde aSSJ.5

uêncae e pr-evauêncã.a eccaeí., obedecendo as metas e prioridad:s es:

tiabeLec a.das na lei de diretrizes orçamentárJ.as, sendo assegurada

a cada área a gestão de seus recursos or'çemen'téruoa , 11

Dê-se ao art. 260, a aequarrt.e redação:

JUSTIFICATIVA

r;-r-------------TUTONUITIFleAçio- -,

EMENDA ES33693.2
f1

Com a modJ.ficação ora proposta visa-se especã rc.ce r meLhoz

norma corrt.a.da no artigo, estabelecendo-se a forma de elaboração do

orcemento a que se refere o artigo, bem como, Lns tut.ud.ndo o príncí

p1.0 da autonomia de gestão dos recursos, a ser def.1.n.1.do em lei.

Dê-se ao art.. 262 e seus § § 12 e 22, do Slbst1.tutivo, alterando

sua numeração para 263, uma nova redação nos seguintes t.e'rmoa s

IlArt. 263 - tabe ao Poder Público a regulamentação, ex~

cução e controle das ações e servaços de saúde.

EMENDA ES33694·1
Consrt a,tuinte RAIMUNDO BEZERRA e outros

§12 - A aaea s eêncae à saúde é livre à Lnz.cLatia.ve pr.1.V-ª

da, que poderá par-ta.cape.r de forma supãetiava do Sistema tlnaco de

Saúde, sob as condições estebelecidas em contrato de direito pú
bz.aco , tendo pr-eãer-ênc ae as errta.dades sem fins lucrativos.

=-------------TExTO/~u.Tl'JeAçio- __,

Dê-se ao Art.261, "com c a "eupz-eeaâo .doa seus §§ V! e 22, a se
guinte redação:

li Art. 261 - A saúde é da.z-e r.t.c de todos e dever do Estado

assegurados mediante políticas eccnênu.cae e eccae í e que va.aem à
e tdnu.naçâo ou redução do risco de doenças e outros agravos, e o

acesso unavez-aa I l.gualitárJ.o às ações e eez-va.çoe de promoção, pro

teção e recuperação da saúde."

JUSTIFICATIVA

A emenda visa e Lâma.naz- do texto do artJ.go, transferindo

para outra norma, menéxaa de natureza ednu.na.etrrenrava , z'ede f a.nLn-.

do de modo maa a adequado os meios e os fJ.ns para assegurar o dlrei.

to dos ca.dadâoa e o dever do Estado aos eer-vaços de saúde.

§2 2 - :é vedada a exploração dJ..reta e Lndi.r-etia , por par

te de empresas e capitais de procedência e atrr-eriqea.xe , dos aez-va>

ços de assistência a saúde no País, conforme da.apueez- a lei."

JUSTIFICATIVA

COm a nova redação proposta resumiu -se no §lg a matérre con§.

tante dos §§ 1 2 e 2 2 , do artigo 262 do Projeto. No §2!! reprodu

aau-ee a matérJ.a constante do §4 2 , Inciso I, do art. 262, do Pr.Q.

jeuo , qU\ em decorrência é suprimido.

~ em~~\da visa assim melhorar a redação do texto ccne'ta.t.ucdc-'

~:~:. \~m all~~arluanto ao mérito, af\matérJ.a Já constante do rQ

\" \ n_,...-... /.

EMENDA ES33695·9
Cons t a t ua.n t e RAIMUNDO BEZERRA e outros

rr=I'AIlTIOO~

pMOR
Constituinte RAIMUNDO BEZERRA e outros

= TlXTO/~ulTlrlelÇio' _____.
=-- TUTO/~lISTlneAçio,-_--------_--__,

Inclua-se na Seção I, do Capítulo lI, do Título IX, um art1.go

com o n 2 262, dando-se nova numeração aos artigos subsequentes,com

a aequa.ntie redação:

Dê-se ao art. 263, alterando sua numeração para 264, n.Q.

ve redação nos termos segu1.nte~:

"Art. 264 - Ao Sistema 6nico -de Saúde compete, a lém de

outras atrJ.buições que ã Ú!:i eeuebej.ecer , o controle, a fisca1J,.
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ConstJ..tuinte ALMIR G1lBQIEL e outros

zação e a paz-tu.cãpaçâc na produção de medz.cemerrtic.s , equ:z.parnentos,

J.muno-bJ.olÓgicos, hemodez-a.vadoa e outros a.neumoej execução das

ações de vigilância senã.câr í.a e saúde ocupacional, d,1.sciplinar a

formação e utilização de xecuz-aoa humanos, as ações de saneamento

bâaaoo , desenvolvimento cJ.ent!fico e tecnológico, o controle e

fiscalização da produção e qualidade- dos a1imentos I controle de

tóxicos e ineoriantes e proteção do meac amba.errt.e ;"

EMENDA ES33699-1
2

r.r Tl:XTO!lUUIPIC"ÇÃO _,

Dê-se ao art. 264, do ai::eb.1lltÍ.\O, renumerado, a seguinte r,g,

JUSTIFICATIVA

daç60:

A-rt. 264 - 05 pianos de p-revidência social, atenderão,

-êermce da lei, aos eeçua.ât.ea preceitos:
nds

A alteração proposta ao artigo vi.ee acrescentar às atrl.buí

çôes do SJ.stema 1101CO de Saúde a de "execução. das ações de V'igJ.

lânc:z.B sanitár2.a e saúde ocupacional 11, suprindo, assim, a lacuna

existente na enumeração d~ 'Projêto que não haV2.B feJ.to referên

cia à II v i g i l â nc i a sanitária".

- cobertura dos eventos õe doença, invalidez, morte aciden

tes de trabalho, velhice e reclusão;

11 .. áposentadoría por tempo de aer-vaço r

III .. àjud~ li manutenção dos dependentes dos segurados de renda

ba~xa;

IV - proteção à maternidade., notadamente à gestante;

v - proteção ao trabalhador em s:Ltuação de desemprego involun

tárioa

§ rlnãcc - ~ çe'rantiado o rea.justamento dos benefícios de modo

a preservar os seus veLoz-ea;

JUSTIFICATIVA

r.r--- Tnro/~uSTI~lCAÇÃO __,

EMENDA ES33698·3
til DEPUTADO CARLOS MOSCONI

.~ PLENARIO
I"LIM""'O/COIlISSÃO/.U.tD...ISSÃO- ,

crk''';zã7J09/ 87

)

O e Lencc dos benefl.cJ.hs a serem cccerees- peâoa planos de prev2,

dência, constantE'! do ProJeto, está a.nccmpf.e t.c , excluindo benefícl.

os dmpoz-cantiee ta1s como cobe'r-trut-a por velhice e aposentadoria, etc.

A presente emenda va.aa suprir essa lacuna, propondo, por outro 1.a

do no parágrafo único, norma garantidora de r-ea j ust.amerrt.c dos ben.ft

fícios para preservar seu valor real, que ficara omissa nas dispo-

ições da Seção ..

JUS T I F I C A T I V A

Art. .•• - E permitida a doação de órgãos e tecidos
.de doadores vivos, maiores e capazes, e de doadores mortos, não ha
vendo disposiç§o contrária do lide cujus" em vida e nem da família.

§ 19 - E vedado qualquer tipo de comercializa-
ção de órgãos e tecidos humanos.

Ar;t. •.• - A remoção de órgãos e tecidos de cadáve

res se dará após constatação da morte cerebral, observados os crit!

rios estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina.

r..- I'LEM"1l10/COIl15';O:O/IIJ.CO"'IIlÃO ,

e outrosConstituinte ALMIR GABRIEL

PLENÁRIO

Dê-se ao caput do art.2í5, ÕJ 9±sUtllt.l.vo, renurt'e1:&lo, a segw.nte re

dação:

"Art. 265 ... lf: assegurada e po s entiado'rae , gar...rrt.a.do o rel!,.

justamento para preservação de seu valor real, calculando-se o vã.

lar . do beneficio pela média dos trra.nt.a e 5eJ.5 últ1ffios sa

lárJ.os do trabalhador, de acordo com a Le r , obedeca.de a as seguin

tes condl.ções:

r.r TEXT(l/~USTIFIC"ÇÃO ---- _,

EMENDA ES33700·9

l:
do Substitu

eo..l>.J!~:rr,
1\ Seção I,Ycrii"F>rojeto de Constituição,
acrescente-se:

llHiPClsrçClãs TR,QN5HSRIAS
tivo do Relator,

EMENDA ADITIVA

Constituinte AlMIRGAl3RIEL e outros

...............................................................11

JUSTIFICATIVA

Dê-se ao art. 266,cb SU:::l5t:tt:ut:lro,renumerado, a eeçusnce redação:

A alteração proposta na 'redação do e r t a.qo consiste des-

locar a rem~ssâo à leJ.. oz-da.náz-La , do l.nício do texto para o seu

fl.nal. Quanto ao seu mér-a't.o , a alteração se faz necessé r ae para

que fl.que condicionada às ô i.spoe í.çôes da Le a, ordl.nárl.B apenas

regulamentação da concessão do 'cener fcao da apoaerrt.adc'ra.a e não o

pr-éprao d1.reito a ela, que, pO'I' esta nova redação, está assegura
do pela norma cone t a.t.uc a.ona â ,

As alíneas e pàrágrafos do artigo permanecem com sua redação

constan}e do Pr-o jet;o ..

EMENDA ES33701-7

l:

c- f[1tTo/~unl~IC"çÃO-_-_---__-_-_-

F

Os transplantes signi f2cam um avanço considerável
da medicina modesna e um benefício inestimável a milhares de pes-

soas que se mantêm vives graças a este procedimento.

O progresso observado pela medicina não tem sido,
no entanto, acompanhado pela legislação .. A inadequação das leis ou

mesmo de sua ausência tem dificultado a remoção de órgãos de cadá

veres.

Esta situação é a grande responsável pela existên

cia de milhares de pacientes que se mantêm em filas aguardando a d,2

ação de órgãos .. Alguns sobrevivem gra~.64. a métod~rtificials ex-, M-l,..." '.Ç:....[~
t r emement.e penosos e, outros não. -

Por força ainda desta legislação, a remoção de ór

gãos de cadáveres ou de pacientes cuja morte cerebral seja cienti fI
camente constatada, é sempre prejudicada. Ocorre por isso, com ma!

nr f'r eqüênc í a , a remoção de órgãos de pessoas vivas, o que não é o

ideal, pois penaliza o doador, levando-o ariscos de morbidade e até

mortalidade.
A morte cerebral t.e r a a aeus cr t t ér i cs definidos p~

lo Conselho Federal de Medicina, o que eliminaria qualquer risco p0,!.

ventura existente para o doador.

I A inserção desta matéria no texto ccns t i tuc í cnaj

tal como se apresenta, vem de encontro a uma real nece s s i dade , em

termos definitivos, da sociedade brasileira.
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"Art. 266 - A aequz-a.dade social manterá seguro coaet ivo

complementar, de caráter facultativo, a ser dascdpã Inedo em lei.

. Parágrafo dnico - t: vedada a subvenção ou a.ncen t i.vc

fiscal do Poder Púb~ico ás entaeeees de pr-evãdêncaa p'r a.vede , com

f1ns lucrativos ..11
l

JUSTIFICATIVA

. A emenda vaee melhorar a redação cz-z.qa.ne I do texto do ProJe-

o, formulando com mais precasêc as dJ.retrizf's que serão observadas na

rganização das ações governamentais na área da e s s a.s t.ênc a.e acc a.eâ ,

EMENDA ES33704-1

JUSTIFICATIVA

As d1Sposições da Seção relativa a Prev1dência Social foram

omissas quanto a Lnst í.tui.ção do seguro coLetia.vo complementar e

de caráter facultat1vo, lacuna que se procura supr-a-r com a presen

te emenda ..

Cona'txtiu r.rrt.e EUCLIDES SCALCO e outros

r.r-------- ..LEN.1I10(OOUlnio/=usOOIlISl,;:O- ~

PlenárJ.o

r.r------------- TUTO/JUSTI'I04Çio, ---,

Dê-se ao art. 270,cbSttsti.?J:b.m,renumerado, a seguinte redação:

No Parágrafo Único, reproduziu-se a norma constante do caput

do próprio artigo 266, do pr-o jeto, vedando-se a subvenção ou arr

óerrtavc fiscal às errt.a.dadee de prevâõênoae pr-a.vade com fins lucrA

eãvee •

"Art. 270 - As ações governamentaJ.s na área da As

si at ênc re acc i e t serão eee t i aaeres com recursos do orçamento

da Seguridade Social, dos Estadàs, do DJ..strito Federal, dos

TerritórJ.os e dos Munl.cípJ.os, além de outras fontes.

EMENDA ES33702·5 JUSTIFI~ATIVA

PLENÁRIO

SENADOR JOSÉ AGRIPINQ E OUTROS

TíTULO X

A emenda va.aa melhorar a redação do texto do Pz'o j e tio , alar

ando as e Ltiez-na t r.ve a de fJ.nanciamento das ações com a LrrcLujie o da ex

pressão "eLém de outras fontes" e substJ.tuindo a palavra "fLnanc a.ada a"

por "z-ee La.aadae" na redação do artigo.

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

!.J

EMENDA ES33705-0
tJ
r.r nl:NÁlllo/OOUISSÃO/slllLeOMlssio --,

"Art. 268 -

Constituinte EUCLIDES SCALCO e outros

IV - habJ.litação e reabilJ.taçâo das pessoas portadoras

de def1.ciência e promoção de sua integração à va.de comunatária.

V - Concessão de pensão ;nensal vJ..talfcJ..a, a ser def1.

ni.da em lei, a todo c adadâo , a par-ta r dos 65 anos de a.dade , xnee

pénãencement.a de prova de recolhimento de ccntr abuaçâo para a s.fi.

guridade social, desde que não possua outra fonte de renda.

Dê-se nova redação ao J.tem IV, acz-eacerrt.e-ose um J.tem V e subs

t:i.tua-se o Parágrafo Único, no art. 268,do Substitut1VO, 'renumez-ado ,

eupz-arm.ndc-cae os arts. 271 e 272, na forma seguJ.nte:

m TUTONUSTI'IOAÇAO --,

[TI
- - - - - - - - 'LINAIlIO(GOUISdo/susOOIolISS,;:O- --,.

_ PlenárJ.o

Parágrafo rfnaco - Todos os ee'rvaçoa e ae í.atiencae as priv,ª

dos que utia.La.zem recursos públicos submeter-se-ão às normas est-ª.

beãecadas neste art1.go. 1I

Dê-se ao art.l!:!, das nd.epos a.çêea 'rz-enaatôxz.ae , nova redil

ção e acrescente-se, onde couber, novos ez-taçoa , nos eeçuancee te.!,

mos:

JUSTIFICATIVA

A emenda visa l.ncluir na enuncaeçãc do a.tiem IV a e t a.va.dade

de "reabJ.li'teçâov , excluída da redação orJ.91.nária, e e ceeecenee r

o J.tetlJ V, com 'a redação do art. 272, que fica aSS1m e Lama.nedo ,

1! l.10V~ redação dada ao Parágrafo tlnacc absorveu o texto do

arti.g~ 2;11, qpe aSS1m f~cou também eup'rama.do ,

EMENDA ES3370'3-3
Lrp :"D'''~BConstJ..tuinte EUCLIDES SC1\LCO e outros ~L'J ~J

UArt.1 2 - É concedaôe ana.at.a,a a todos os que, no perío

do de 18 de setembro de 19.J6, até a data da promulgação desta Cone

tJ.tuiçào, foram atn.nç Lôo s , em decorrência de motaveção excj.ueavamg

te política, por atos de exceção, Lna't a.truc a.cne a.a ou complementares

aos que foram abrangJ..àos pe Lo Decreto LegislatJ.vo ne 18, de 15

de dezembro de 1961, bem como os e t.anç ado s pelo Decreto n 2 R64, de

12 de setembro dé 1969, asseguradas as promoções na epoeent.aôora.a

ou na reserva, ao cargo, posto ou graduação a que teriam d a z-eL'to

se estivessem em ae'rvi.ço a't.a.vc , 'Observados os cr i céracs de ant1.gu1:,

dade e merecimento, vedada a escolha e obedecidos os prazos de pej;

manênca.e em e.tiav Ldade pz-eva.e't.oa nas Le1.S e Regulamentos va.cent.es ,

§ ã s - O disposto no caput deste ar-tiz.qo somente gera e

feitos finance1.ros a partir da promulgação da presente cons e a to í 

ção, vedada a remuneração, de qualquer espécie, em ca.ráter retroa

tivo.

r.r Tn:TO(JU'TlflOAÇAO ----------------;

Dê"'se ao art. 269, êb fU:st:Ltllt1vo,renumerado, a seguinte redação:

"Art. 269 - As ações çovez-namentiaa.a na área de Ass:Lstên

cia social serão organizadas com base nas aequ arrt.e e (HretrJ.

zes:

Art. '- Todos os que ti a.ver-am mandatos cassados ou d~

reatcs potIt.accs suspensos pelos atos supreca t.edoa , no exerc Ici.c
no 'nnnn••~. __ _~. ~. _ .~

que

onde

data

data

ria, Junto aos Institutos de Pensões das Casas LegJ.slatJ.vas a

pertenciam ou junto aos .rnsm eueoe de Pensões dos Estados

exerciam mandatos execrutia.voa , o período compreendido entre a

de suspensão dos direitos políticos e cassação do mandato e a

de expiração do z-eapec'ta.vc mandato.

,
I - õe scent.z-e r a.aeçêo poz.f.t i.cc-ceôma.met.r-enave , de

a competência' normativa a' nível federal e a exec

programas a nível municipal e estadual.

finida

ção dos

II - participaç90 da população, por meao de orga-

meecõea representativas, na formulaçãd das poj.f t rces no

controle das ações em todos os n~eis."

Art~ - Aos empxeqadoa de empresas privadas ou aos seus

dependentes, puna.doa por atos de_ motivação pol:Ltica, Ea.ca assegua

do o direi.to à aposentadoria: e/ou pensão em valores a cue ã a aadoa 'ª'
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quaveLent.ea à remuneração total que parcebaam na função que exe'rcj,

13m Como se em aer-vaçc e ati a.ve aaem ,

EMENDA E533707-S
~ pr""'..~4 PMDB

AUTO~' :-'-- ,

constituinte OCTJi:VIO ELíSIO

§ 1 2 - Fica assegurado, também, aos empregados de empre

sas pravece s ou aos seus dependentes, na mesma aa rueçâo , o da r'eLt;o

de requerer r-evaaão de suas apoaerrt.adcz-a.a s ou pensões, de modo a

torná-las equivalentes, em valores atualizados, ao total da remun-ª

ração auferida à época da epã aceçêo das penaLa.dadee ,

JUSTIFICATIVA

A presente emenda reitera emenda de Plenário apresentada

zmtiez-a.or'ment;e com a intenção de complementar berie f fc ac s corrt a.doa em

t.ea a e Decretos arrtez-a.oz-es , que foi ' a.nea t.a afa t o r a.arnen t e epz'ove a>

ccee ..
Integrantes de diversos Partidos po t Lt acos , ouvindo seg

mentos da aoc a edada não a t end r.doa pelas anas t aa s anteriores, pr'ocj;

r-er-am, pela v i a do errtend amentic , formular proposições que atendf~m

do ao pcsací.onemerrto das da.vez-sea correntes par-t.adé'r í.ae envoavaeee ,

trreduzi.eaam penaementio ooneeneuaj, sobre 11 questão.

Desta forma, e através desta proposta, são e't.end a.de e JU§.

tas r-eavdndaceçôee de nu.ãa tez-ea , pr-Lncz.paãmente l.ntegrantes do gr,g

po de graduados das Forças Armadas, de POl:Lt;icos cu je cassação a.n

't exz-cmpeu o exerc Icao de mandatos e Let.avoe , bem como, de empregs.

dos de empresas pr-avedes que sob o aco Lhamerrt.o e p..~5terJ.or aprova

ção dos termos da presente emenda, receberão a rep'ãra9ê.o p'r cmova.da

pela Assembléia Nac a.cne L Cone't a t.uarrt.e ,

EMENDA E53370S-8
e= CONSTITUINTP ANTONIO PPROSA

'1..IN"'lll0/eo"lUÃo/=U'~ClIClnio ..,

Plenário

1!J---------:;:'j:f~2.l~~tUrO/JIJ'T"'cAr;Ã~.---------------,

Dispos~ções TransitárJ.tls, onde couber, o se-

qua.rrt.e artigo:

Art. - lf: concedida enaetiãe a todos os servidores roi

La.tiaz-ea que, no período de 12 de março de 1964 a 27 de novembro

de 1985, foram atingidos por atos aõman í.etrre-cí.vos , desde que sen

tença Judicial, pr-of'er-a.da em ação proposta no prazo de cento e 02:,

t.errte dJ.BS, r-econheça que a punaçêo tenha decoxz-a.dc de mot).va

ção excLua a.vamerrte poj.fnaoa •

Parágrafo Único - Aos servidores oeneracaeeos pela ani§.

tia nos termos dea't.e artigo, são asseguradas as promoções na ana

tia.vz.dade , ao cargo, emprego, posto ou graduação a que 't er-a.am d1.-

reito se t.a.veoaem em servaçc a t a.vo , obedeca.doa os prazos de peJ;:

manência em atia.va.dade previstos nas r.eas e regulamentos va.qerrte s

e z-eape a.tiadas as caz-act.ez-Ls a.ticea e pecuã a.ez-aôedes próprias. das

carreiras dos s ez-va.dc're s públ1COS CJ.VJ..S e m11itares, observados os

respectivos regimes Jurídicos, ep.taoâve t , quanto ao mais, o dis

posto na Emenda Conatia.t.uca.oneL nl:! 26, de 27 de novembro de 1985.

JUSTIFlcATIVA

ObJetiva-se com esta erntmda estender o benefícl.o da eru.se í.ee

grupos de servidores mJ.J.i t.exes , dentre elas os marnnhe.í r-os , por ~

xernp Lc , que ficaram excLu Ldoa até esta data desse oeneeIcac por

terem sidos punidos, por motivação po t Et ace , através de atos adro1=.

n í.aueet avoe •

Com esta emenda pretende-se, assim, completar processo

de ana.s t.a.e , dentro do espí.rito do que se contém no art. 12 das

uã.spcs acõea TransJ.tprlas.

- r.O--

=-~ TtxTO/JU$Tlrl~Açi.o -,

EMENDA SUPRESSIVA

Propõe-se a supressão dos parágrafos 12. 3!2.. 42 e 52 do Art.

284, denominando-se parágrafo únJ.co ao §2!!.

JUSTIFICATIVA

o Parágrafo 12 refere-se à proteção do patrimônio cultural,

e , portanto, estará melhor posto como parágrafo do artl.go 285., CO!!

forme sugerimos em outra emenda con juqade Com esta.

Os parágrafos 32 e 42 são 'r'edudarrte s - toda propriedade deve

cumprir função aocaeL e a poas a.bi.Lxdede de âncerreavos é prevista no

"capunv , E se é prevista a regulamentação em Le a, dos Lncerrt í.vos e

mecanismos de apolo às entidades cu Ltiuz-a as , nessa le~ deverão f~car

deEâ.na.doa os crJ.térios para se fazer JUz ao incentivo.

EMENDA E533708-4
e=

EMENDA ADITIVA

Propõe-se edac acnqr- ao Capítulo da Educação e Cultura, como Pl1
rágrafos do Art. 285:

lO§l!! - O Poder Público, com a efetiva colaboração da ecoou

na.dade , promoverá e apoiará o desenvolvimento e proteção do patri

mônao cultural bceaaLearo , através de J.nventárJ..o sistemátJ..co,regJ.s

tro, vaç a r âncae , tombamento e de aapxop'r r.açâo e õe outras formas de

acautelamento e preservação, assim como de sua valorização e d2fu
são;.

§22 - Os danos e ameaças contra o parr tmênno cultural se

rão punidos na forma da Len..

§3 g - Cabe ação popular nos casos de omissão do Estado em
relação à proteção do pe c r ímônao cultural."

JUSTIFl:CATl:VA

o parágrafo 1.2 é nova redação, com melhor detalhamento, do p,ª

rágrafo 12 do artl.go anterior, para o qual propusemos emenda supre.§.

eava ,

Os parágrafoS 22 e 32 são novos. De nada adianta o comp'romí.g

50 conet a.t.uc Lcne J, com a proteção do patrimônJ.o cultural br-e s í.Le ar c

se o Poder Públ1CC) e a comunl.dadé não a.s aurm.z-am r-euponaaba.La.dedea

pene a s poacs danou ou onu.esêes referentes ao que expre s sa o par&gr1!

fo pnme\ro.~, o. 0". <OI 8- .0 -.Ao \~í'1

EMENDA E533709-2
fD CONSTlTUINTE OCTÁVIO ELÍSIO

= TEll,TO/JUUlrlelçlo- - - - - - - - - - - - - --,

Propõe-se subs t rt uí r o artigo 286 pelo seguinte, elim,!
nando-se o artigo 287:
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Art. 286 - dever do Estado fomentar pr ãt i cas desport,!.

vas formais e não f'nrma i.s , dentro dos segui!!
tes p r incípias:

- r espe i to à autonorm a das entidades desportivas d i

r i qent es e as socaaçõe s quanto à sua organização e
funcionamento internas I

11 - destinação de recursos públicos para amparar e

promover prioritariamente o desporto eoucac rone í ,

não profissional e, em casos espec í t rcos , o de~

parto de a I to rendimento;

lI! - incentivo e proteção às maru f'e s t açõe s desportivas
de criação nar-Lona L,

EMENDA ES33711-4
CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO E OUTROS

= PL"tlAIII(l/COI.lISsio/:uleOI.lISSio ~

PLENÁRIO

= TtxTO/~u'TlfleAçio _,

subs e i eca-ee no art. 247 a expr-esãeo "ou pezntioe por este 1.!l

d a.cadoa" por " 0 U por seu representante 11•

JUSTIFICATIVA

o e r-t.a.qo trata de vd s coz-a.a edrru.na.s t.r-a t ave de móvel para fim

de reforma agrárJ.a. É mera vdatorae adrmnas t.r-et.Lva e não um p'roced i.men

to per-Lca.e t que terá cabi.merrt.c com nomeação de per loto judrc a.eL e aSEl.§.

tente âas partes no processo j uddc i.aã de deeepr-op'r i.eçâo , se proposto.

= TtxTo/~unlflCAçio __'__ ____,

EMENDA ES33712-2
tJ Dep. Ub~ratan Sp~nell1

PLEItAlll0/COlllssio/IUICONIS.;.O- ---,

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 7 Q, INCISO XI

l5JL_ Plenário

r=""""~4 PMDBConstituintes FLORESTAN FERNANDES / OCTÁVIO ELíSIO

EMENDA ES33710-G

= TEXTO/JIISTIFleAo;i.o ____,

Dê-se nova redação ao artuçc 288·

IlArt. 288 - O Estado promoverá o dessenvoLvnment;o cientí

fico, a eut.cnooue e a cepac a t eçãc 't ecnoIóçace , para a qer arrta.a da

eoberenae da Nação e a me Lhoz-a e das ccucaçôee üe v~da e de trabalho

da população e a preservação do meio amba.errt.e , !

§).2 - A pesquisa c a.ent.Le í.ce básica, desenvolvida com ple

na autonomia, receberá. trat.amento prJ.or~tárl.o do Poder PúbLi.co ,

AI tere-se a z-edeçêo do a.nca.eo XI do ar-t.aqo 712.
Passa ela a ser a seçu i.nt.e s

"XI - Duração da.âz-a.a normal do trabalho não aupez-a.oz- a caeo horas."

JUS T I F I C A T I V A

A forma restrJ.ta da redação atual impede a realizacão de ho
ras extras eventua~sl bem como compensações de heras e cenflkta
com o J.nC1.S0 XIV deste artigo 7Q que d~z :

§22: - A pesquisa tecnológica voltar-se-á para a solução

dos grandes problemas bz-a s a Le a ros , em escala nec i.cne L, r-eqa.one L

local.

XIV - 11 se.rvaoo exüz-aor-da.nâr r c com remuneração aupeza.oz- ao
normal conforme convenção".

§32: - O compz-orru.seo do Estado com a c a.êncae tecnolo-

gl.a deverá assegurar conõ r.çôe s para a ve t or-a.aaçêo dos recursos humE.

nos nelas envoLva.do s e para a amp t aeção , plena ut.a.j aaaçêo e renova

ção permanente da capecd dade t écnaco-c i.errcLrace ansue reea no País."

EMENDA ES33713-1r Cepo Ubiratan Spinelli

PUIl.. 1I10/COIl133ÃO/:UICOIl13S.\O- -,

PLENl\RIO

= TEXTOlJuSflflCAÇÃO ____,

JUST!FICATIVA

365 da.ae Zeno - 30 da.aa férJ.as - 11 ferJ.ados = 324 d.í.aa de trabalho.

No caso br-así.Lea.ro , aplicando-se o conce a.tio europeu, tcriamos:

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO A SUBSTITtJIR: Art. 70 1 Lno a eo XII

1~944 horas/ano

37,28 horas/semana

324 d~as x 24 horas/d].a

turmas

52,14 semanas/ano

1.944 horas

Ao contrário do que expusemos acama , se não se ap j i.cer o concea tio de
horas e âe t r.vamerrce trabalhada~,para se trabalhar 6 horas por d i.a , sQ.
r-aa necessâr i o a amp Lantraçâo da_ 5~ turma, ou se j e , 25% a meus de fu!!.
c i.onâcdos • cons adexandc-ise quo a hora noturna, atualmente em alguns
segmentos, por exemplo', Jah é paga com accé scamc de 40%,acrnd1tamos
que se tior-na.r i a ~nvJ.ável.-para muaeae empresas, e poder i.a anc Lus ave ,
pz-e j uda.ce r a compe-c a.tia.va.dade externa.

o anczso XII do artigo 712 passa a ter a seçuant.e redação:

"A Jornada semanal de trabalho será cbt a.da pela mêda.a anual das horas
efetJ.vamente trabalhadas 11 ~

Na ItálJ.a e em vâz-a.oe outros países europeus, epLa.ca-eae o conce a to
de horas e~~~mente trabalhadas e a Jornada semanal é ob t.z.da pela
média anua~embramos, aa.nda , que 'para 3 turnos de trabalho ~n1.~

terrupto, sao neces s âra.as 4 t.urmes s po i s sempre tem uma de- folga.

Sala das §essões! em O/ ~~ Ji-- \"lg'l

I .~. """'~"•.
~ ~ O t.e xt.o ccnsrt i.tiuca.ona L em elaboração revelou ma a.or eerrs Lb.i.La>

~ade aos mt.e reeses econônu.cos envojvados pela ept rcacãc da c aên-

1 c i.a e pela exp.Lor-açjio a.ndua t r a.aL e comez-ca.eL da t ecnoLoqaa c a.ent.I>

fica, que a pr-ôpra.a produção, expemaào e s a.qn a f acaôo cultural e po

Lf t.a.co de ambas para a crescente e u't.orioma.e e aober-an re da Nação. A

forma dada a este e r-t aqc pe'rrru.t;e resgatar o que é e aaenc a.eL, de fOI

suncétace e elegante; e ao mesmo tempo estabelecer a relação natu

ral entre a pesquisa béeace e a pesquase 't.ecno Lóqa.ce , Bxa.s t;e uma

arrt.ez-ação entre elas, no pensamento c i en t.Lf a.cc atual, que não pode

ser captada em um texto conat i tucaonaj • Porém, sem o c r-esc amerrto

da pe equa.ea béec.ce o deaenvcLvamerrco da tecnologia torna-se depen

dente de t renarecêncae de "pacotes uecnoIôqxcoa'", Os exemplos da

Alemanha, dos fJ.ns do século XIX em da arrt e , e do Japão, neste s~c.Y

10, são conc-Lue z.vos , Uma Nação que pretenda conquístar au't.cnorm.a

econômace , cultural e pcã.Lt.ace z-eLat.a.ve preca ae ü i spenser dec xd a.da

prioridade à criação e conhecament;o técnico na c r.êncae e empenhar

-se a fundo na produção de 't.ecnoLoqa.a de ponta pz-ôpr a.a , com supor

tes 't eór-a.coe e pcé t acoe (econêmrce s , comercí.e i.s , e tc . ) e de desen

voLvamen t c arrtez'no ,
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Ex.: Para se operar urna fjibz-a.c a de 250 funcionários em 3 turnos 1.
nanbez-z-upbos , são neces.sãxa.os 1000 func~onár~os 14 turmas de
250}. Com 6 horas dJ.árias seriam necessários 1. 250 ftmc a.onâ
r Ioe • -.

Ademais, vale aduzir, o estabelecimenta da Jornada de trabalho é
assunto para naqoca.açâo cot.eeava,

Considerando que, por este mero , busca-se regular si

tuações de fato e instituições jurídicas que se cunsolidam ao lon
go de cinco séculos de história, não há como o fazer senão pela ml

nuciosa forma utilizada nesta emenda.

= TUTD/~u.T1t1C,çio-------_-----_., r.T-------------'tClCrQlJrnrlrlC~Ãq-------------.....,

PRISCO VIANA

EMENDA ES33715·7
fJcrP~~;'~

l:õ5;;'9AJJ
PLII:N,l'UO/I:OIlI.Ii.O/IUICO'"UÃO ---,

EMENDA ES33714-9
[J DEPUTADD JDVANNI MASINI

Acrescenta aQ ~r.tig.? 39 das DISPOSIÇOES TRANSITORIAS

os seguintes parágrafos:

§ 112 _ São declaradas a plena validade e a eficácia j.l!

rídica dos atos, aprovados pelo órgão próprio da administração fe
deral, de demarcação de terras indígenas constantes do RegIstro I-.

mobiliário na presente data.

EMENDA ADITIV~

Inclua-se ,no ant.Lgo 179,como par-ág.oao pr-ame Lr-o ,renumerando-se

os subsequent-es ;o aeguarrte parágrafo:

"Art. 179 -

.§ 22 _ Para os efeito? dos artigos 30, incisa X, e
303, § 22, da ücnat r tufção , a extinção do domínio privado, cuja V!
lidade e eficácia ficam reconhecidas para os mesmos efeitos nas hl
póteses deste parágrafo, dependerá de desapropriação por nece s s Ldg
de pública t sempre que:

$ 19 - O Minister~o Púb]jco Federal tem por ch~

fe o Procurador-Geral da República,livremente

nomeado pelo Pr-e s a.derrte da República,dentre os

integrantes da carmeaz-a , após aprovação do Se

nado da RepjibLa.c a!",

I - Seja pretendida a anexação, às áreas dema rcadas
como terras indígenas na forma do parágrafo anterior, de imóveis

lindeiros a el~s, que se encontrem sob domínio pr i vado conforme ti

tulos registrados até esta data.

11 - Tenham sido, ou venham a ser, incluídos dentro
do perímetro de áreas demarcadas como terras indígenas, Lméve Ls cg
jo título de domínio privado obedeça a uma das seguintes condições:

a) seja originário da União, dos Territórios Fed,ê.
r a í s , ou dos respectlvos árgãos fundiários, qualquer que seja

época em que tenham sido expedidos;
b} estivesse registrado antes de 17 .1D. 69, quaLquer

que seja sua origem;

c} em qualquer fase de cadeia dominial , o órgão pr,É.
prio da admíru s t r ação federal haja expedido documento reconhecendo

a Inex í st ênc i a de silvícolas no imóvel.

§ 39 _ Sem prejuízo do disposto nos parágrafos anteriQ

res , será sempre assegurado ao proprietário de boa-ré, nos termos

do § 42 do artigo 62 da Constituição, o direito de ação para p Lef ...

tear Lnden í zação da União, quando o imóvel de domínio privado te ...

nha sido, ou venha a ser, incluído dentro do perímetro de área de_

marcada como terra indígena.

JUSTIFICATIVA

Pela redação atual do Subat-Ltu t Lvo cjaca a'trru.bua.da aos arrtegr-an

tes de cada Ministerio Público,no âmbito da União,como no~ dos Esta

dos e do Distrito federal,a competência para votarem listas trípli

ces ,compostas por integrantes das d íver-as oe.r-ee xr-as , para escolha do

respectivo Procurador-Geral.

A extensão dessa regra ao Na.n a.atrez-Lo Público Federal,aprenteme!!,

te correta. e saudável,porque aaaegur-ador-a de un i for-madade de trata

mento para a matéria)traz o grave inconveniente de r-as-tru.ng i.r- o po

der de escolha do Pr-cor'udadoz- - Geral da Repúbl Lca pelo Presidente

da Repíibâ Lca çque cpe La atual ccns t a'tudcâo ,o tem pr-a t acement e llimit~

do - a ponto de gerar na sociedade a convicção de que a sao conapa.na

contra alindependência daquela instituição - ,e~pela futura carta pc:!

lítica ,estará con'tagenc Lado a fazê-lo no restrito universo de apenas

'três (3) nomes.

Sendo o Procurador-Geral da República. ,além de chefe do Mi

nistério Públ.:LCO Federal,o agente polít.:LCO de maior expressão do Po

der Executivo perante o Pode!" Judiciário,é necessário que a sua esc2,

lha recaia em quem possua ,alem da. coadIcêo de membro de cdt'reira 60

Min~sterio Público Feder>al,os atributos de r-e spe i teb i.Li.deda e proje

ção nacional,que levarão o Pr-ea a.derrtre da República a escolhê-lo para

aquela alta anvea t r.dur-a ,

Por ~sso,a emenda que ora se propõe )pretende situar-se n o

justo meio termo ,para que o Ministerio Públ.:LCO Federal tenha per- Ch!!,

fe um de seus membros,o que é de toda a converu.êncIe ,mas a República

tenha como Pr-ocur-adorc-Ger-aL e.Lgtrem que,sendo daquela car-r-e Loa çvenha

a ser,tambêm,um eez-vxdor- de confiança do Presidente da República,que

é o supremo magis.trado da Nação.

PRISCO VIANA

A emenda visa, simultaneamente, assegurar aos Inc i os
as terras que, conforme seus costumes, lhes devem pertencer, e res

taurar a confiança nacional da estrutura das relações jurídlcas de

direitos reais abaladas pelcs §§ 10 e 20 do artigo 198 da Constitui

çãn vigente, e agora ameaçadas pelo proposto nas Emendas Populares

PE 00039-3 e PEOOD40-7, que pretendem introduzir na nova Consti

tuição, regra assemelhada àquela, também constante do artigo 68 e

seus §§, da Lei 6.001, de 19.12.73.

Os dispositivos ora propostos, fruto de criterioso le
vantamento das di versas si t.uaçções concretas de confIi tos e 1 ides,

em todo D territ6ri; nacional, propõem soluções que, protegendo e
assegurando lOS direitos das comuru dades indígenas, evita o confis-

co puro e s Impl es da propriedade privada, restabelecendo respei_

to ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito.

EMENDA ES33716-5
t:

Plenário

r.T-------~-----TrlCro/~uSTI'IC"çio _,

EMENDA MODIFIC!\TIVA

190
Dê-se ao $ 39 do artigo ~,a seguinte r-eda-.

ção:

Art. 188 - ••••••••••••••••••••••••••••••
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$ 39 - as funções do M~nisterio Público,

ressalvadas as de chefia ,são l'1e caráter

permanente e só podem ser exez-c a.de s por

integrantes da carreira ,que deverão res,;

dir nas comarcas de suas respect~vas lo
tações". '}

os que d1.spõem de meios econômacos para fazê-lo;a duas

por-que çpr'eva.Lec endo o pr-ancdp ío da gx-etuIdade ,o d~spos.!

tivo em questão se torna desnecessário ,em face da norma

geral pr-evas ra no inciso 111 do art. 274.

De qualquer forma) trata-se de materia a ser reg~_

lada por 161. or-dãnârue ,

r.r-------------l'It"l'rJIJUt.l'lfICl.ÇiG _,

EMENDA ES33719-0
t? OEPUTAOO OCTÁVIO ELÍSIO E OUTROS

Redija-se ass ím o art. 273, acrescentando-lhe um Parágr,!
fo Único e suprimindo-se o atual art. 274.

'llHl.~lrJ/crJIIISsirJISu~cO"'ln.irJ -,

[!J : , -

A sociedade bras~leira atual está a exa.g a,r-,cada

vez mais ,uma situação firme e a.serrta do Min~stér~o Públ~

co e, 3.51:0 Só será possível se seu agente exercer sua fu!!.

eâo de forma independente .Eaüa andependênc La ,em cont.repar

tida,requer que a função tenha respaldo em cargo efetivo.

Inadmissível ,portanto ,dentro da atual estrutura

do ~projeto de Constituição,que membro do Ministério

Público exer-ça função pr-cpru.a de sua qual idade, em carater

precário,eventual,ou sujeito a demissão ~~.

PRISCO VIANA

EMENDA ES33717-3
~

r.r-------------tEll.1D/oltlnlflcll;i,o- _,

Dê-se ao inciso II]',do art.92,do Suba't Ltnrta.vc ç a seguinte

redação:

11 Art. 92 .•..•••....••••••....•.•...•...••.•.

III-de mais da metade das Assembléias Legisla

tivas das unidades da Federação ,manifestando 

se, cada uma delas ,por dois terços de seus me!!!

bras",

"Art. 273

A educação é direi to de todos e dever do Estado, e será

promovida e incentivada por todos os flleios, com a colaboração da f'a

mília e da comunidade, visando ao pleno desenvo l vrment o da pessoa e
ao seu compromisso com o repúdio a todas as formas de preconceito e
de discriminação.

Parágrafo Único: para a execução do prev i s t c neste artigo,
obedecerão os seguintes p r incípios:

I - Democratização do acesso e permanência na escola e ge~

tão democrática do ensino I com par t í capação de dacent es , alunos, fu!!.
cionários e representantes da comunidade;

11 - liberdade de aprender, ensinar, pe squ i sa r , divulgar
o pensamento, a arte e o saber;

111 - pluralismo de í dé i es e de instituições de ensino p.Q

blicas e privadas;
IV - gratuidade do ensc.oc público;

V - vs Icr i zação dos p rot'I ss í ona i s de ens mo , obedecadcs

padrões condignos de remuneração e qarant aridocae em lei cr ltéraos p.!
ra a implantação de carreira para o magistério I com o ingresso e~

clusivamente par concurso público de provas e titUlfS t"

PRISCO VIANA

E OUTROS

Plenário

Dirija-se assim o atual Art. 275, que passa a ser 274,
acrescentando-5e-lhe mais um parágrafo.

t1Pirt. 274

O dever do Estado com a Educação efetlvar-se-á median
te a garantia de:

IIr - Atendimento educacional especializado aos por t adp
res de deficiências preferencionalmente na rede regular de ensmo :

IV - Atendimento em creches e pré-escolas às cr i anças
de zero a seis anos de idade'

PLENAlllrJ/COllllssirJ/IllICrJI,IISSÃrJ---------,

I - Ensino fundamental, obrigatório e gratuito I inclu
sive para aqueles que a este não t Iveram acesso na idade própria;

11 - extensão do ensino obrigatório e gratui to pIogre~

sivamente ao ensino méoao .

mas de
tência

V Acesso aos níveis mais elevados do ensino I da pe~

qui sa c í entIf i ca e da criação artística, segundo a capacidade de
cada um;

VI - Oferta de ensino noturno, adequado a condrções 5.2
c í a i s do educando em todos os graus de ensino;

VII - Apoio suplementar ao educando através de progra-;
mat..r ial didático-escolar, t r anspcr-te , aliment~ão .Y1'5si'S

médlca"-odonto16gica, farmacêutica e PSiCOló91CW/ I tJ(J{\v,

=- UnO/JUSlI'ICA;irJ ---,

EMENDA ES33720·3
fJ DEPUTADO OCTÁVIO ELÍSIO

Supmma-cse o $ 49 do art. 279 do Sub a-t a.t u'tLvo do

relator da ccmas sãc de ga s'tema'rí.aacâo ,

o quor-um estabelecido no aubs-t a.tiu't Lvo merece ser

aumentado. Com um terço para aprovação ,mesmo se do as

terços dos membros da Asaembâ.é a.a Legislativa forem coE.

trarias à proposta de emenda ,mesmo assim a proposta

poderia ser oferecida.Daí a sugestão para que o quorum

seja mod.Lf a.cado ,

Plenário

o parágrafo em questão merece ser supr-Lmddo j a

uma çpor- que não se concebe pr-es-tacâc de serviço públ1::.

co sem contrapartida de custo )devendo pagar por ela

JUSTIFICATIVA

EMENDA ES33718-1
~

r:r TElCTO/~uITIFlt.Ç;:O--_----------_,

= .LEHAftIG/COIllISsio/luleOwlllsÃO --,
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EMENDA ES33721-1
tJ CONSTHUINTE OCTÁVIO ELísIO E OUTROS

,.LlEN,I,III(1/c:OIolIS.io/SUICONIUio _

" Plepár3.o

r,r-------------TEXTOI~usTlneA..i.o _,

EMENDA ES33724-6 .,,~ ---,
tJ DEPUTAD.q OCTÁVIO ELíSIO E OUTROS

=--=---'- rLIE:rd:IIIC1/cCl"15'io/lllICCllllUio----------,

Pleit"ário
_________ TI:lCTCl/~IJSTIF1CAÇÃCI__-_-_-------_,

EMENDA N'

Nas termos do ar t , , do Regimento Interno da Assem-
bléia Nacional Constituinte, altere-se o art. 275, do Substitutivo
do Prnj e t o de Constituição para a redação seguinte:

"Art .. 275 .....

§ 1º - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito d!
reito público subjetivo.

§ 2' ~ D.nl\o oferecimento do ensino pelo Estado, ou a

sua oferta irregular, acarreta r esponsab i Lrda
de das autoridades competentes.

§ 32 - Campete ao Estado fazer a chamada dos educan

das em idade escolar e solicitar informações a
seus responsáveis pelo descumprimento da fre
quênc í a à escola 1 nos' ,termos da lei. 11

Acrescente-se mais um artigo após o atual artigo 279, que

passou a ter o número 278 f com a seguinte redação e a numeração cE.
mot>'-~rt. 279, com 03 (três) parágrafos.

"Art. 279
A União aplicará anualmente, nunca menos de 18% (dezoito

por cento) e os Estados, o Distrito Federal e Municípios

25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, da receita resul
tente de impostos, inclusive a proveniente de transferêE!.

elas, na manutenção e desenvol vimento do ensino.
§ 12 _ Para efeito do cumprimento do disposto no "caput"

deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino f.!:.
der-a L, estaduais e municipais J excluído o auxílio supl!=.
menta r aos educandos;

§ 29 - A r epar t Lção dos recursos públicos assegurará prlE.
ridade no atendimento das necessidades do ensino obrigat.é.
rio, nos termos do Plano Nacional de Educação ,

flY"~'~~~~

f-lo;-;r/fiCJ,-

Acrescente-se, ao artigo 302 do Projeto de cons c L,

'tuante , O parágrafo 39, com a alteração do § 29, nos termos s egui.n t esa

EMENDA ~IDDIFlCATlVA/ADITlVA

"Art. 302 -

29 - A exploração das riquezas minerais, recur
sos hídrícos, agrícolas ou florestai~ em terras indígenas só pode ser

efetivada com autorização do Conselho Indígena e do Congresso Nacrona I

e obriga ã dest1nação de um percentual sobre os resultados da lavra
em benefícío das comunidades indígenas e do meio ambiente, na forma

da lei.

19 -

r.T'-------------TlllTCl/~ustl,.C~lC1 ,

r.r---------rt.INAluCl/COlllS'Ão/IUIeOlllUÃo _

f? PLENÁRIO

EMENDA ES33725-4
l? CONSTITUINTE ROSE DE FREITASI I ".-UIO -,

L~{lill

"Art. 275

O ensino é livre à iniciativa privada,. desde que a
tendidas as seguintes condições:

I - cumprimento às normas gerais da educação naci~

nal, estabelecidas em lei j

11 - autorização, reconhecimento I credenciamento

supervisão de qualidade pelo Estado."

número 275.

EMENDA ES33722-0
[~rDEPUTADD ;-;~ HAGE E ;;;;~R'Õ~'

r,r-------------TEltTCI)'~unl'le......o-------------_,

Redija-se assim o atual Art. 279 suprimindo-lhes os
parágrafos 32 e 42 e passando a numerá-lo como 278.

I1Art. 278

A União, os Estados, o Distrito Fedeta1 e os Munlcí

pios organizarão, em regime de colaboração, os seus sistemas de en
sino.

EMENDA ES33723-8
flDEPUTADA LIDICE DA MATA ~ OUTROS

r.r--------,.LI:"AIIIO/'''lllJs.l'')'J.~tDIlJ''.io--- ~

PlenárJ.o

~~"'II"IDD~

PC do 8

S 3° - Lei or-danâr áa estabelecerá, no prazo máx1mo
de 120 dias a contar da promulgação desta Constituiçâo, a c cmpos a çfio e

o funcionamento do Conselho Indígena J o qual terá, além da função pr~

vista no parágrafo anterior, as seguintes atribulções:

a) opinar sobre a nomeaçãQ dos Presidentes do ór

gão federal próprio, bem como sobre seu~ dlrigentes regionals;

b) partlcipar da elaboração do orçamento do órgão

federal dncumb ado da execução da políti~a nacional ânda.gen i s t a , Opl

nando quanto ã alocação dos recursos financeiros e hunanos deat rncdo s

ã efetivação dos direitos que lhes são reconhecidos na Constituição e
dema í s le is do país;

c) acompanhar os procedimentos necessários ã domar ..

cação das torras indígenas, a ser efetuada nas terras da presente COI1.!

tituição;

§ l' - A União organizará e financiará o Sistema de

ensino Federal e os dos Territórios e Prestará assistência técnica
e f'anance Lr a aos Estados, Distrito F~deral e Municípios para o d!:.

senvo1vimento de seus sistemas de ensino e atendimento prioritário

à escolaridade obrigatória.

§ 2' - Os Municipios atuarão prioritariamente no en
sino fundamental e pré-escolar J sem prejuÍ2::o da oferta que garanta
o prosseguimento dos estudos.

d) representar as comunidades indígenas perante

quaisquer autoridades, inclusive para requerer em JU1Z0 as medidas C!
bíveis na defesa ~de suas terras e de Suas culturais;

e} encaminhar outras propostas e sugestões de medi
das tendentes ã promoção do índ~o e de Sua cultura, â preservação do

",meao-cambLent e e da saúde nas áreas de que têm posse amemor-LaLv"

OBS. (Grifamos o trecho alterado)
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JUSTIFICATIVA

A alteração ora proposta v~sa a assegurar que a au
diênc13 obrigatória dos índios, quando se tratar de assuntos de seul~

teresse relevante e ~medlato) seja felta através de um órgão no qual
tenham par-t ac í.pacão ef'e t ava ,

Esse órgão, segundo nossa proposta, é o Conselho IE:.

dígena, a ser composto e com funções e spec a f i.cudas na forma da 1e1) a

qual poderá estabelecer J por exemplo, a participação das diferentes n~

ções indígenas pelos cri t ér-ao s r eg aona j, ou de áreas culturais e outros

a ser examlnados oportunamente.

Tal Conselho opinaria quando da nomeação dos Presi

dentes dos órgãos de execução da po.l f t acu Lndagen fs t a , bem como de

seus da.r rgentes r eg rcna í s , como forma também de assegurar voz às comu

nidades mdIgenas nos fatos que mai s de perto afetam seu modo de vida
e seu futuro.

Supérfluo seria estender-nos em naaores considera 

cões , quando é evi.dente para todos a necessidade que os índios paTti

cipem, de forma orgânica das decasôes que lhes dizem r espeat o ,

Por esta razão apresentamos a presente Emenda, a
qual confiamos, há de ser instrumentos dos mais lmportantes para a
preservação da vada de nossos irmãos indígenas J vida esta tão an t ama-,

mente La.gada a preservação de suas terras e sua cultura J dentro do h~.

""rizonte de um Brasil novo, que todos almejamos.

Art. 135•.••••••••••••••.•••.••••••••.•••••••••••••••••

IV - Os vencaneneos dos magistrados serão fixados com

diferença não excedente de dez por cento de uma para

outra das categorias da carreira, atribuindo-se aos il!,

tegrantes dos Tr~buna~s Superiores e dOs Tr~bunais de

Justiça dos Estados não menos do que perceberem os S~

cretários de Estados, nem menos de noventa por cento

do que perceberem, a qualquer título, os Minl.stros do

Supremo Tribunal Federal, não podendo ultrapassar os

destes.

J U~S T I F I C A T I V A

O artigo como está apenas proibe que magistrados perc~

barn mais que os Ministros do Supremo Trl.bunal. Mas não pcodbem

que eles recebam verrcí.mentioa aviltantes. Propomos a volta ao te~

to do Pzo j etio da Comissão de s.rs tematí.aeçâc por nos parecer que

os parâmetros estão deva.demerrce fixados J dando aos magistrados r~

munexação condigna..

~Ll'.NAIIIO/'ONIJlSI01;U.CD1II1Uio _

PLENÁRIO

r.r TI[:no/~uSTlncAç;;o__~----------_____,

CONSTITUINTE ROSE DE~FREITAS

EMENDA MODIEICATIVA

TíTULO IX - CAPíTULO IH - ART. 284

SUGERE-SE A SE:GUINTE REDAÇl\O AO HEFERIDO ART. 284:
PLENARXO

r.r--T;;'===-- 'LlJl""lIo/CO~lssio/SUSCOM1"io ---,

JUSTIFICAÇÃO

= TUfO/~IJSTI'ICAÇio-- _.

Importante se faz norm.nar no caput do artigo em pauta, as

e t.Lva.dades culturais as que as necessariamente deverão mer~

cer a proteção, o apoio e o Lncent avo do Estado.

que expresso o

mana festação a.I,

ampcesc ind í vel

a conso t i deçêo

Justlfica-se a ande a presente emenda uma vez

pr i.ne fp í.o em questão, garantJ.r-se-á a r i vre

tística - expreaeâo da cutcuee - fatal: esse

ao desenvolvimento cultural da ccmunadade

das Laber-dede s eemocr é t rcae ,

ART. 284 - O ESTADO GARANTIRÁ A CADA UM O PLENO EXERC1

CIO DOS DIREITOS CULTURAIS, A PARTICIPAÇA-O

IGUALITÁRIA NO PROCESSO CULTURAL E DARÁ PRQ

TEÇKo, APOIO E INCENTIVO À CRIAÇÃO, PRODUÇÃO,

CIRCULAÇÃO, DIFUS)'iO E AO LIVRE ACESSO AOS

BENS CULTURAIS.

JUS T I F I C A ç Ã O

Justifica-se a presente emenda em razão de que com a

inst~tiuação do Conselho Nacional de Comunicação nos termos acama

expressos, ccncraei.aar-cse-â a proposta de damocr-atn.aeçâo dos me~

os de comunaceção de massa. Com a criação do citado Conselho nos

moldes supra, por-se-à as em-p.râtLca os princípios democráticos

que devem fundamentar a política de comunicação. Ainda, certame!!

te, evitar-se-à as indevidas mempuj.açôes politicas, as quais tem
assaltado,em especial a eêee das i:elecomunicações,essa de capital

dmpor-t.âncaa â sociedade bras~leira, particularmente, no que se r~

fere as questões, aôoao-epoLf t í.ca-ecuLtiuraj ,

EMENDA SUBSTITUTIVA E SUPRESSIVA

TITULO IX - CAP!TULO V

ART. 293 E SEUS PARÂGRAFOS 19,29,39,49,e 59

SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇÃO AO ARTIGO 293:

ART. 293 - FICA INSTITUIDO O CONSELHO NACIONAL DE COMUNICAÇÃO COM

COMPETENCIA .PARA "AD REFERENDUM" DO CONGRESSO NACIONAL,

OUTORGAR E RENOVAR CONCESSOES, AUTORIZAÇOES OU PERMIS

SOES, - PARA CANAIS DB RA)JIO E TELEVISÃO.

Paragráfo Onico - Lei complementar regulara às condj,
ções de outorga de concessão, cassação, suspensão dos canais de Rá

dia e Televisão, bem como a competencia e composição do Conselho

referido no caput deste artigo.

r;r- TlXToNUSTlrlCAÇio-------------_____,

D!-se ao art.19 das Disposições Transitórias a

TITULO X

DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS
r.r--,--=--,----_'LII':NÁIIIO/cOJ,lISS;,O/lU.COIlI'siO -.

EMENDA ES33727-1 '"".l? CONSTITUINTE ROSE DE FREIT::A,-S::-----------'J fTPMõÉr~o~

~ __ll ITI~'M
=-------------TEllTO/JUSTIFICAÇÃO--- _. seguinte redação:

EMENDA SUBSTITUTIVA

O..::artigo 135, Lncaao IV passa a ter a seguinte xeqação s

llArt.19 - :l!: conced.í.da .anLatrí.a amola,geral e i!:.
restrita a todos que no peri:odo cornoreendido entre 18 de setembro

de 1946 e a data da promulqacão desta Constituicao, foram punidos
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em decorrê~cia da motivação polii:.ica, por aualauer dinloma legal,

atos institucionais, comolementares ou administrativos, ou tenham

sido compelidos por qualquer forma de constraxnqimento ao afast~

mento das atividades remuneradas que exerciam, bem como aos, abra!}.

gidos pelo Decreto Legislativo nç la/de 15 de dezembro de 1961, e

também os atingidos pelo Decreto-Lei:n9 864, de 12/9/69,sendo-lhes

assegurada a xe.rnceqz-açáo em todos os seus direitos, cer-a o que d!.

verão ser consideradas preenchidas todas as exigências das leis e
estatutos que regem a vida do servidor público civil e militar, na

presunção de que Eoz am amplamente satisfeitos, não nrevalecendo

quaisquer 11m1tações ainda que legais e regulamentares nem aleg~

ções de prescriçáo, decadéncia ou renuncia de direibo ..

§ 19 - A reitenqração em todos os seus direi

tos assegurada ao anistiaqo~no~ deste artigo, terá como ponto

de partida. o .requez-ament;o do anistiado ou qualauer dos seus herde!

ros ou dependentes, que terão o orazo de 180 (cento e oitenta) da as

para apresentá-lo e compreenderá, dentre outras cecec-ecoes , Os s~

guintes benefIcios:

I - A reversão ao serviço ativo e, nesta situ~

çâo , as promoçoe s , em ressarcimento de preteriçao, pelos pr-Lncfpaoa

de antiguidade, mexecãmerrt.o e escolha, ao cargo, nivel,oosto ou gr~

duação, como se Jama~s tivesse sidQ afastado da atividade,observada

sua perspectiva da carreira e ao grau b í.exâxcru i.co que o recoloque

na mesma posição que ocupava, em relação aos seus Dares, quando do
seu afastamento" Fica estabelecido para efeito desta an as t.La cue ,

para osmili-tares , os postos máximos da nersoeceave da cer-reaxa é o

de capitão de fragata ou seus equivalentes no Exército e na Aeroná!!.

t.Loa , quanto se tratar de praças e o mais alto posto no ou adxo de

ofici-ais generais I quando o anistiado for ofLca.a L.. A oermanênc í,e no

serviço ativo para O anistiado que não disouser da habí.La.tiecéo ne

ceseãz-ã a para o exeraí.aí.o das funções z ner-errce s ao qrau h~erãrquic~
~l,cijnçado em decorrêncJ.a das promoções estará condã caonada à feitu

ra conpuj.sôcaa do curso ou COncurso exigido oeLaa normas Leqaa.s em

vigor ..

JUS T I F I C A T I V A

Nao há proscrastinar-se, ainda mais, a oacifi
cação da farnIlia brasileira.. ......

Se de um lado os "'1inistros Militares, com todo

o espaço de que dispõem, e que não é pouco, manifestam sua opes.!.

ção à anist~a aos seus ex-colegas, de outro, Os punidos, não nos

parecem dispostos a abandonar a luta, até porque são homens, cujo

passado revela muita coragem e determinação .. ! os constituintes de

1987 não podemos nos omitir diante do quadro que nos é apresentado

sob pena de nos desgastarmos irremediavelmente ..

A questão posta à nossa decisão afiqura-se-nos

bastante simples .. Em primeiro lugar devemos B\taliar a SUa Justeza l

para depois julgar-mos da oportunidade .. O resto constitui aleg.!

çêes que não merecem sequer qualquer referencia.

Em aeu magistral artigo no Jornal do Brasil

de 12 ..07 ..87, sob o título "Anistia ou Reparação?", Barbosa Lima 52
brinho esgota a questão com uma clareza meridiana. No seu entendi
menta não há anistia a ser ocrrceda.da aos ounidos a partir do qolp;

de 1964 .. As punições foram decQl!rentes da posição tomada pelos

atingidos na defesa do monopólio estatal do petróleo e do regime

democrático representativo. E concluiu em determinado trecho: "Não

me parece que seja caso de anr.acte , quando não houve" nenhuma i!!,

fração dos deveres dos cÕdiqos militares. O de que se trata e de

urna nova lei, ou de um ato de reparação, a quem só deu exemplos de

~or à hie:r;arquia e de obediência ã disciolina. Reparação, pois e

não anistia, pois que não haveria maior absurdo do crue conceder

anistia acnãc culpados, a não rebelados,. e contra os cruais o üni

co delito que seatribui é o haver obedecido aos Juramentos Drest~
dos. Na verdade,reparaçao a quem, sem culpa, continua a sofrer ca!.

t1g05 que se prolongam hâ mais de vinte anos~

t a oportunidade? Podem os l.njustiçados esperar
maã s 23 anos? Não é chegada a hora de o poder mais alto da Repúbl!

ca, a Assembléia Nacional Constituinte, manifestar-se a respe1.to?
COIYl i\ palavra os az-e , Constituintes ..

JUSTIfICAÇÃO

sUGERE-SE A SUPRESSÃO 00 REfERIDO INCIsO XV:

EMENDA SUPRESsIVA
T!TULD IV - CAP!TULO II
ART. 31 - INCISO XV

hl

EMENDA E533730-1
f CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS

r;T TU'l'OI.lISTlfCAÇ;;O _

II - O recebimento dos atrasados relat:tvos a s~

lários, vencimentos, vantagens, gratJ.ficações, a.ndanã.z açces-, pensões

e demais remunerações a qualquer titulo, calculados mês a mês em

cada anoj a partir da data do afastamento do anistiado, em pé de
igualdade com qualquer dos seus eaxes , como se não tivesse sido afa!!.

tado do serviço atiVdl com seus valores corrigidos monetariamente

até a data do pagamento efetivo.

o imposto de renda será tributado e zecoLha.do ex
clusiv<!lIrumte na fonte, e calculado de acordo com as tabelas vige!i:

tes ã ãpcca , considerando-se com renda lIquida. de cada ano o valor

original do atrasado tributavel do ano reduzido de" desconto cadrão

de 25% (vinte e cinco por cento).

III - O periodo de afastamento do servico ativo....

será computado como tempo de efetivo sezv.í.co , para todos os efeitos

legais.

§ 29 - Todos os que tiveram os. d~reitos pol!

ticos suspensos no exerclcio de mandatos eletivos contarão, para

efeito de pensão, o periodo, compreendido entre a data da cassação

do mandato e 28 de agosto de 1979.

§ 39 - Para fins de aposentadoria, o conjuge e

os dependentes do an~st1.ado que viveram no exIlio, terão computado

o período de vida no exterior corno tempo de serviço ..

49 - Transferem-se aos herdeiros ou dependeu
tes todos os direitos conferidos por este art1qo ao anistiado fale

cido ou desaparecido, sendolhes conoeda.da uma pensão especial a
partt.r: ..,ç'la data do óbito do anistiado.

11 59 - Sob pena de responsabüidade civil crim.!,.

nal do executor da a1}istia perante o anistiado, os beneficios a

que se refere este artigo, deverão ser concedidos dentro do orazo

de 90 (novenTa) dias a contar da data do protocolo de entrada do

requerimento do anistiado ou qualquer um dos herdeiros ou depende,!!

tes do am..stiado falecido ou desaparecido.

!
I
'i
I

Considerando-se que o direito de c~dadania ~mpl~ca na l~bBrdade

de escolha;
considerando-se que a frequBncia aos espetáculos de d~vereõe9 B
mesmo, a audiêncJ.8 80S programas de teleVlsão B rád~0.z. são 0R.
ciona~st cabe ao Estado dBmocrát~co garant~r ao c~dadao o pleno
exercíciO_desse d a r-ea bo de escolha e de fazer ele o Julgamento
da produçao cultural.

Cabe !!inda 80 ~9tado dBm2crát~co aBs~gurar a 11b9Edade de ax
pressao, cr~açao, produçao, cJ.rculaçao B de difusao dos bens
cu Lt.ur-aa e , sendo que cada um responderá, de cnnf'u rma dad e com a
lei, pelas abusos que v~ar a cometer ..

PLEN~RIO

EMENDA SUPRESSIVA
TITULO IX - CAP!TULO
ART. 291 - PAR~GRAfO 20

SUGERE-SE A SUPRESs~O 00
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JUSTIfICAÇ1\'O

JUBtir~ca-8e a presente emenda, consJ.derando-sB que liDE TODAS AS
LIBERDADES, A MAIS INDIVISrVEL E A DE EXPRESS1\'O".

O parágrafo 4~ do ar-tn.qu 52 do S'ubstitutJ.VD assegura a "lJ.barda
de de expressa0 da atividade intelectualh art!stJ.ca e cJ.Bnt!ri
ca, sem censura ou Lacança'", portanto, nao se faz necessário rã
petir no parágrafo supra citado, que 11 é vedada toda e qualquer
censura de natureza polítl.ca ou J.deológica". As ressalvas noml.
nadas à proibl.ção, sendo mantJ.das na redação em tela, oportun1
zarão, certamente, ações atentat6rl.Gs à Lrbe crtade de expressão
Q de criação. Com a permanêncl.a das restrl.ções em questão a
brir-es-á precedentes à censura prol.bl.tJ.va, uma vez que as' mes
mas referem-se a expressões altamente aub j e t a vas , pas s Jve a s de
m61tipla interpretação. A ação cenadc r a de qualquer nível, de
va ser a La j ada das a tn va dade e e r t fa t r coc cu Lt.ur-a r s , sendo que cã
~~m~~8;~sponderá, de conform1.dade com a 161., pelos abusos quã

das e décadas uma luta incansável. Com isso, estruturamos os muní.cj,

pios as suas ~fiscalizaçoes nesse seneaôo , O deslocamento desse tr~

buto para a esfera fiscal do Estado e conaequerrt.ementie alteração da

destinação fiscal da área tr~butârl.a mumcapal", com a .ímpIarrtaçâo

do Imposto sobre vendas e vexe-rc , z-edundezaam num custo elevado e

não compensador para implatação do tributo em tela.Além da.aso , tal

fato cuãnunar i c com mais uma sobrecarga Ea acaL para os conexabuí.nees

j ã obrigados a responderem com pesado ônus.
Ressalte-se" ainda, que os pequenos muru.ca.p í.os s~

rão pre j udf cados sensivelmente pela transferência do ISS para a

compet.ênca,a Ea s caL do Estado e pela ampj.an t açâo do IVV, poa s , a ~!!

trrodução de tal imposto só benef~ciarâ, naturalmente, os munã.cap.tos

de médio e grande postes, com eeeores eezca.arLoe dotados de notavél

desempenho ~

PLEN!\RIO

CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS

EMENDA MODIFICATIVA/ADITIVA

r:T TItXtOfJU1-tlflt"çi;(I -----,

= ~-_ ~Lf;N...~IO/tO,.III;.o/IUltO,.,SS;.O_- ~

EMENDA ES33734·3
l!JPLENÁRIO

EMENDA SUPRESSIVA

:I:íTULO II - CAPíTULO I

ART. 62 - PARÁGRAFO 92

Pt.EN...'1l0/eOlllss;.o/luleo..."';.o ,

= TII:XTo/~uITIFle ...ç;.o-------- __.

EMENDA ES33732.7· T -

l? CONSTITUINTE ROSE DE FREITA-S------------,

SUGERE-SE SEGUINTE REDAÇÃO AO CITADO § 92

§ 92 - t LIVRE A MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, VEDADO O

ANONIMATO. t ASSEGURADO O DIREITO DE RESPOSTA,

PROPORCIONAL AO AGRAVO, ALJ!M DA" INDENIZAÇÃO POR

DANO MATERI1\L, MORAL, OU À IMAGEM,

Altera o teor do artigo 305 do proJeto, acresce!!
tando-lhe ainda os parágrafos 19,29,e 39, passando este d~sposl.t!

vo à s~uinte forma:

" Art. 305 - Os direitos previstos neste capaeu

lo aplicam-se a todos os indias que mantenham

os vinculos culturais com sua comunidade de ar!

gemo

de qual:.

sem pr~

partici

tradiçõe

Justifl.ca-se a presente emenda, considerando-se que "DE TODAS

AS LIBERDADES, A MAIS INDIVISíVEL É A DE EXPRESSÃO".

A manutenção daa ressalvas as quais propõe-se supr-amar , opor-tj;

n1zará ações atentatórl.BS à essa mesma liberdade a qual objet.l:,

va-ee garantir.

Com a permanência das restrições constantes do parágrafo em

tela, certamente, abrir-se-á precedente à censura pr-o Lbd t.a.va ,

uma vez que as mesmas referem-se a expressões altamente eubje-.

tivas, passíveis de múl t.ap.La antie'rpr-enaçâo ,

O Estado democrátl.co não pode Lncerrt.xva'r o cerceamento à li.

berdade de expressão e de criação, deve ao contrárl.o assegu

rá-las, sendo que cada um responderá, de acordo com a lei. P.ê.

~ 19 - A União garantirá aos Endz.oa o acesso

gratuitm ao ensano , em todos os graus, conforme

as eptn.dôea de cada individuo e a neces aa.dade

da z-eepct;ava comunidade.

§ 29 - A alfabetizaçao e o eneano pz-amâ'r t.o s~

rão min~strades em portugues e na língua da c~

munidade.

§ 39 - Os índios que freguenten escolas

quer nível terão õa reaec a ausentar-se,

Juizo do aproveitamento escolar, para

par das festas e demaas rituals de suas

culturaJ.s"·

PLUI .... lOfCOlollssio/SUttOll.IUio,- --,

r:T TEXTONlIlTll'le...ç;.o.----------------.

. O Item 111, do art.210 passa a ter a seguinte red~

ção:

Art. no .

111 - Imposto sobre serva.çc de qualquer natureza.

Suprimem-se"por via de consequencia, as expressões equivalentes ao

ISSQN dos dispositivos constantes da competência f a.scaL do Estado (no

Item III, nos s§ 49 e 79 do artigo 209).

JUS T I F I C A T I V A

Corno se sabe, o Imposto sobre serviço de qualquer

H natureza, ISSQN - é uma conquista municipal, ccnceecaaaaa por décf!

A lesgislaçâo do nosso pais tem procurado rg

conhecer aos índios certos õi.reaeos que são f'undemerrtiaa s para prot~

ger suas culturas e para permitir que o contato com a cultura não-I!!,

dia se faça de forma gradativa, respeitando sua ccnô rçâc de seres

humanos.
Todos os que se dedicam ao convivia com os

índios e ao -e atiudc de suas culturas Ea cam .impxeaaãonedos com a r~

queza de sua histórl.a oral, de seus conce i eos sobre natureza ( pla~

tas, ammafa , clima, etc), e a ãrnpor-t.âncaa da preservação de suas

linguas, suas trr ada.çôes e costumes, sem pz-e juLao do que a sociedade

brasileira pode lhes oferecer de posit1.vo ~

Enfim, está claro, hoj e em dia, que a l.nt~

gração do Indio ã comuna.dade do Bzaan.L nâo pode ser forçada, não po

de ser imposta e sÓ aeve ocorrer de um modQ que RESPET'l'E A em:.TU

RA DE CADA NAÇl\O INDIGENA.

Assl.m, procuramos a.ntrroduz Lr , na redação do

artigo 305 do Projeto, algumas modar í.ceçôea que contrra.buem nesta l~

nha de reflexão.

O Inâac não pode perder sua condrçéc de í!!.
dios apenas porque vem para a cidade estudar ou porqucr sua aldeia

Já foi a Lc-ançade pela expansão das "rrorreeaxas aconênu.cas" para o

interior do Bras~l.



3156

Na verdade, o que importa é se o indlo mantém

vfncuãos com sua comunndade r é se ele pode conciliar o aprendizado

de técnicas e ofIcios com a preservação de sua herança cultural.

E g NOSSO DEVER - PROCLAMADO PELA NOSSA PROPRIA

conSCiênCia

1
ze l a r para que estes vínculos continuen, para que o in

da.o não se t rne um ser sem rosto e sem raízes. g nos sa obrigação,

reconhecida ela O.N ..(J, pelas entidades de estudos antropológicos e

pelas divers~s cleros religiosos, colaborar para que a integração

desses seres: humanos ao século XX é J á ao XXI I ocorra sem maiores

traumas e sem maiores riscos para sua dignidade ..

\

EMENDA ESI33735-1* ",.,t:J CONSTITUI~E ROSE DE FREITAS L"""··~.. P"'1DB

Destaque-se, aa.nda , o fato de cue a introdução

de 35anos para os homens e de 30 para as mulheres,. como limites pa

ra a apo![~ntadoria já significou um ret.rocesso, trra.ncLpaLmenbe se

2oksiàe~ãr que até o ano de 1967 os limJ.tes eram de 30 e 25 anos
para 0~ ...1)omens e ,mulheres, rêspcti.vamente. Em 67, como fruto do

ãrbItrio, penalizou-se o aerv.rdor , dilatando-se o limite para a

aqua s.í çâo da aposencadora a,

Eis que, para surpresa e desgosto de milhoes de

servidores, a constituinte' , longe de corrigir tal distorçao, pre

serva-a, numa .dernostração inequivoca de J.nsensibilldade, mormente

se se levar em conta a média de vida no Brasil, consideravelmente

inferior a de outros peã ses a

Assim, nada mais Justo, senão restabelecer-se uma

situação que jã exaatida em 1967, consagrada não muito pela SOCl.e
dade brasileira.

r.-r--------,.J.Jlüll!D/CIlItlIJ"tOl.:l'lilICtl,v''''.io --,

r.r-------+------Ttll.To/~usTlrlcAÇio _,

E~ENDA MODIFICATIVA
\

Ao Art 2
1

? passa a esta forma:

"A 'República Federativa do Brasil'é constituída, sob o re
\ '

'lime reoresentativo, e como Estado sob o or-Lmeôo do direito e da

democracia, pela ~nião indissolúvel dos Estados, écs TerrJ..tàrios"".

!!:!!.~!!E!~"!!Y"

Temos cert.o crue o ccncaacc ;Jurídico de FEderação, na prát!

histórica brasileira, mantendo os Territórios e o Dist.rito Fed~

ral, não tem como não considerar os municíoios.

Entendemos assim, não obstante cientes de que a estrutra

clássica do Federalismo componha-se com duas esferas básicas de

compeeêncaa política, exatamente em face de sinqularidade de nossa

experiência federativa, onde os Municinios vêm, tradicionalmente,

recebendo o " status" de narte relevante da estrutura do País.

Conquanto' ha j a entendimento crue os vêem c í.rcunscri.ecs nos

Estados, ho j e ê clara realidade a crescente vaãor-a.aaçâo da vida na

comuna, que, aliás, é a primeira, antecedendo mesmo ã vida no E!!,

tado e, muito mais, à vida no ?aís a Além do cada vez mais claro

clima municipa~ista que o Brasil v í.vencí.a,

:e conhecida a afirmacão - cue apz-ooz-Larnoa a esta nossil a!:

gumentação - de que se vive é no 'l1unic!oio (então na União) ou no

Estado. Entendendo tal fato, como significando eue nossa vida m!!,
is comum e intensa ê o "1unicipio, em xeerea , não vemos como não se

dar correspondência juz-ãdaco-ocnet;atucional a essa verdade, J..nserJ.!!.

do o ente municipal na constituição (ou na Lanha estrutural) da F~

deração brasileira.

r.r-====---- I'Lf~A~IO'CDIolISSio/fll,lfleDloll,..io--------_,

r.r-----------'---Tl:ltTO/JUSTlI'ICA040--- _,

o Item III, ,~ artigo 65 passa a ter a seguinte redação:
I

I

ll'rt. 65 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

111 - Vo.Luncara amentie , após ta-ant.a anos de servi

ço para o homem. e vinte e cinco para a mulher ..

JUS T I F I C A T I V A

Infelizmente, no Brasil, ao contrário das demais
nações civilizadas do mundo, a aposentadoria é uma punição, qua,!!.

do deveria ser um premio.

r.r 'LtHA~ID/CO...IUio/fIIJUClllni.' ..,

r.r TUTO/JUlTlrICAOio -,

EMENDA ADITIVA

Inclua-se t onde couber, no art. 69 este preceito:

g assegurado aos jornalistas o d í r e r t o , em seus es

critosassinauos,desustentára sua opinião,independentemente da sustentada p~

ia empresa j or-na LEs t Lca ;"

JUSTIFICATIVA

Nada vale permitir-se a liberdade da informação,sem

que se assegure aos conhecedores dos fatos - no caso o profissional
jornalista - o dLr-ea t o de veiculação.

A op m í âo da empresa f'lcará nos editoriais, e nos
textos não assinados, levando em conta que, no regime capltalista,t3!!!

bém as empresas jornalísticas devem expressar pontos de va s t a dos gr!;!

pos econômicos que as mant êm. Abre-se um espaço) todavia, ao jornal í s

ta para sustentação de sua op In aãc em artlg~s ass znados , assumindo iÊ
teira r e spons ab í l adade sobre ela, vedada a chamada censura empr e sar raI.

Pensamos que a liberdaae de imprensa, em sua pri

meira e mais funda Insp ar-acâo , obj e t Lva o trabalhador da notícia, o
j c r-na La.st a , Lnd Lvn.dua Lmerrt e con s ader-ado , "como e s sênc aa do proccssamell
to da informação:

A ele deve-se, na busca da Laberdade de ampr-en su ,

dar p r rna zau ,

N:io se pode de axa r de ver 'tal Lab e r-dade , portanto,
desdobrável em do rs planos: o do pro f'Ls s aona I e da empresa de impren
sa.

Quanto a ambos é necessário buscar esta liberdade,
mas a do empresário da imprensa não pode, de nenhum modo, embutir ou

conter e, muito menos, cercear a do Jornalista, quando em matérla in
dividual, as s anada , ou 'r econhec a.damerrte a ele, pessoalmente, devida. g

no plano deste que mais propriamente se manifesta esta fundamental 11
b'e r dade , -
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JUSTIFICATIVA
EMENDA ES33738-6 '"". ---,
tJ CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS

'LEIIJ.l\IO/COIolI'SXO!SUaCOJolISsio-- -,

P?"'''OO~• PMOB

.;!IO
Esta emenda r-ej.eeaona-ee com outra oferecida ao texto do artJ.go 47'3,
Lnca.ao III, onde foJ. proposta a ej.anu.naçâo do Imposto Sobre Vendas

a vexejo de Mer-oadoz-aaa , de competência dos sruru.cIpaoa , atar.i.buz.ndo-.

«Lhes , em aubatrí.cui.çâo , o Imposto sobre secvaços de Qualquer NatUl:~
r.r T~XTO/Jun(~lc...~ÃO ____.

ae ,

EMENDA AO § 32, DO ART. 92.

Dê~se ao § 32 do art. 92, a aequa.rrte redação:

11 § 32 - A as semcj.éa a geral fl.xará a cont.z-a>

buaçâc da ceceacc-a,e que, se pz-ofa.s s Lcna ã , será descontada em

folha, e sua arrecadação e deecaneçâo , em todos os n.Ivsa.s ,

serão reguladas em Lea , 11

JUSTIFICATIVA

;1.1"
Como componsaçâc estamos propondo através de ·emenda ao artigo ;rtG,
.í.nc.i.eo III, que a paz-ti.capaçâo dos Muna.c.Lpa.oa no produto de arrec~

dação do imposto sobre carouj.açâo de mercadorias, sej e elevada de

25% (vxnt.e e c mco por cento) para 29% (vinte e nove por cento).

Ressalte-se finalmente, que no âmb a tio estadual, ficarão apenas os

serviços dazetiament.e xeLaoa.onadoa com a anduet ru.e Li.z açâo e comercJ.~

lização de reer-cadoca as , a f:"1\\ de eva.ca-c as operações nu.at.ae , no'j e

tira.bubades simultaneamente pelos Estados a Municíp~os, causando d~

ficuldades aos oontiz-a.buLntiea para o cumpz-amentio de seus deveres f lo!,I
cea.e , 'eis que uma parte dessas operações é taxada pelos Estados e

otltra. pelos Muna.c.EpLoa , ,

r.r----------------- TUTOIJUSTlFICA~io-- _

CONSTITUINTE ROSE DE FREÍ'=T=A=S---------------------, ~~AIlTIOO~.. PMDB

Pl.llljl.III0/COlllSSiO/llJ1CIU1Iuia-----------cJ f:Z77MtJ PLENlIRID

EMENDA ES33740-8
f:J

A paz aoca.a L depende, em grande parte, do egu=:

líbrJ.o entre as forças que representam o capital e o traba

lho. As grandes conquas tiaa na área do direito do trabalho re-

sultaram do dJ.álogo e das concessões oz-a.undass das neçoc aecêea

coLetiavas entre empregadores e empregados.

O que poeaa.bn.Lã ta o diálogo é a exaat.êncae de

associações s a.ndz.ce a.a de empregados e empregadores que podem,

através da neqoca.açjio chegar ao entendimento e ao a'tendamentio

das re~nvind~cações Justas que a todos aatia.s Eaçam,

O aubsrta tutivo da Comissão de Sistema t.a aeção ,

equivocadamente, contempla apenas as ent~dades prof).ss~ona~s

(de empregados) dea.xandc as patrronea s sem qualquer sustentação

fl-nancel-ra o que, fatalmente, acarretará a extinção destas e,

I - Pz'opza.edade pz-edaa.L e Terr~tor~al Urbana;

11 - TransmJ.ssão "rneee vdvus v , a qualquer titulo, por ato oneroso,

de bens xmôveas por natureza ou acessão fí.sJ.ca, e de direJ.tos

xeeo.s sobre ãmôvea.s , éxceto qazarrtu.a , bem como de da.r-e i,tos a

sua aqu3.sl.ção 1

consequentemente, a de um dos interlocutores do dJ..álogo.

A ninguém J..nteressa esse desfecho razão porque

deverá ser xes tiabe Le c a.do o princípio da J.gualdade de todos

perante a mesma s i.t.uação jurIdaca , mormente por-que a contri

buição deverá ser paga pelas ce t eçorae s profissJ.onal e empre-.

sarJ.al aos r e epec t avos s í.ndacat.os , atendendo-se ao una.vezaa L

pr~ncípio da Justa remuneração ao mandatárl-o.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EHENDADO:
;210

Dê-se ao artigo J.:l'1 e

çua.nbe r~1~ção:

"Art~gO...m - Compete

.;!IO
Art~go ~ a.nc.Laoa I, II e III

seus ancLsos , do ProJeto de consua.tnn.çâo a s~

aos MunicípJ.os J.nstituiJ: amposco sobre:

III - servaços de qualquer natureza, nos termos estabelecidos em Lea,

complementar.

JUSTIFICATIVA

O dasposa,tivc que se pretende emendar, retJ.ra da compet.êncau MUnl-c.:!:.

paIo Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza, cz-a ando em sub~

, tJ..tU3.ção o Imposto Sobre Vendas a vacejo de MercadorJ.as.

A alteração pretendida acarreta uma aê.rr.e de a.noorrvena.enües ,

dicando a mai.orxa dos êtumcfpãoa , o conaurru.dox fJ..nal, e o

varejista.

preJ~

pequeno

r.r Tl.XTOIJlJnIFICAçio --,

EMENDA MODIFICATIVA ~

DISPOSITIVO EMENDADO: Art1.go 271, Lnca.so III
/ ;;,oq

Dê-se ao anca.ao III do art~gop-1 do projeto de cons t í.tau.çâc , a s!,

guinte redação:
:20"1

"Artigo.;:no o o. o" o o••• o o o" o o••• o o •••••• o o o • o.

Com a substituição do ISS pelo I.V.V., os Municípios terão que ree!,

truturar toda a máquina adm~nl.strat~va para arrecadar o nove trib~

to, uma vez que ao longo de mais ou menos vinte anos, se aparelh~

ram e se especial~zaram para f.l.scalizar e arrecadar o ISS. Essa nova

estrutura representará para a maioria dos Munl.cipios, uma despesa

superacx ao valor arrecadado, acarretando dessa forma, um possível

pr-e juIao , pca e noj e , com o ISS, hem ou mal se têm urna previsão de

z-ecea.ca çer-anti.da , Para que se possa resolver os problemas dos Mun!

cfpaoa , o ideal seria aumentar a sua participação no bolo da arrec~

dação do ICM, havendo dessa forma, um aumento real de receita sem a

criação de novas despesas.

III - operações xea.eeavas à circulação de mercadorias, bem como dos

eezv.cços da.xetiamerrt.e r-e Laca.onedoe à J.~ldustrJ.alização ou comercial,!

zação de mercedor-ias , realizadas por produtores, Lnduabza.aa s e c,9,

merciantes 11 •

A cxaaçâc de mais um tributo representará um aumento efetivo da ca!,

ga tributária, onerando daret.ament;e o consumador final que é toda a

popuLaçao ,
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Além disso, a instituição da I.V.V. da forma corno foi pxevast;c ine!

df.ndo Juntamente com o ICM, ou aej a , sobre uma mesma Base, ensej a

em uma bitrl.butação, tanto é. verdade que o pxôpr-ao § 49 do artl.go
F.19 - _
y~, dispae que a oompetienca.a Municipal para instJ.tuir e cobrar o

I.V.V., não exclui a dos Estados para instituir e cobrar, na mesma

operação o I.C.M.

Por f am, além de outros anccnvení.enees que poderiam ser listados,

cabe lembrar que o pequeno vare j í.e t.a também ficará prejudicado em

decorrência da duplJ.cidade de obrJ.gações acessórias, pois terá que

ter dois tipos de controles com obrigações fiscaJ.s d.í.s tia.ntiaa , duas

legislações a t::umprJ.r {Estado e Munl.cípio) duas fiscalizações, e o!:!.

tros entraves de natureza burocxãt.í.ca , Isso acabará por trazer um

verôeaearo retrocesso em relação à pequena empresa, contrariando o

princípio da desburoczata.aâçâo e "pr-atn.cedo nos últimos anos, com r~

sultados satisfatórios~

Pelos Lnconvena.errcea citados, e outros que COm certeza surg~rão, é

que a emenda pretende manter a situação vigente, supzanu.ndo o Impo~

to Sobre Vendas a Varejo e atribul.ndo o Imposto Sobre servaçcs de

Qualquer Natureza à competência Mun~cipal~

.:1.12
Através de outra emenda estamos propondo a alteraçâo do artigo p6,
inciso III, para. conferJ.r aos Municípios em vez de 25% (va.ntie e eiE.

co por cento) I o percentual de 29% (vinte e nove por cento) do pro
duto da arrecadação do ICM.

EMENDA ES33741·6
[!J

m-------------TlllTOOUlTl'ltAÇÃO---------------,

EMENDA ADITIVA EM PARTE

Dispositivo Emendado: Art. 81

"Art. 81 - Salvo 'da spo s í.ção constitucional em contrário, as deli-
A.

be rações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por mai or í a '
dl9 votos, presente a maioria de seus mp.mbros, p~rmitido ao parlamen 
ter o p~dido de verificação d~ quorum, e vedado o voto d~ liderança.

JUSTIFICAÇ1\O

Se desejamos fortalecer o Poder Legislativo, não podemos per
mitir que ele funcione com a total ausência de par j amentar es , como e2
tá occrrenco .

Não há mais razão para o voto de liderança senão como orie.!:!,

tação aos liderados, mas nunca representando os votos dos ausentes ,
?'-

EMENDA ES33742·4t: Deputado ADEMIR ANDRADE

'L(IIA~lO/tCWIUÃo/JlI.eOIlI"~- __,

r.r-------------TUTO/~lI.TI'leAÇÃO _,

EMENDA MODIFICATIVA

Di.spositivo Emendado: Arte 43

Art·. 43- O Prefeito será eleito até quarenta e cin

co dias antes do término do mandato do seu antecessor, aplicadas as
regras dos parágrafOS 1Q e 22 do I3rt2. "1.

JUSTIFICAÇ1\D

No anteprojeto o art2 se refere aos parágrafos 12 e
22 do art2 153, o que é um erro.

Nosso t1es~jo em apresentar esta emenda é o de garantir
a permanencia do dispositivo de eleições em dois turnos para as pre
feitoras e eleição por maioria absoluta para o vitorioso, e a possi
bilidade do destaque, caso isto não seja garantido pelo relator no

proximo Substitutivo.

EMENDA ES33743·2
t:

r.T-------------TUTo/~USTlrItAçio __,

EMENDA ADITIVA

Dispositivo Ellendado: Art. 203:

"Ar t , 2D3 - ~ vedado à União, aos Estados, ao Distrito Fede r a.I e
aos Municípios:

... ~ ~ ~ ~ .
11 - Instituir imposto sobre:

....................................................... ~ .... ~ ....
e) gêneros de primeira necessidade, conforme estabelecido em lei

cumpl emvntar •

JUSTIFICAÇ1\D

Esta é uma .forma e te t Iva de distribuição de riqueza. Alt3m
de baratear os preços dos gêneros de pr Imeí.r a necessidade, haverá um

estímulo a sua produção. A maioria do povo ~ quem paga imposto de for
ma indireta, normalmente contidos nestes produtos J quando entend~mos"7
que o imposto deve ser progressivo sobre a renda.

EMENDA ES33744·1
I!J

r.T-------------TuTOnUSTI'IeAÇÃO---- -,

EMENDA SUPRESSIVA EM PARTE
Dispasitivc Em~ndado: Art. 92 - § 22

"Art. 92 - .•••• l •••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••• ~

. § 22 _ A proposta será discutida e votada em cada Casa, em dois

turnos, cons í.de randc-ee aprovada quando obti ve r nas votações dois te!,
ços dos votos dos membros de cada uma das Casas.

JUSTIFICAÇ1\D

Não há porquê se es t ane Iecer um período mínimo de 90 dias

para Lrrt er va Lc de votação. Se for o desejo dos parlamentares que mu

danças constitucionais se realizem J elas devem ser agillzadas e não

pode haver nenhum prazo que as impeçam.
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EMENDA ES33745·9
(!1

,.,.,--------------rUTOIJuUlnCAcio --,

tituição. Em caso de perigo iminente, as autoridades competentes
poderão usar a propriedade particular, assegurada ao proprietári

o indenização ulterior, se houve!' dano decorrente desse ,,!SOIl o

.J U 5 T I F I C A ç A O

EMENDA MODIl'"ICATIVA:
Dispositivo Emendado: Art. 72 - nem XIV

"Art. 72 - .... : .....••................•...•.....• 0 ••••••••••••

Item XIV - serviço extraordinário com remuneração em dobro;

A desapropriação por interesse social, prevê o pagamento em Tit!!
los, razão pela qual procuramos mudar a redação, ficando o termo 11 jus
ta indenização" apenas para desapropriação por necessidade de utilid~

de pública.

JUS T I F I C A ç A D

Com o estabelecimento de um salário mínimo compatível, o
pagamento das horas extras em dobro é a única forma de conter a ex
ploração que se faz com os trabalhadores, principalmente os que não
têm classificação profissional. EMENDA ES33748·3

f!J Constituinte ADEMIR ANDRADE

r.r-------------TUTC/~USTI~IC~ÇiOJ --,

=-------------TfXTONuITlrIClt,çÃo. --,

EMENDA SUPRESSIVA:

DisposItivo Emendado: Art. 6Q - § 34

Suprima-se o § 3~, do Art. 62 que tem a seguinte redação:
§ 34 - Ao proprietário de imóvel rural é assegurado o direito de

obter do Poder Público, declaração, r enováve l periodicamente, de que
o bem cumpre função social.

EMENDA MODIFICATIVA
Dispositiv~ Emendado: § 12 do Art. 7"

D § 10 do Art. ?" do Substitutivo do _í?rojeto de Constitui 
ção passa a ter a seguinte redação:

"Art. 79 - ............................•.......................

§ 12 - A lei protegerá o salário e definirá como crime, com
multa por dia de atraso, a retenção definitiva ou temporária de qual
quer forma de remuneração do trabalho já realizado.

JUSTIFICAÇAD

Este fato se define no mDm~ntD da vistoria do im6v~l J pelo
6rgão competente com a participação Cio proprietário, SI;! houver necp.s
sidade de desapropriação. A expedição de atestados deste tipo invia

,billzaria a ação do INCRA, pois ser í a imposslvel fazer tantas v~rifl

cações , que implicam em aLtos custos.
JUS T I F I C A ç A O

o trabalhador deve receber o seu salário em dia certo, pois

o atraso, muitas vezes proposital, acarreta para ele um aumento de
suas despesas , com incidência de juros sobre déba tos contraídos, au-
mento est~ que o empr~~gador não repõe . ao pagar seu funcionário.

Consti tuinte ADEMIR ANDRADE

EMENDA ES33747-5 "".f? Constituinte ADEMIR ANDR-A-D-E----------' er!'AltrICop;]
PMOB/PA

EMENDA ES33749-1
tJ

= Tr.xTD/~usrl'IC_'.ç.\O------ --,

= TlEllToNusrlrltAÇ.\O'---------------,

"Art. 62 o o o o o. o o o o o •• o o o. o o. o ••• o o o •• o o ••• o o •• o •• o' o. o o. o ••• o o o,

__-::-__ 'U.lU,ND/CCWlU.\o/IUIOCWI.I.io~ ,

L t'LélJ/'tl'Llô

JUS T I F I C A ç A O

EMENDA MODIFICATIVA:

Dispositivo Emendado: Art. 72 - Item XI

"Art. 72 _ o •• o ••••• o o o o •• o o •••••• o •• o ..

XI - duração de trabalho não super í or a quarenta horas sema-
nais e não excedente a oito horas diár~as.

do Projeto de Constituição pas

EMENDA MDDIFICATIVA

DisposItivo Emendado - Art2 6" - § 33

O § 33 do art. 62 do Substitutivo
S8 a ter a seguinte r édaçãn e

§ 33. A propriedade privada é assegurada e protegida pelo Es

tado. O exercício do direito de propriedade subordina-se ao bem
estar da sociedade, à conservação dos recursas naturais e à pro ...
t eção da' meio ambiente o A lei estabelecerá os procedimentos para
a desapropriação por necessidade ou utilidade pública,~'

justa indenização I ou por interesse social nos termos desta Cons

Este é um direito dos trabalhadores e deve ser expressam~

te garantido na nova Constituição, considerando, principalmente, que
as nações mais desenvolvidas já garantem este direi to e o Brasil c,2,
mo 8ft nação industrializada não pode f.i car- atrás. Na Itália, hoje,
há uma campanha nacional pelas 35 horas semana i s o Não podemos. perm!

tir a continuidade do capitalismo selvagem.
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EMENDA ES33750·5
tJ

rrr-----------..:....-TlItTO!Jun,fICAçio-- --,

EMENDA ADITIVA:

Dispositi vo Emendado: Disposições Transitórias" \"' .f.&,..r
Acroscente-se onde couber; MP tl-/-v.f.o -;ç; b->>.~r Ytt~ "".
Art. - As el~lções de 1988 obedecerão às normas legais a e e r-em

es t abe.l ec Ldaa em lei, a ser aprovada aoós a promulgação desta Const!
tuí ção ,

JUS T I F I C A ç ~ O

Pelo Art. 17 do Anteprojeto, nenhuma norma r-ef'e r en t e ao pr~

ce sso eleitoral poderá ser aplicada em qua l que r "':l'E!ição sem que a lei

que a instituiu tenha, pe Lo menos, um ano de vig~ncia. Es t.e ~ um pro
cedimento correto J o que entretanto não pode ocorrer para as e Le í ções

d~ 1988, tendo em vista as adaptações que teremos que fazer devido à
Nova Consti tuação ,

EMENDA ES33753·0
tJ Constituinte ADEMIR ANDRADE

L PL€:tJl\t\.\.O 'LtNAI\IO/CONIUÃO/IUICOIIl"'."_

r.r TtlCTD/JIJSTlrll:I.ÇÃO ~

EMENDA MODIFICATIVA

Dispositi vo Emendado - Art. 209

O § 20. do Art. 209 do subst í tutavo do Projeto de Consti

tuIção passa a viger com a seguinte redação:
"Art. 209 ....................•...............

§ 212. No que se refere ao imposto de que trata

item I:
I _ não Lnc i d í r â sobr: as pequenas glebas rurais, nos

termos def'anIdo s me lei estadual;
I I _ nos casos de incidência, as alíquotas serão di fe

renciadas, obedecendo a cri têr i05 de progressi vadade

regressivldade, de forma a desestimular a formação de la
tifúndios e a manutenção de propriedades que não cumpram!

a sua função social;
111 _ a União manterá cadastro de imóveis rur a i s a cu

jas informações terá acesso o Estado para cálculo e lanç2.

menta do imposto sobre a propriedade territorial rural".

EMENDA ES33751-3
fl ConstItuinte ADEMIR ANDRADE

~L[N ..."IO/cll"'IIIÃC/IIJ.CO".'SI.iO ,

fI};""'''QPMDB/PA

JUSTIFICAÇ1l0

Procuramos tornar mais c Lar o e objetivo os termos do § 22

do Artº. 209.

Constituinte. ADEMIR ANDRADE

r.r--------- 'l'CJf'l"OIJlJIfIFIC.tQ:iQ --,

EMENDA MODIFICATIVA

Dispositivo Emendado: Art. ;;0 - § ;;2

Art. ;;0 - .....• " " ..••.
§ ;;0 _ A faixa interna de até oitenta quilômetros de lar

qura , paralela à linha divisória terrestre do territórIo I

nacional, é considerada indispensável à defesa das fron _

te iras e será designada como Faixa de Fronteira, conforme
dispuser lei complementar.

JUS T I F I C A ç ~ O

Não há r az ão para a ocupação pela União de faixa tão lar-

ga de fronteira de 150 KM Isto intervém sempre de manea r a prejudic.!
al, nas terras dos Estados.

EMENDA ES33752-1f ConstitUlnte ADEMIR AN~~~-DE------ -- ._-- __ O] l P~~;~;AJ

EMENDA MODIFICATIVA

Dispas! ti vo Emendado: ArtQ. 247

O art. 247 do Subs t i t ut í ..... o do Projeto de Cons t í t u i ç ão pa~

s a a ter a seguinte redação.

11 Art 247. A de sep r opr i.ação , por i nt e r e s se s oc j a Lçse
r é pr ecedrda de processo eomí ru s t r e t i vo consubstanciado I

em vistoria do lmóvel pelo órgão fundlárlo nacrona I ou ee

tadual, facultada a presença, mediante c í ent í flcação, do

proprietário do imóvel e~ de representante do s rno i ce t o

dos trabalhadores rur a i s Ou peritos por eles i no i caoosv.

JUS T I F I C A ç A O

No projeto esta ese r 1 to a pa Lavra " garantida a presença'
do pr op r i e t é r i u''

Desejamos modificar colocando a palavra 11 f ecu l t aca'' em

lugar de ligar anti dali e dando também a opo r turu dade da presença do San
dicato dos Trabalhadores Rurais, ou peritos rno i ceoos por ambos.

EMENDA ES33754-8
tJ

r.r-------------TtllTO/~UtTIFICAÇio-- --.

EMENDA MODIFICATIVA:

Art. 212 - P~rtencem aos Municípios

.................. ':. ~ .
lI! - trinta por cento do produto da arrecadação do ~mposto

do Estado sobre operações relativas à circulação dI;! mercadorias F.! 50

bre prestação de serviços. -

JUSTIFICAÇAD

A responsabilidade maior junto às populações cabe s empr-e
aos administradores municipais Quanto mai s recursos houver, mais

independência eles terão de definir prioridades, o que também será
um estímulo à participação politica do próprio povo.

EMENDA ES33755-6r: Consti tuinte ADEMIR ANDRADE

TExTl)/JlJlITIFICAÇÃO---- --,

EMENDA ADITIVA

Dispositivo Emendado : Art. 245

O art. ·245 do Substitutlvo do Projeto de Constituição

passa a viger acrescido de parágrafo único:

"Art. 245 ••..••••.•.•••••....••..•..•.••.•.•.•...•

parágrafo único: A função social da terra é cumpr i da I

quando, simultaneamente:

~) é racionalmente aproveitada e mantém níveis s a
tlsfat6rios de produtividade;

b) são conservados os recursos naturais e preserva-

do o meio ambâ.ent e :
c) são observadas as disposições lega~s que regulam
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as justas relações de trabalho e de produção J entre I

os que a possuem e a cul ti vam;

d) é assegurado nível de vida adequado àqueles que
nela trabalham, bem como as suas t'amf j r as ,
e) . respeita os direi tos das populações indígenas

que vivem nas suas imediações;

EMENDA ES33758·1
t: DEPUTADO NYDER BARBOSA

r:-r------------- TEXTO/JlJnlrl~...ç;;o'------- --,

JUS T I F I C A ç A D
EMENDA JaDDIFICATIVA

E da maior importância se estabelecer na Constl tul

ção os principias basicos que definam a função social da Propriedade.

O § 22. do art2. 248 - Capitulo II - Da polÍt1ca A

grícola, Fund1ária e da Reforma Aerár2a, passa a ter a 8eBuinte re

dação:

"O Juiz receberá a lnicJ.al e dec~dJ.rá de acôrdo com

a sua convicção tl . _

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

EMENDA ADITIVA

JUSTIFICATIVA

É profundamenta lamentável que a Assembleia Nao10nal

OonstJ.tuJ.nte, em plena VJ.gencia do rag1me democrátJ.co, do qual se dJ.

defensora, queara r-evaver- a era do obscuranta.smo total, da tnsts m~

mória, imposta à nação brasJ.leira por um dos maaa truculentos da tad..Q.

res, a General Costa e Silva..- E t ma~B lamentável aanda é que o :.1.

lustra Relatar, Deputado Bernardo Cabral, sabidamente um cJ.dadão de

espírito democrát1co, não tenha conaegua.do se sobrepor às pressões

daa esquerdas e tenha sJ.do levado a copJ.ar um dos maaa va oLenüon ato

da ditaduxa militar, o :fanugerado Deoreto-Lei ns 554/69, de 25.04.69

que em. seu artS'!. 7Q sentenc~a: 11 De plano, ou no prazo raáXJ.mo de 48

(quarenta a oito) horas, o JlllZ daferJ.rá a J.nicial••• 1I Ipsis litte

ris.
O dispositivo acima conspurca s h~lha C Podar Ju

d~ciár~o, f1el fiador do direito B da JustJ.ça 6 extJ.ngue o direito d
propnedade em nosso Paí's.- ---

Tamanho abeuxdo é agravado pelo ~ato d& estar o J.l~

tre Relator instJ.euct.onaãacendo a oda.errta figura do DECURSO DE PRAZO

criada pelo reg;r.me ditatorial ID.l1:t.tar que J.nfa1J..cJ. tou nossa Pátr18 I

durante quaaa 20 anos, ao pretender que os Pz-oje-tca de 1nterasse do

Poder Exacu'tivo encaminhados à apz-ecaaçâo do Leg~slatlvo terl.am que

ser dJ.scutivDS a votados no prazo de 40 d~as, fJ..ndos os qU81S, se

não houvesse man1festação desse Poâer, estarJ.am automatl0ament6 ap r2
vados.-

Longa fol. á luta doa democratas contra esta manlf6S

ta ar1n.trariedade.- Tenho absoluta certeza de que o Deputado :Bema.!:

do Cabral foJ. um daqueles que somaram suas vozes às nossas, va.eendo

restabelecer a 8oberan~a do Poder Leg~slativo.-

E é o próprio Relator, que numa hora de ansparaçáo .ê.

caba com o famagerado decurso de prazo nos projetos de ~n1c1atlva do

Poder Execut~vo.-· Batá escrito no 5 22 do art~. 96 do Subst1tut1vo

que ora se emenda:

"S e a Câmara Federal e o Senado da Repúb1J.ca não 58

manifestarem, cada qual, sucessivamente, em até quarenta a canco da.aa

sobre a propos:1.ção, esta deverá ser inclUJ.da na ordem do üaa , sobres

tando-se li del~beração sobre os denar.a assuntos, salvo quanto ao dis

posto no art~go 94, e no 'pcráerai"o 62 do art~go 99, até que se ultima

a votação. 11

A:mda do subatatubvo do 1lustre :lelator, Deputado

Bernardo Cabral, ençontr~os eata obra pnma que o engz-and e , f'ort.a

2ece a damooraC18 6 enaltece o direito:

"§ 42 do art1e;c 62 - A Le~ não poderá exol1Ur da

aprecJ.ação do Poder Judlclário qualquer lesão ou ameaça a d1rei--

tos. 1I

PLI:H...1l10/eOlollS'io/sIJIColoull8iO---------,

PLENÁRIO

O artigo 92 - Capitulo II - DOS DIREITOS SOCIAIS,

passa a ter a seguinte redação:

"Art2. 92 _ É hvre a associação pz-ofaasaonaL ou

sJ.ndical; as conàiçõ6s para seu reg'J.stro, sua representação nas co~

vençõea colet1ves de trabalho, bem como o exercíc~o de função dele

gada ao podar público para arrecadar contribuição aa.nda caL destJ.na

da ao ousteio de suas ativadadea serão deí'1.nJ.dos em le1.. 11

Incluida pois, na competência da União a organização

e manutenção da Polícia Rodoviária Federal, necessário se faz a incl~

são desta cnrpnração no capítulo da Segurança Pública, posto que ela

garante a uniformidade de procedimento com continuidade do poder de

policia.

EMENDA ADITIVA

Dispositivo Emendado: Artigo 194.

A presente emenda tem por escopo compatibilizar o te~

to do dispositivo emendado com o do artigo 31 J Inciso XIII do projeto,

Que determina que cOIrpete à União organizar e manter a Polícia Federal
e a Polícia Rodoviária Federal bem como a Polícia Civil, a Policia M.!,
lltar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e dos Terri

tórios.

rLfN""Uo/cOIIISdo/SlJleOIlISSÃO --,

PL.8IJ~l\.'O

11 - Polícia Rodoviária Federal;

Ao capItulo 111, da Segurança Pública, Artigo 194,

inclua-se logo ap6s o inciso !, renumerando-se os demais I o Inciso rI,
com a seguinte redaçãc e

...- -'-_TEXTO/JUSTlrlc4;.;;O ---,

re-r- TrlCTO/JlJlITlfle ...çio- ---,

A redação ora Pl~oposta aapâa.a o universo de atnb~

ções e funções da at1vidade aandacaã , com banefíc10s para todos os

f1liados.-

É maiã âo que claro que, aO criar a flgura do de0U!

80 de prazo para as desapropriações, está ele excluando da aprecia

ção do Poder JUd1CJ.ário uma grave lesão ao ameaçado proprJ.ctár~o r.!:?:
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ral que passa a ter como premio de consolação o dz.z'ez,to de receber

em dinheiro o valor de seu imóvel (que ele não deseJava ver desapr.Q.

priado), concedendo-se à União federal a l.JIll.ssão arbitránB na 'pOB

se da coisa.

Dianta de tudo o que acima V8'J. exposto ousamos anda

gar: Será que faltou ao J.luatre Relator, anspí.raçâo sui'ioiente par:

avalJ.sr a imensa" contradl.ção em que anco rraa ao acolher a tese das

esquerdas, contida no infeliz § 22, do artJ.go 248, que se quer eme,!!
dar?

Apelamos, p01a, ao ilustre e culto Relator, para que

refletindo melhor, acolha a presente Emenda.- Os propnetários ru-

raJ.B só esperam. que Vossa ExcEl.lência :faça JUSTIQA.- A1J.ás, "0 direi

to à. justiça ê algo de que-rreIll oa margJ.nal.s ou criminosos são exclui

dos ..- Não há porque ssrem 08 empreeárl.os ruraas ,«

Propomos, que o vice-prefeito não fique alijado

nos parâmetros eleitorais, constados na Constituição Brasi

leria, por termos convicção de o mesmo ser peça importan
te na administração pública e fundamental na escolha dos
representantes municipais, por esse motivo apresentamos a
emenda ora mencionada e contamos com sua aprovação.

EMENDA ES33761·1
(l BASILIO VILLANI

ror-------,l..IIllIlHl/'ONIS.io/lI.lUIlItII.io

c"LENARID

r;-r-------------TCn'/oIlfftl'ICA~.io-------------_,

EMENDA ES33759-9
[!J BAS!LIO VILLANI

EMENDA ADITIVA AO ART. 64

ADITE-SE AO ART. 64 DO PROJETO DE CDNSTITUIÇAO

DO NOBRE RELATOR = SUBSTITUTIVO- O SEGUINTE INCISO V.

PLENARIO

BAS!LIÓ VILLANI

r;-r------------~TJ;JlTO/~uJT\'K:l.çÃO _,

EMENDA MODIFICATIVA AO ART. 41

DE-SE AO ART. 41 § llNICD DO PROJETO DE CONSTITUIÇAD

DO NOBRE RELATOR - SUBSTITUTIVO DE CONSTITUIÇAO = A SEGUINTE'

REDAÇAO:

ART. 41 - ••••••••••••••••

§ ünico - SAO CONDIÇOES OE ELEGIBILIDAOE DO VERAOOR:

SER BRASILEIRO, SERALFABETIZAD9, ESTAR NO EXERCICID DOS DIRE!.

TOS PoL!TICOS E TER IDAOE MINIMA DE lB ANOS.

. Não podemos aceitar qualquer cidadão candida- t

ter-se à vereança por município, sem que o mesmo seja alfabe

TIZADO.

Como uma das obrigações, talves a mais importa.!!.

te, do legislador mun.íerpa I é fiscalIzar os atos do senhor pr~

fei to J examinar suas contas e apresentar o rcoos açües , tarna-se

imposslvel um analfabeto ocupar uma cadeira no legislativo mu

nicipal J mesmo porque ser do agrado da população somente, não
basta par a que o vereador possa buir a confiança que ne-

le é dedicada, temos portant e p oteger 05 munícipes, dos
que tem boa vontade mas n dições qe ocupar tal cadei-
ra.

EMENDA ES33760-2
l?

rrr-------------TUTll/,lUSTI'K:AÇAlI _,

EMENDA MODIFICATIVA AO ART. 41

DE-SE AO ART.41 § IP do Projeto de Constituição

do Nobre Relator, substitutivo, a seguinte RedaçãO)~~Sr-

""""",.lo o oi;;:...,Q fi -»'h'CO J""""'" ~.;Je ,

ART. 41 - ••••••••

§ IP - ELEIÇJlO DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E

DOS VEREADORES. MEDIANTE PLEITO DIRETO E SIMUL

TANEO. REALIZADO EM TODO O PAIs.

ARTIGO - 64 - ••••••••••

INC - V - A DE PROMOTOR COM UM CARGO DE PRDFES

SORo

JUSTIFICATIVA

Propomos a adação deste inciso, por acreditarmos t

que precisamos de maior número de professores conhecedores da
matéria de direito nas Faculdades e Universidades de Nosso País
e somente 0$ que ocupam O Cargo de Juiz, não bastam para satis

fazer as nece s s Idades das escolas de 3º grau em Nosso País, Por
tanto achamos" que esta emenda é oportuna e vem de encontro co
os anseios de nossa população Universitária

EMENDA ES33762-9
l: BASILIO VILLANI

r:rr--;::----- ,ultÀllro/tOlllluiofllJUOllllllo

l~LENARIO

r;-r--'-----------_TUTO/JlInl'K:,!{ÃO -,

EMENDA MODIFICATIVA Ao ART. 6P

DE-SE AO ART. 6P § 30 DO PROJETO DE CONSrIUI-

ÇAD - SUBSTITUTIVO DO NOBRE RELATOR - A SEGUINTE REDAÇIlO:

ART. 69 - ••••••••••••••

§ -30 - NIMGUEM SERA LEVADO A PRISAO OU NELA'

MANTIDO QUANDO A LEI ADMITIR A LIBERDQDE PROVI

SORIA, EXCETO NOS CASOS EM QUE A LEI PERMITE A

FIANÇA.

A supressão do termo "com o sem fian
ça, vem resolver vários impasses por que a justiça 8rasi 

leira tem enfrentado, como o caso ocorrido a pouco tempo'

na Cidade do Rio de Janel.fO, Para que 1 casos como esse não
venham a acontecer novamente em Nosso país, propómos
supressão do termo.
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JUSTIFICAÇ~D

= '-TUTO/JtJITlfICAÇ.i.C1. ---,

EMENDA ADITIVA

DISPDSIUVD EMENDADD: Art. 22

Trata-se de uma das mais antigas e justas r e i vInd í caçüe

dos trabalhadores brasileiros, tendo sido acolhida na fase antena

O Partido Comunista Brasileiro, ao participar da elaboração da Nov

Carta Magna, espera a inclusão deste dispas! tiva, que representará

um benefício sem igual e de valorização substancial da cidadão-tr..!:!.

balhador.

"Art. 72 •••••.•.••••••.•.•.•••..••.••.•....••..•

... ~ ................... .......... ........ . .

XVI. licença remunerada à gestante, antes e após o par
ta, sem prejuízo do emprego e s aâãr ac , pelo período mínimo de t.r ê s

meses, e estabilidade durante a gravidez e pelo período mínimo de
doze meses após o parto. 11 •

PLENARID

t:--";~'~ ~

cro~7~WJ

ROBERTO FREIRE

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPDSITIVD EMENDADO: Inclao XVI do Art. 72

EMENDA ES33766-1
tJ

JUSUFICAÇ~O

optamos por uma redação que assimile ao máximo o que I

foi aprovada anteriormente pela ~omissão de Soberania e dos Dire!

tos e Garantias do Homem e da Mulher, assegurando que a soberania

pertence ao povo, e acxeacent.aado a re:--resentação, constante I

do Projeto da Comissão Temática "como cal' !ição sem a qual governar
e legislar configuram sedição o usurpação de poder 1 crimes insus

cetíveis de anistia, de prescr-ação e re t rcat âvadade da lei mais b~

néfica.

Acrescenle-se à pa l avra'vsobe r anf a" a expressão lido po

vali e, ap6s a palavra "pessoas 11 , a e <P' ssão lia r epresentaçãcv,

=-----------__ TU10IJIlSflfIC.. ÇÃO ~

EMENDA SUBSUTUUVA

DISPDSTIVD EMENDADO: Art. 72, Inciso r.

'LElllII10tCOll""ÃotI.11ICOIlISsio- ---,

JUSTIFICAÇAO

1I~ assegurada ao Lna t a vo a isenção do pagamento do Impa
to Sollr_e a Renda 11

EMENDA ADITIVA ?...~Ó"M~

DISPOSITIVO EMENDADD:~""\'iíõArt. 67

""'" pa,~4> ~'" ecc
Acrescente-se ao ~ara§.af8 10 -00- Art. 67 o seguinte di2.

Defendemos a não transferência para a Leq as Laç ãc ardin!
ria, na parspec t a va de, desde já, e de fato, atendermOS_E!" realida
de social a.aper Loaa , Temos acompanhado anúmeros casos de demissões
arbitrárias quando a mulher está grávida. Trata-se de I cons t í tucap
nalmente, re~ecermos e definirmos mecanismos que assegurem a
importãnCl.aVSOCial da maternidade.

positivo:

ê1 PLENARID

r.r------------~ TUTOIJl1STlflCAÇÃO' _

'LI.MilllO/t:e.loIlssio/SUllf:OlllU i o ,

Substi tua-se a redação do Inciso I, Art. 7 Q • pela se

guinte forma:
Art. 72 •••••••••••••.•••••••••••••••••••.••••••••••••

1. garantia do direito ao trabalho mediante relação de

emprego estável, ressaI vados:
a) ocurr ênc.i a de falta grave comprovada judicialmente;
b) contrato a termo, não superior a dois anos, nos ca

SO~ de transitoriedáde dos serviços ou da atividade
da empresa;

c) prazos definidos em contratos de experiência, não 5.!:!.
per-Ler-es a noventa dias, atendidas as peculiaridades

do trabalho a ser executado;
d) superveniência de fato econômica t r anspnn Ive L, técn!

co ou de infortúnio da empresa, sujeito a comprovaçã
judicial, sob pena de reintegração ou indenização, a
êrifério do empregado.

f!l PLENARID

JUSTIFICAÇ~D JUSTIFICAÇM

A redação desta emenda é a mesma apresentada no Projeto

de Constituição e a defendemos porque corresponde ao ansaio nacio

nal r tenoo 1 inclusive, recebido aprovação por parte da maior ia dos
trabalhadores br-es í j ea rcs . Tal dr r-e.ito deve ser assegurado aos tr..!!
balhadores em geral, seja da iniciabva pr í vada ou pública.

Não é justo nem concebível que I após tantos anos de des-

conto em folha de pagamento,ainda continuem a ser descontados. A
própria Previdência Social isentou os aposentados da contribuição
prev Idencrér ia.

Vale ressaltar, ainda, que os servidores míLi t ares , De
sembargadores, JUízes, gozam de tal repe j i e I mesmo na ativroede .

Em razão dos relevantes serviços prestados, defendemos
a ancLuaão deste disposi ti vo , E uma forma de prêmro ou compensação

para o trabalhado i' ao aposentar-se.

PUNA~IO/cOlllUÃo/.u.cOlllnito. ~

= ttxtaIJU'TlftÇA~i.a_--_---------_,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso XI, Art. 72

EMENDA ES33768-8
[D CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRD FILHO

t: PLENARID
r.r- Ttl(TOIJuuj~rCAçio _

Acrescente-se, após a palavra "horas" a seguinte expr.!:.5

são fi com intervalo para repouso e alimentação, e não superior a

quarenta horas semanais".

EMENDA MDGlFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART .209. § 52 e seus incisos
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o Art. 209 I § 59, e seus incisos

passa a ter a seguinte redação:

ART. 209 - Em r e Laçãc ao impos

to de que trata o ítem lI! I r eao Iução do Senado da República,

aprovada por d01S terços de seus ~embros I estabelecerá as ali
quotas ap Lí cáve i s às operaçõe s anter-nas r eLat rvas à ca rcu l ação

de mercadorias I Lnt er e s t adue as e de exportação.

JUSTIFICATIVA

EMENDA ES33771·8
[! CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FILHO

rLt/lA~IO/COUI's~o/aulcOlolIIS~O _,

,.,.,- TEXTD/JUITIFICAÇio ---.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 79

Como foram apresentadas emendas

ao ítem lI! e adicionado o item V pelas Quais se re t i r ou do
texto do substitutivo as atividades de prestação de serviço e

incluiu-se o imposto sobre minerais I flCOU excluída a incidê!!.
c í a do ampoe tu estadual sobre tais oparações ,oque juatr fica

a emenda.

o "üaput;" do ART. 79. passa a ter a s equrrrte

redação:
ART. 72 _ Além de outros, são direitos dos

empregados:

JUSTIFICATIVA

r.r-------------TuTONunlfleAçi;o---- ---.

EMENDA MDDIFICATIVA

DISPDSIT IVD EMENDADO: ARTIGO 79

o ccncea cc de tltrabalhadores ll abrange os e!!!,
empregados, os p r o r i s s í unaã s liberais e autônomos e até d!

retores de empresas. O projeto de Constituição, em seus inc!

50S, trata de urelação de empregos ll
, típica e exc Iusava dos

empr aqado s" •

Assim, a expressão "trabalhadoresll do caput

do artigo 7g proposto pelo relator, concede '~relação de e,!!!,

pregol!, aos pr o t'Lss í ona i s liberais, aos autônomos e aos dir!:.

tores de empresa, O que é uma aberração, sendo oonvaní ente a

substi tufção por "empregados lt •

t: PLEN~RIO
r."T~ .LEItI."fQlcC)"'fS$;;o/.(/.<:aIlIIlIIa _,

r.r TtxTo/JuITl'ICAÇio --,

EMENDA ES33772-G
PJ CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FILHO"ART. 7Sl. ••••••••••••••••••••••••••••

XXII - Reconhecimento dos acordos convenções

de trabalho e obrigatoriedade da neçoc i a
ção colet',va.

o Inciso XXII do Art. 79. passa a ter a seguinte
redação:

JUSTIFICAT VA

A inclusão da termo lIacordo u Y1Sa preservar o

sistema atual, que permite aos s mdicat.os de empregados r i rmar
acordos d i.r-et ament e com as empresas, sempre que estes forem mais

convenientes do que as Convenções I realizadas somente entre as

entidades s Incíí ca í s representativas das cateqo r i as profissionais
e econômicas.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. ART. 79 Inciso XIV

o Inciso XIV do ART.. 7fl passa a ter a seguinte
redação:

"Serviço c>ttraordinário com remuneração superl

ar ao normal, conforme Lei, Acordo ou Convenção CoLet ava de
Trabalho. 11

JUSTIFICATIVA

Existem inúmeras cateçor i as de trabalhadores e
Empregadores em diversas localidades deste imenso País sem r..!:,
pr-e sen t açãu s i.nda ca L, Logo é de fundamental importância que

serviço extraordinário seja regulamentado em Lei.t:PLEN~RIO
r."T .U/lUIOlcouln.i.o/su.cOI,lIU~O------_

,.,.,- TtllTO/JUITIFICAQio _

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 209, § 79

Suprima-se o § 7Q do art. 209

EMENDA ES33773-4
tJ CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FILHO

'r..EIIAIl'Qlca...ls~Ão/s(/.~OIlIS'ÃO ____.

JUSTIFICATIVA
,.,.,-------------_TUTO/JUHIFleAQio ---.

I: um contra-senso e até mesmo mu
sitado, o substitutlVO conceder poderes aos Estados e ao Distr~

to Federal de deliberar contrariamente ao que ficar disposto no

próprio t exto constitucional, parma tindo ao Executl vo a1 terar I

ou cont r ar ãs;r a Lei Maior.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 10

O art. 10 do projeto passa a ter a seguinte
redaçllo:

No mérito, a matéria Lnser zda no
d í spos i t Ivo que ora se supr-ame , não deve mesmo ser objeto de te~

to cons t ã tuc i onat e sim ser tratada através de Re s oLuç ão do

Senado.

"E livre a greve, cujo exercício
lado em lei que resguardará a ordem púb l i ca , as
individuais, o d í r e i t o de propr i e dade , os serviços
ais lias empresas e na comunidade".

será regu
liberdades

essenc1.
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trabalh~

presta

grav1:
pela

part.,!

r;-r TUTO/JUsTlrlc.çÃO --,

rr;"'''''~PMDB
"LI:"A~lll/CllI.tISSÃll/SUJCOMISSÃO __,

EMENDA MODIFICATiVA

DISPDSITiVD EMENDADD: ART. 7'

D inciso XXIV do Art. 7" do projeto
passa a ter a scqurnte redação:

ART. 7' .....•....................

XXIV - seguro contra acidentes do

tJ PLENARID

EMENDA ES33776·9

I: CDNSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FI! HOA emenda atende aos anseios dos

dores I como úl t rma msru festação dentro do processo negociaI
de maneira equ~llbl'ada e responsável, sem colocar em risco a
ordem e a paz socaa l .

Ademais, a tomada de dec as ão por uma Asse!!!

hLéa a de trabalhadores, no sentido de para.l í z ação da

ção de trabalha, é o ato extremo revestido de solene
dade. Os trabalhadores assumem aí, a r e spons ab aLLdede

sustentação de r aLaç ão laboral. que LmpLa ca na contra

da do trabalho e do salário.

JUS T I F I C A T I V A

t r-ebarho« •

JUS T I F I C A T I V A

Há que se de r rní r em lei or-dfnâr-a a
a participação do Enpregador e da seguridade social.

Na redação do atual projeto, o
inciso XXIV con fIi ta com a estatuída no ar t . 264, inciso I , I

que d.i spõe sobre os preceitos da Prev i dênc í a Social.

= TEXfO/~uSTIFleAç;:o ___,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPDSITiVD EMENDADD • ART. 7'

Suprima-se do projeto o anc Lso XXIII do

Art. 7'.

EMENDA ES33777·7
ISRAEL PINHEIRD FILHD

t: PLENARID

r.r-------- PLt"MIIQ/cOllISSÃOlsu.co....'s.io --,

JUS T I F I C A T I V A
r.r T[XTO/JusTlrlc.çio ___,

A modernização tecnológica, dado ao seu pr6prio dmenuemo
merece ser tratada a t r avéz de lei ordânâr i a , não sendo

conveniente que o texto constitucional, de forma defln1t,!.
va , i.n íba: o seu desenvolvimento.

De fato, as regras previstas no menclon.§!.
do í nc i so podem levar a inúmeras Lnt.e rp Le t açõea pe s soa i s ,

conflitando com o incentlVO que se deve dar ao desenvolvI

menta tecnalóglco.
Adema.i s , pode provocar a estagnação ,te,2.

nol6gica no País. Há que se comp ar t i b i l Lza r o avanço tecn.Q.

lógico e as necessidades do trabalhador, através de lei Ó!.

d.í né r a a , que poderá captar as nuaces desse relacionamento,

essenc1almente dinâmlCo e em constante mutação.

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPDSITIVD EMENDADD: ART. 226

o Art. 226 passa a ter a seguinte red~

çilo:

ART. 226 - A empresa nacional será de

finida em Lei Complementar.

JUS T I F I C A T I 'tA

A .j us t Lf'Lca t i va será f'e i t a or a Inrent e

pelo autor em Plenário.

r.r--- UXTD/JUnlI'ICAçÃO --,

EMENDA ES33778·5
I: CONSTITUINTE ISRAEl PINHEIRO fIl HO

I'LtllUIO/COIlISsio/IUJeQMrssÃQ --,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPDSITIVD EMENDAD8: ART. 9'

t: PLENARID
CDNSTITUINTE ISRAEL PINHEIRD FILHO

EMENDA ES33775·1

r.r nttlMIIOICO"'IUÃOISUJeOMls3ÃO----------,

r.r TtnO/JiJUlrlc.çio-------------,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPDSITIVD EMENDADD: ART. 9' Suprima-se o § 39 do art. 9.

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

supr ina-ss o § 72 do Art. $H~.

JUS T I r I c A T I V A

o dispo"sl.tivo é oeeaecesseé í.o po!.

quanto o Inc i so XXII do Art. 7º e s t abe Lece a ob r i qa t or i edade '

ua naqcc i ação coletiva e sendo o acordo sa l ar i al espéc re do

gênero convenção coletiva, não ex i s t e r az ao para permanêncaa I

deste parágrafo.

Não se trata de matéria consti tUCl2,

nal, mas apenas de mero procedimento admínsi trati vo de ar reca
ção ,

Além do mais I ao permitir que um

s ãndi ce to f i xe cont r Ibuição-per-a- toda- categoria, quando o tex

to do projeto permite o surgimento de vâ r i os s índrcatus , aCi!

bando portanto com o conce i t o de categoria, está se cr a ando a!
go impossí ve I de ser praticado.
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Outrossim, ao criar contribuiçAo CO~

pulsdrra indistintamente para associado ou não , o § 32 está
criando, por linhas transversas, a obrigatoriedade de riliaç~o

sindical, o que contraria expressamente o disposto no § 49 do
mesmo artigo.

ART. 201 - Compete exc íüs tvamerrte

à Unigo Ins t Ltuz r contribuições so.eiais e de interesse de cate

gorIas profissionais, cuja criação seja autorizada por esta CD!!S
t í tutçao , observado o dispositivo nos ítens I e 111 do ar t vznz ,

~Lt~"'RI(J/COU1~S;'ol,u'CIlI"SS.i.O ------,

EMENDA ES33779·3
f! CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FILHO

P PLENARIO
r;r-------------TUTO/JIJSflFlC..Ç.i.o --,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 72

o § 12 do art. 72 do projeto passa a

JUSTIF CATIVA

A expressao 11 intervençao no dom.!

n10 econômico 11, nao encontra def'a n í ção no texto do substituti

vo, dando margem a Lns t Lt uí.ção indiscriminada de contribuiçOes'

por parte do poder público, em detrimento da sociedade que arc,!
rá com a ônus dessas contribuiçOes.

Sugere-se, ainda, que o disposto

nesse artigo seja t r ansfe r rdo para o título destinado à Ordem

Social-Seguridade Social, tendo em vista que cont r Lbu í ção s~

c i.a I não se enquadra na categoria de tributos.

ter a seguinte r edaçãc e

ART. 72 ••.•••.••••..••..•...••.•.

§ 12 - " A Lei protegerá o salário".

JUSTIFICATIVA

A p r c t eção ao sa í ãr i o não deve ficar

restrita apenas à hipótese de retenção. Outras situaçOes SSD pr~

vrs íve i s , camo, por exemplo, a penhora e descontos indevidos

Por outro lado, exitem hip6teses de r e t.enç ão 11 legitlma li, cE
mo, por exemplo, na pr á t r ca de ato ilíClto do empregado, com

danos ao patrimônio do empregador, concessso de empr é s t tmo s pe

lo empregador etc ....

Cite-se, por exemplo, também o caso
de morte do empregado, Quando a empresa se vê ob r Içada a reter

salários, até que se definam os legítimos credores.

O detalhamento proposto pelo projeto

da Constituição é pr6prio da lei crdmár í a ,

r;r 7u7a/JV:fT1FIC,I~i.o'------------_;___,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. ART. 259

D mctso I do §19 do art. 259 do projeto passa a ter a segui!l

te redação:
"I - tontr-iburcêo dos empregadores, 'mc-iderrte sobre a folha de

salãrios, ou sobre o faturamento, ou sobre o lucro",

JUSTIFICATIVA

EMENDA ES33780·7
f! CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FILHO

I'LENAlIlo/CO\,llssÃO/soacOlllllla;;:o -,

r;r TuTo/~onIFlcAç;;:O-------_----_ __,

A proposta da Comissão impõe às empresas pesado e absurdo õnus,

em virtude de base de cálculo cumr'lat rva,

De outro lado, o concerto de faturamento abrange também,
ideia de prejufzo.

A opção mais favorãvel em termos de valor ora suger-ida é a rualS

acertada e realista, remetendo a matêr ia ã lei ordmâr-ra,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 9º

Suprema-se o § 5Q do Artigo 92

JUSTIFICATIVA
rr;I'AIITIOO~

PMpe

r;r Tt:I\TO/~lJn'flcAçÃO __,

o parágrafo tor~a-sa desnecessário uma vez

que o "caput " do Artigo prevê que a Lea deflnirá as formas

de representação sindical nas neqoc í ações coletivas.

t:J PLENARIO

I'LtNAIlIO/CO),l'S'Âo/suacOlllluio ,

Suprima-se no art. 209 , ítem b,

Inc i so 11 do. parágrafo 89. a expressão:

" ENERGIA ELE'TRICA

JUSTIFICA T I V A

A jus t Lracat rva o autor fará ora!
mente em Plenário.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 209 ,item b do inciso Ir do § B2

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 201

= TtlI:To/~unIFlcAçÃO _.,

o artigo 201 passa a ter a 5egul~

te redação:

,..,,- I'l.fIlA'llo/tol.lIS'"'o/suacolllluio----------,

PPLENARIO

EMENDA ES33781·5
f: CONSTITUINTE ISRAEl PINHEIRO FI! HO
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r,r-------------TtX1"O/~UITIFICA!;:io _,

EMENDA ES33784.0

tJ P! EN4RIO

r.r 'LtNAIIIC/COUI'5io/;UICOIlISlÃO -,

EMENDA ES33787-4
tJ CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FILHO

r.r TEXTOIJUHlrlCAÇÃO _,

ISRAEL PINHEIRO FILHOCONSTITUINTE

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 209 - § 50 - Inciso II

EMENDA MDDIFICATlVA
DISPOSITIVO A SER MODIFICADD: ART. 2D8

Suprima-se no art. 209 - § 50, inci
50 11 a expres são r ti MINERAIS 11

ART. 209 .

§.52 ......................•..•...

II - as alíquotas aplicáveis às !!.
perações internas realizadas com
energia elétrica e petróleo, inolu

sive combus t Ivei s líquidos e gasosos
dele derivados.

JUSTIFICATIVA

D Artigo 2Dá passa a ter a seçumts redação:

Art. 208 - A umão, na imlnêncla ou no caso de guerra externa, p~

derã instituir impostos extraordinãrios, compreendidos ou não em sua competê!!.
cia tr-íbutâr re , os qua i s serão supr-imrdos , cessadas as causas de sua cr ração ,

JUSTIFICATIVA

A emenda exc1u1 do texto do SUbSt1tUtivQ a paj avr-a IlgradatlVame~

te", por sua emp'l rtude e conotações puramente subjetrvas , Com a redação ora

proposta, assegura-se ã soctedads a supressão dos rmpostos extraordmâr ios
tão logo cessem as causas que lhes deram origem, evitando-se que os mesmos

se prolonguem no tempo por largos per-Iodos ou até mesmo mdef'tmdamente , Já
que redução gradual pode representar meses e até séculos.

ISRAEL PINHEIRO FILHO

A justificativa o autor fará or aLmen

te em Plenário.
EMENDA ES33788·2
f CONSTITUINTE rr;:"""'~MOa

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 209 , § 8º, Inciso 11, letra "b"

r.r 'LI':HAI'lrJICOIlIS$ÂrJllU.COIlI$$4rJ --,

r;;- TUTO/JIJ$TlfICAÇÃO ---,

l:J PLENAR IO

tJ PLENARIO

EMENDA ES33785-8
f: CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FILHO

r.r-------- Tl:XTo/JIISTlrlcJ.~.i.o----- _,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENOADD: ART. 226 No art. 209, § 82, inciso 11, supri
ma-se a letra IIb".

Suprima-se no art. 226 a e xpr es são r
JUSTIFICATIVA

11 INCONDICIONAL 11

JUSTIFICATIVA

A justificativa o autor fará ora!
mente em c lené r Io-..

~ mister ampliar-se a receita tribu
tária nos Estadas. Ainda, nada mais justo do que transferir pa
ra os cofre estaduais os tributos hoje angariados pela uní ão .em
forma de ressarcimento com ônus e perdas p at.ramonãeLs acorridas
nas regiões onde se instalam usinas hidrelétricas e at i v í.dade I

mineradoras.

PLENARIO

CONSTITUINTE VITOR BUAIZ

fi PLENARIO

EMENDA ES33786-6
f CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FILHO

r.r-------- '1.1I:1I""II)/O:O.. I55io/.I"IO:OIII"ÃO- ,

= TEXTO/JUlTlrlC ...~iD-------------_, r,r------- TnTrJ/~unl~ICAQÃrJ _,

EMENOA SUBSTITUTIVA

OISPOSITIVO EMENOADD: ART. 232

EMENDA SUPRESSIVA

TITULO IV - CAPITULO 11
ART. 31 - INCISD XV

SUGERE-SE A SUPRESSÃO DO REHERIDO INCISD XV:

Substi tuacee a expreasão e JUS TI FI CA CÃO

" EMPRESAS NACIONAIS" por " PESSOAS

FISICAS AQUI OOMICILIAOAS OU JURIDICAS BRASILEIRAS".

JUSTIFICATIVA

Consl.derando_SB que o da r e ato de c z dadan.í a .ímpLr ca na La be r-dade
de escolha;
considerando-se que a frequêncla aos espetáculos de dlversões e
mesmo, a audlênc~a aos programas de televl.são e rádlo L são og
c i ona r s , cabe ao Estado democrátl.co garantir ao c a dadao o pleno
exerc!c1o_desse dl.rslto de escolha e de fazer ele o Julgamento
da produçao cultural.

A justificativa o autor fará oral.
mente em Plenário.

Cabe a.a.nda ao Estado democrático assegurar a llberdade de e.z:.
pressãlJ, crlaçâo, produção, ca r cu Laçjic e de difusão dos bens
cuLt.ur-aa s , sendo que cada um responderá, de conformidade com a
181, pelos abusas que Ul.er a cometar.
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CONSTITUINTE VnOR BUAJZ

EMENDA ES33790·4
l:J
r.r-------- ~1_1"...JllotcOllIS'i.o/IU.COIlIUio ,

PLENARIO
...,. TllCTO/JUSTlfICI.ÇÃO ---,

EMENDA SUPRESSIVA

·TITULO V - CAP!TULO III - SEÇAO II

ART. DO - INCISO XII

JUSTIFICACÃO

CI parágrafo 1!! do supracitado a:rt~go estabelece que 11 todos

são 19uais perante a Const1tuição, a Lei e o Estado sem diA

t.ançâo de qualquer natureza '", Não se faz necessário, por-

tanto, e'mec~ficar as formas de d~.scr:z.ln~nação localizá-

-las z-edaca.cneImerrte nos me a.os de comum.ceçâo ,

O Estado democrát:z.co garantJ.rá o exercício dos d Lrre a.tioa e

liberdades fUndamenta~s e não tolerará qualquer forma de

ô âacm.mdnaçâo , SêJ6 ela praticada onde e por quem quer que

ae j a ,

SUGERE-SE A SUPRESSAO 00 MENCIONADO INCISO XII

CONSTITUINTE VITOR BUAIZ

JUSTrnCACAO EMENDA ES33793-9
tJ

PLENARIO

~Ud"lO/cowl'do/IU.COIlIUi.o-_-------, [il--.;"ArA----,

.CowD9JB7JJustifica-se a emenda em questão, uma vez que o Estado dcrnocráUi

co, deve assegurar a ccncr e t â zação da proposta de democratização

dos mei os de ccaunrcação de massa. Para tanto, Lrnpr esc and f ve I se

faz a criação do Conselho Nacional de Comunicação, sendo de re~

ponsabilídade do mesmo, "ad r ef'er endum" do Congresso NaciDnaJ, a

r.r nXTOI<lUGTlrICI,ÇÃO ---,

EMENDA ADITIVA

TtTULO IX - CAP!TULO Hr - ART. 284

SUGERE-SE A ADIÇAO 00 SEGUINTE PARAGRAFO AO CITADO ART. 2811:

outorga, renovação de concessão, autorização e per-nu s sãc para Cf!

nais de rádio e televisão. ConseJho esse o qual deverá contar com

a participação em sua ccmpos Lção , de representantes da sociedade

dVl1 organizada.

- A UNI~O APLICARA, ANUALMENTE, NUNCA MENOS DE DOIS POR C"-NTO,

E OS ESTADOS, O DJSTRlTO FEDERAL E OS MUNIC!PIOS, TRES POR

CENTO, NO M!N!MO, DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS, EM ATl

VroAOES DE PROTEÇ~O, APOIO, ESTtMULO E PROMr:ç~O OP.S CULTURAS

BRASILEIRAS •

JUSTrnCAçAO

CONSTITU,NTE VTTOR BUATZ

pl EN,(RIO
"'----- TuToNunlncAçÃO _,

EMENDA ADITIVA

TITULO IX - CAPITULO 111 - ART. 28S

ACRESCENTE-SE AO TEXTO 00 CAPUT 00 MENCIONADO ARTIGO
285 AS EXPRESSUES:

ART. 285 - ••• espaços cên~cos, c~nematográf~cos, mg
ulceia e outros espaços de e t macoe às mA
n2festBções artIst2co-cultura2s;

COnsiderando-se que o orçamento público tem destinado aos drqãos cultg
raís O m81S ínfimo percentual, fata esse que vem acarretando dificuJd!

des muitas delas insuperáveis à realrzação dos planos de ação propostos;

considerando-se que a mãcãatdva privada não tem respondido a expectatl
va de investimento de recursos financeiros aos pro jetos artistico-cult!!,
raís, não sé das·companhJES e grupos independentes, como 'também 05 dos

próprios órgãos ...flciais;

fundamental se faz retomar a proposta já acolhida aterãormente por essa
Constituinte, em artigo constante de Projeto de Const.i.tuíção, na qual
continha expressa a garanl.ia de percentual orçamentérao para a Cultura

de forma a oportonízar as condições necessárias ao efehvo desenvolvime,!l
to das ações pertinentes a área E!flJ questão.

JUSTIFICAeJ\"O

CONSTITUJNTE VITOR 8UAIZ

Entende-se que os espaços cênicos, cJ.nemat0Sl.ráflcos, mu s â ca a e
e outros pr6prlDs às manifestações da crlaçao art!stlca,devam
também ccne t í.t.ua e o patrl.mônl.o cultural.

ObJetiva-s9 com a sugas tio da presente emenda, a concretlzaçio
da proteção e do apOlO também técnlco e logístlco do Estado,à
criação, produção, cl.rculaçâo e dlfusão dos bem: culturais.

Ainda, a concretlzaç~o do incentl.vo do Estado ~ aç;o cultural,
na preservação do espaço no qual ere t rvament.e desenvolve-se a
a t a v í dade em tela, em e soa ca e I àquela de caráter p r of i ae i une L,

Como, l.gualmBnts, o eat Imu rc do Estado ao La vr e , fácil e maacr
acesso da comunldade às referldas atlvldades artístlcaa - Ex
pressão da cu Lt.ura de um povo. -

EMENDA ES33792-1
f1
r.r ~~(Nll\lo/COWI'~Ão/luacOwluÃO ,

PLENÁRIO
r.r nUO/JlIsTlfICAÇio------- _,

CONSTITUINTE VITOR BUAIZ

PLENÁRIO

"'-------------TJ:XTO/JU5Tl~ICAÇÃQ _,

EMENDA ADITIVA E SUBSTITUTIVA
TíTULO Ir - CAPíTULO r
ART. 6' - PARÁGRAFO 48

SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇÃO AO CITADO § 48:

§ 4B - É ASSEGURADA A LIBERDADIl DE EXPRESSÃO DA ATIVIOAOr: IN
TELECTUAL. ARTíSTICA E CIENTíFICA, SEM CENSURA OU LI
CENÇA. AOS AUTORES PERTENCE O DIREITO EXClUSIVO DE UTr
LI ZAÇÃO, PUBLICAÇÃO OU REPRODUÇÃO DE SUAS OBRAS TRANS
xrsstver, AOS HERDEIROS PELO TEMPO QUE 1\ LBr FrX~R. É
ASSEGURADA A PROTEÇÃO, CONFORME A LEI, ÀS PARTICIPA
ÇÕES INDIVIDUAIS EM OBRAS COLETIVAS, E À REPRODUÇ1(õ DJ\.
IMAGEM E VOZ HUMMJAS, INCLUSIVE NAS ATIVIDADES EqPORTI
VAS. SER I\. ASSEGURADO AOS CRIADORES E AOS INTÉRPRRTES Õ
CONTROLE ECONÔMICO SOBRE AS OBRAS QUE PROOUZIRRM OU
PARTICIPEM.

EMENDA SUPRElSSIVA

TíTULO Ir - CAPíTULO I

A~T. 62 - PARÁGRAFO 52

SUGERE-SE A SEGUINTE RRDAÇ$.O AO REFERIDO § S!!:

§ 5" - J\ LEI PUNIRÁ COMO CRIME" INAF:LlL"iÇÁVEL QUALQUER

DISCRIMINAÇÃO ATENTATÓRIA AOS DIREITOS E LI

BERDADES FUNDAMENTAIS.

JUSTIFICAÇÃO

Justifica-s~ a presente emenda uma vez qUQ se faz nece s séxac
garantir na Carta magna, o da.xeat o de amaqem e voz ao 1ntpr
pz-e t e , de acordo com o que a s aequz-e a lei 6.533 de 24.05.7R..
a ..qual regulament~ e s prof"l..S5Õ~s da artista e técnico em ea;pf'!'
tacul~s de âa.vez-aêe s , em seu artigo 13 e parágrafo ún~co. na
xeEexênc a.e que faz aos d ar-ed tioa autorais e conexos decorren
tes da prestação de serviços pro r t ae rone í a e deva doa a cadã
exibição da obra.
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CONSTITUINTE VITOR BUAIZ

EMENDA ES33795·5
I:
r.r--------'L[HÁIIIO/cOJlIIIAO/IUICOllIJSio-- ,

PLENARIO

Suprima-se, no art. 62, § 1!2, 11in fine", a expre.§.

são "Serão consideradas Ilesigualdades bio16gicas, culturais e

econômicas para pr-o t eçâu do mais fraco".

JUS T I F I C A T I V A
=-------------TrxTo/~IlSTlFlCACio ___,

EMENOA MOOIFICATIVA

TtTULO IX - CAPITULO In - ART. 284

SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇIlD AO REFERIDD ART. 284:

ART. 284 - O ESTADD GARANTIRA A CADA UM O PLENO EXEncTCro ODS

DIREITDS CULTURAIS, A APRTICIPAÇIlO IGUALTTARIA NO

PROCESSD CULTURAL -E DARA PRDTEÇIlD, APDID E UICENTTVO

A CRIAÇIlO, PRDDUÇIlD, CIRCULAÇIlO, DIFUSIID E AD LIVRE

ACESSO ADS BENS CULTURAIS.

Oescabe incluir no texto constitucional qualquer

elenco de condã çõe s que possam ser apresentadas como parâmetros 1

para se promover a igualdade preconizada neste parágra fo.

Ad~te-se que, da forma como está redigida a senter!.

ça', pode-se ensejar a interpretação de tratar-se, alternativamen

te, de tratar-se de norma exempli fi cativa ou mesmo de condições
excepc í unante ,

Importante 03e faz nomínar no caput do artigo em pauta, as atividades cult.!:!,

rais as quals necessariamente deverão merecer a proteção, o apoio e o )nce ~;

tivo do Estado. . -

Justifica-se ainda a presente emenda una vez que expressa o princípio em que'"
tã ..., garantir-se-á a livre manifestação 8l.tística _ expressão da cultura _ f

tor sse imprescindível ao desenvolvimento cultural da cOITlJnjdade _ a con
solidação das liberdades democráticas.

DEPUTAOO OoLIO BRAZ

PLENARIO

r.r-------------Tt:XTO/~USTIFICAÇi"-- _,

EMENOA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENOAOO: art. 60 § ~3.

=---------- TtxTo/~unll'luÇ"io- _,

subst í tua-se , no § 33 do art. 62, a expressão "mediante

justa indenização 11 por 11 mediante prévia e justa Lnderu zaçãov ,

JUS T I F I C A T I V A

'-- -->, prp~~~o.:J

I'Ltll""10/COI,"UiO'11IICOMISSio- .---, ~D"U.---;;:;]

'--..:..::==::;::... ~-J 1~09~J

EMENDA E533796-3
PJ DEPUTADD DoLID BRAZ

[:J PLENARIO

EMENOA ADITIVA.

OISPOSITIVO EMENOAOO: Art. 32.

Acrescenté, ao art. 3!O! , o seguinte parágrafo:

"Parágrafo único - o vedado a qualquer dos Poderes dele
gar atribuições; quem for investido em função de um dos poderes não

poderá exercer a de out.rc" ..

JUS T I F I C A T I V A

A inclusão da exigência de que a indenização relativa à

expropriação deva ser, além de justa, efetuada de maneira prévia I

é imposição decorrente do direito de propriedade, assegurado con~

titucionalmente, evitando-se que o expropriado se veja despojado I

de todos seus bens, sem alternativa. para adquí r i r outro meio de

subsistência. Além disso frena o desencadeamento de ações nem se!!!.

pre oportunas ou recomendáveis por parte da administração públ!
ca.

r.r---- rn:TlI/~UST.,~...çiO---------- _,

EMENDA SUBSTITUTIVA.

DISPOSITIVO EMENDAOO: art. 62, § 35.

Dê-se ao- § 35 iJJ' art. 62 a seguinte redação:
u§ 35 _ E:: garantido o direi to de herança I vedada a lr!.

cidência de qualquer tributo, custas ou emolumentos relati vos

aos bens do esp6lio e sua t ransní ssão aos herdeiros".

PUNAIIID/c:lII1ISsill/SU.c:ONr'sb ,

L~~;~~

~~';PJ

o\UTlIlI----------__.,

tJ PLENARIO

EMENDA ES33799·8
tJ OEPUTAOD OoLIO BRA2

A emenda proposta consaqra o pr.i.nc Ip Iu da Unicidade de
Função-Poder, presente em nossa carta Magna desde a de 1891, e co!],

siderado consectário do princIpio da separação dos Poderes.

Sendo os Poderes criados pela üonsta tuj.çac divisos e ca
da um com esfera sua, se se lhes deixasse o arbítrio de delegar fu.!l

ções uns aos outros, a separação dos Poderes seria uma garantia a

nulável ao sabor dos que os exercessem. Os Poderes possuem atribui
ções específicas, que devem ser exercidas em sua integridade cons

ti tucional, sem qualquer ingerência de um 6rgão em outros.

A emenda justifica-se até mesmo para compatibilizar outros

dispas i tivos constitucionais, a exemplo do que se observa nos casos

de exercício de mandato el et rvo , quando se prevê o llafastamento" cb

servidor civil (art. 70) ou a passagem, automática, para a inativ!
dade, em se' tratando de ml1ltares (art. 13, § 9).

Adite-se que este Pr ânc íp ro , explicitado já no Projeto

"Afonso Arinos", foi pacificamente consagrado nas Comas aõe s cuj os
trabalhos antecederam à Comissão de Sa s t emat Lz.açâc ,

JUS T I F I C A T I VA

= TI:XTO!JUSTIFICAÇ.i.O _

EMENOA SUPRESSIVA.

DISPOSITIVO EMENDADD: Art. 60, § 12.

EMENDA ES3379i-l
tJ DEPUTAOO DoLIO BRAZ

As 'normas adotadas no JlI.R.t.eprojeto consagram o vIcio
tributário do "bis in idem", eis que na aquisição dos bens que

integram o esp6lio já houvera a incidência quando de sua tran~

missão aos herdeiros.

Além disso, a incidência de gravames sobre bens herd.!!,

dos pode representar verdadeiro confisco quando se tratar de

. herdeiros que .não disponham de recursos para fazer frente às
imposições por ocasião da transmissão "causa mortis".

f:!M"""O~• PMOB

'Lt:NlIIIO/cONI".iol.UI~ONIU.i"---------,

tJ PLENARIO
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r.r-------------TEXTO/JUsTIFlCAÇio--- ---,

EMENDA E833800-5
t: DEPUTADO DéLIO BRAZ

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADD: Art. 62 § 38.

A forma e"tremada adotada na redação lnviabiliz&

o prmc íp í o que se pretendeu consagrar, podendo transmudar em

verdadeiro malefício o que se quis insti t.ui r como benefício para

a classe trabalhadora, eis que nenhuma alternativa é orerec i ca
ao empregador para gerir sua empresa no tocante à administração

pessoal.

JUS T I F I C A T I V A

PLtHÃIIIO/CCNI.S..O!IUleaNlllio --,

[1 PLENARIO

substitua-se, no § 38 do art. 69, a expressão
"determinação judicial" por "determinação judicial motivada"

Justificativa

A Iric.tuaão do adjetivo "motivada", expressão

técnica de uso corrente nos meios jurídicos, visa a melhor

resguardar o direito de privacidade do indivíduo, quando rec.".

lhido em sua casa.

f: necessário rigor na defesa do 85110 domici

liar do indivíduo, sendo de pouca monta a s ínp í es ordem judi

cial. Para todos 05 efeitos ela há-de ser motivada, sem
que pr-éx rma estará da arbitrariedade, ainda que perpetrada
por autoridade pública.

A adjetivação proposta não inova, no texto

const í tuc ronal , a exemplo do que se observa no atem VIII do
art. 135.

EMENDA E833803-0
tJ DEPUTADO DéLID BRAZ

PLIN.("'lo/cowlnio/su&COWISt:ÃO-------__--,

r.r TEXtONlISTlfIC"çio----------------,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADD: art. 70, Inciso XII

Suprima-se o Inciso XII, do art. 72, do Subst,i

EMENDA E833801-3
l!J DEPUTADD DéLIO BRAZ

l!J PLENARlD

'LIEN""IO/COWlSSÃo/IU.CrJMlldo ----,

tutivo.

JUSTIFIC,ATIVA

r.r-------------tt:noNu5tIFIC"ÇÃO -,

EMENDA MDDIFICATIVA

DISPDSITIVO EMENDADO: art. 62, § 44.

Dê-se ao § 44 do art. 62 do substi tuti vo, a s~

guinte redação:

§ 44 - Nenhum brasileiro será extraditado; a

naturalização formalizada após ilíClto que motive extradição
nula de pleno direi to.

Trata-se de norma de exclusiva competência da

legislação ordinária, descabendo sua inclusão entre 85 normas
consti tucionais.

Além disso, nada a justl fica I eis que a s Jm-

Jles criação de turnos de trabalho não motiva a redução da

jornada de tra~alho. Apenas Lnvaab â Ll zar é o funcionamento r~

gular de inúmeras empresas nac í cna i s , com reflexos negativos I

em toda a economia do País.

JUS T I F I C A T I V A

o dispositivo

Trata-se de m!:.
A emenda proposta apenas altera

em questão, sem mOdificá-la subs t anc r a Lment e ,
lhorar a redação do parágra fo

Com efeito, o b r as aLe í r o~ é ex t r ad i t ado .

O que ocorre com O estrangeiro naturalizado é que se o indiví
duo se naturalizou fraudando a lei, anula-se, lIEX TUNCu I a na
t ur aLa zação , extraditando-se, a seguir, o estrangeiro.

Na verdade a ressalva incluída no dispositivo,
"In fine ll

, não representa exceção à regra da vedação da extra

dição de brasileiro, mas fornece condi ções para que se procla

me a nuí i oade do processo fraudulento.

EMENDA E833804·8 '
'l!J DEPUTADO DéLID BRAZ

Pl.IN""'IO/to.llISs.\o/lu&COMIUio --,

r.r-------------TIl[TO/~O!STIFIC"ÇÃO ___,

EMEDNA SUPRESSIVA.

DISPDSITIVO EMENDADD: art. 7º, item XVII.

Suprima-se o i tem XVII do art t 72.

Suprima-se o item I do art. 7º.

EMENDA ES33802-1
[?J DEPUTADO DéLIO BRAZ

r.r TUTONUSTIFICAÇ.\O -,

JUS T I F r c A T I V A

o inciso merece ser suprimido, em face de repre
sentar repetição t ID81S restri ta r do principlO consagrado no

item XVIII. O direito à "saúde, hí qa ene e segurança do traba

lho u
, que se pretende assegurar ao trabalhador, encontra _ se

pro t eqrco igualmente no direito à "reduçãc dos riscos ineren _

tes ao trabalho, por meio de normas de medrc Ina , hIgiene e se
çurançau , mencionado no inciso XVIII.

Pl.tN.."'IOrGOl,/llIIÃOrICI,lICfHlllICoio-----------,

EMENDA SUPRESSIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 7º, ite., r.

t: PLENARIO
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r.1--------------TuTo/~unIFlcAQio--- ___.,

Suprima-se o § 56 do art. 6g.

EMENDA ES33805·6
l: DEPUTADD DéLID BRAZ

Ressal te-se, além disso, seu caráter demagógico,
sendo até mesmo funesto à grande maioria dos trabalhadores, que
encontrarão verdadeira opcs rçâo das empresas, quando buscarem n~

las ingressar, tão somente pela c í rcuns tênc i a de possuirem prole

numerosa, que onerá os custos empresariais com mais este preten
so "beneficiou, f'aca Imerrt e convers Ivel em "meLef'Lc i n" efetivo.

A redação adotada no subs t i tut ivo em nada melho
rou a anter rnr , Apenas dcaxou de expllci tar o responsável pela
concessão do benefício, com aumento, pois , de seu sentido demag~

gico,

~r..II(Á"I~/CO"'J'S;'o/IUICO"'''io ..,

EMENDA SUPRESSIVA.

DISPDSITIVO EMENDAOO: Art. 60, § 56.

~ PLENARID

JUS T I F I C A T I V A

EMENDA ES33808·1
tJ DEPUTADO DéLIO BRAZ

A mat ér i a escapa ao alcance da norma cnns t í tuc ãp

naI, impondo-se tratá-la por via da leglslação ordinária. ~ PLENARIO

I'LtHAIIICl/eOlllss.io/lll.COIlIUÃCl ,

Adite-se que o da spos Lt ãvu envolve pr i nc Ip í.o de

questionável validade no direi to penal, ensejando até mesmo
exclusão de responsabilidade de pessoas envolvidas na ação deI,!
tuosa.

=-------------TtxTO/~llsTlfleAçÃD-------------____.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 79, item XXIII.

Suprima-se o item XXIII do art. 7º-, renumeran

do-se os remanescentes.

r.r-------------T1nO/JUSTI',CAQio---- __,

EMENDA ES33806·4
!:J DEPUTA0O DéL10 BRAZ

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 7 g , item XX.

JUSTIFICATIVA

o dispositivo envolve matéria de natureza não
constitucional, impondo-se seu tratamento por via de legisla 
ção ordinária.

Conflita a norma, que se pretende consagrar
com os principias que devem reger a harmonia necessária à coE!
patibilização do capital com o trabalho. As vantagens advindas

da modernização tecnol6gica, inclusive no tampent e à automação,
são frutos do Lnves t amento de capital, cujo 1'15CO não é assum.!.
do, .rqua Iraerrt e , pelos trabalhadores.

I'LI:NJ.'"0/cOlllISSÃo/sllICOlllllSio-- ,

Dê-se, ao' i tem XX do art. 72, a seguinte redação:
IlXX - aposentadoria, inclusive da dona-ríe-cas at';

!:J PLENARIO

JUS T I F I C A T I V A

Faz-se expressa referência à Sl tuação das donas-ríe-uasa ,
que vinham sendo marginalizadas em sua importante cont r rbuí çãc s.Q.
c í.aL, Adite-se que a matéria foi objeto de verdadeira aclamação
dos constituintes, nas sub-cosuesões , não se vendo razão para ex

cluí-la do texto constitucional, principalmente por conter inova

ção que não pode ser olvidada.
Tratando-se de dispositivo de natureza atuar í a l , com

profundos reflexos na economia ant.erna da Previdência Social, rm

põe-se que a legislação ordí.nãr i a detalhe a forma de sua conces
são, bem como os recursos que deverão ser gerados para assegurar

o beneficio.

"LI.II"lIlD/tOlllssio/f,toatD"'lssil) _

r.r-------------TUTO/~IlSTI'le...ç.io ___,

EMENOA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENOADO: Art. 79, § 39

Dê-se, ao § 3º do ar t . 7º 1 a seguinte redação:
,,§ 312 _ E: permitida a intermediação remunerada

da mso-oe -cbre permanente, temporária ou sazonal, ainda que m,!
diante locação".

JUS T I F I C A T I V A

= TI'''TO/~IlSTll'leAçÃCl-------------__,

Suprima-se o item XXI do art. 72, renumerando-se
os remanescentes ~

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

A emenda proposta subs t í tua a expressa vedação
contida no Projeto sub s t i tut í vo por explícita au t or azaçâo da
intermediação desse tipo de mão-de-obra

A norma que se pretende alterar encontra-se
flagrantemente d.ívor c i ada da r ea l adade hr as i Le i r a , ampLí cande ,

se aprovada a redação original 1 o cancelamento de opo r t uru da 
des somente verificáveis através dessa motfaLadade de contrata 
ção , como ocorre I de forma preponderante, na lavoura I em suas

daver sas fases, principalmente na época da colheita, sendo in!
xequível que os proprietários de fazendas contratem, di r e t ameg

te, os braços necessários à condução dos trabalhos agr1co185.
Adota-se a forma de emenda sutis t i t.ut Jva , não

apenas de supressiva , por entendermos que deve ex rs t i r norma
permissiva, evitando que legislação ordinária superveniente
volte a impedir à organização desse serviço.

g-""---:-I
U5~

o dispositivo envolve matéria de·· natureza não
const! tucional, cabendo sua normatização, na melhor das hipóte
ses, 11 legislaç§o ordinária.

EMENDA SUPRESSIVA

OISPOSITIVO EMENOADO: art. 7 0 , item XXI.

I'LtNA.IID/CONI'do/.llaeOMI"ÃO ,

EMENDA ES33807·2
l: DEPUTADO DéLIO BRAZ
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Além disso, cumpre notar Que, com a infeliz

redação consagrada no Substitutivo, a proibição pode ser

tornada in6cua, bastando lei ordinária redigida em termos

pené r j cus , Aas im, uma vedação cons t í tuc i onaj (Lei Maior) P,2,

de ficar derrogada por simples lei cr-rí.inâr í.a . A se manter a

abertura excepcionante , melhor seria suprimir o dispositivo.

Acrescente-se no §. 4º do art. 11, a r ef'e r ênc r a aos

aeçu i nt.e s cargos: Minlstro de Estado, Mina s t r o dos r r ibuna t s
Superiores e Pr-ocur-etíor-cüer-a I da Repúbllca, bem como os cal.
gos cujos ocupantes são substi tutos legais, nas ausêncr as ou

impedimentos, das pessoas referidas nesta alínea

JUSTIFICATIVA

EMENDA ES33810·2
(J DEPUTADO DêLIO BRAZ

[:J PLENMIO
'~[N.llto/CO.lolIS5.iD/I~eDIlI'lio ___,

A exemplo dos outros Já e Lenc ados no dlSPD51tlvO em
ques t ão , os cargos acima relacionados são de grande r esconsa
b í.La.dade , mais compatível com a devo t ação pa t r i é t í c a de quem

é mo t avado IncIus ive pelo lllUS soli ll •

r;r-------------n:XTo/~uSTlrtc:Açio-- __.

,.,.,- f[~TO/~UStIFIC...çAI)------------_ __,

EMENOA SU8STI rurrvs
OISPOSITIVO EMENDAOD: art. 13 § 20

EMENDA ES33813·7
t: OEPUTAOO oELIo BRAZ

J
'L[lIAIl'O/c;ONISSÃO/IU.c;OIolIUÃO

t:J PLENARIO

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENOADO: art. 92.

Acrescente-se ao art. 9 2 , onde couber, parágra ro
com a seguinte r edação r

1I§ _ Os candidatos a cargos eletivas que eX8r.

çam jurisdição sobre todo o territ6rio nacional somente serão

eleitos se obtave rem maioria de votos em cada um de pelo me-,

nos 51% das unidades da Federação".

JUS T I F I C A T I V A

A ünns t i t.uj çãu consagra o pr ancIp í o do regime

federativo. Contudo, tal princípio não é respeitado quando se

trata de eleições para ocupar cargos com jurlsdição em todo
o território nacional, bastando a simples maioria de votos.

Com a emenda proposta procura-se at í nqi r o obje

tivo de tornar o preenchimento de cargos eIe t rvo s verdadeira
mente mm s representativos, minimizando os efeitos de ponder,L

ção relativa dos Estados mais populosos.

Oê-se ao § 22 do a r t , 13 a seguinte redação:

II§ 29 - Têm direi to a voto os mai or e s de dezes

seis anos na data da eleição, a I as t ado s na forma da lei. O a Li s

tamento é obr Lqat ér ao para todos os brasileiros, salvo as Bxce!.

seles previstas em lei, mas o voto racuj tat ivov.

JUS T I F I C A T I V A

Inserido em capítulo que trata dos "DIREIToS Po

Lf t Lcos " do cidadão, o da spo s Lt r vn assegura a todos os brasile2:.
ros, desde que contem dezesseis anos na data da e Lerç ão , o "nr
REI TO11 de voto.

,.,.,- Tu:TO/~ll:nlflCAÇio_---- _

= TUTO/JllU'f'CAÇio --,

EMENDA ADITIVA.

OISPOSITIVD EMENOADO· art. 11, § 42.

Por ser um "DIREITO" o exe r c Ic ao do voto I con
sentâneo com 05 p r anc Ip Io s democráticos, não se pode torná-lo I

de fato, um "deve r v , assegurando-se ao cLdadêo dec í oa r , livre 

mente, quanto ao seu exercicio.
Não se pode deixar de reconhecer a importància I

da mâxama , a ser seguida, guardada e nunca olvidada, de que 11 a

lei não pode ser imposta aos indl víduos, a não ser que eles es

tejam de acordo com sua imposição". A validade da lei, a força

de onde ela tira sua Leq l t í nu.dade e marca-se de .jus t aça , é

concordêncr a aos pranc íp Ios elementares sobre os quais são ela

borados Não podem os i rnper a t I vos leg81s emanarem de manafest.§.
ções de 9Jenas algum indivíduo ou í nexpr es s i vo grupo de í nc í.v í ,

duos , -

Nem mesmo o caráter cogente que se manteve, nas

últimas Cartas, com relação ao exe cc Ic í.o do "DIREITOII de voto,
impedlu que grande parcela da população de scump r r s se o impera

tivo constitucional. Mesmo os que, por motivos os meis varia 

dos, suje i t am-s e à formal idade do voto, seu r epuda o se mani fe~
ta através do voto "em brancov, a exemplo do que v se viu, fla 
grantemente, nos úl t imos pl e i tos e l e i t or a í.s Importa ser re!
lista. O voto, como IlDIREITO", é aceito pela pnpu lação brasi

Lea r-e que, porém, aoom oe a "DBRIGtlÇAOll que se lhe tenta impJ!!
giro De que adianta manter a ob r i qa t or ã edade do voto, para
apenas retirar das urnas um punhado de papel em branco?

Pretender manter a obrigatoriedade do voto é

manter-se afastado da real idade nam one L, facilmente identi fi

c âve l em qualquer man í re s t ação p Leb Lsc t t ér-a e .

Propugna-se, a rnda , pela redução da auade liml.

te para o exercício do dl r e i to de voto, em consonãnc ra com ma

ru rest ação exp r e s s i va da população, que pretende ver a nt e qr ada

no processo politico parcela dominante de nossa juventude.

Adi te-se que a idade de dez es se r s anos foi a

ceita na fase das Comissões como ve r dade ar a conquista democrá
tica, nao se .just r r i c anoo o retrocesso estampado no scbat í tut f
vo sem que sobre a matéria se pronuncie o Plenário.

FICATIVAJUS T

PL['U,ftIO/COlll'sio/SUICOlllS'b --,

P~t:NUIO/c;CIo"SSÃC/llllICON1Sdo ----___,

Altere-se o texto cont rco no projeto substitut.!.
vo , por conter matéria não cons t a tucã ona l , a ser tratada apenas

através da Leqa s Lação crd.inár â a . A competência da ns s embLé i a G~

ral não pode ser tratada na Carta Magna, eis que dependerá de

cada entidade. Chega a ser ridículo descer ao detalhe de estabe
Lecer- que a contribuição será descontada em "'falhaI!, sabendO-s;

que inúmeras categorias pr-of'Ls s í ona i s sequer recebeu por folha

ou mesmo congregam trabalhadores autônomos

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENOADo: art. 92 § 30

Qê-se ao §. 32 do art. 92 a seguinte redação:

Il§ 32 _ A as seebLéa a geral é o órgão dellberat,!
vo supremo da ent rdade s i nd í caje .

EMENDA ES33811·1
f!J OEPUTADO DêLIO BRAZ

PJ PLENARIO

EMENDA ES33812·9
(J OEPUTADO DêLIO BRAZ
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EMENDA ES33814·5
t: DEPUTADO DôLID BRAZ

rLENA"I<l/CQl.ll"iQ/:URCOr.tI".io ~

r,r-------------TEItTO/JuSrl'lcAçio- _

A presente proposta visa amped.í r que o Vice-Gove!.

nadar ou o Vlce-prefeito, sem precisar desincampatibilizar -se
de seus cargos, possam se candidatar a Governador ou a Prefe~

to, ensejando manobras e Lei.tor e í.ras por í.nte rmédi.o de seus
cargos.

EMENDA MDDIF"ICATIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 13 § JO.

r.r-- T.I:ltTO/JUllT'Flc_Ç,iO -,
pr rm í r c s e na

Dê-se ao § 32 do art. 13 a seçuirite redação:

"§ 3" - Não podem alistar-se os que não saabam e~

língua portuguesa 11 •

EMENDA ES33817·0
tJ DEPUTADO DôLIO BRAZ

PI.f;NAIIIO/c(lMI~'io/$u'eO"ullll,io--------~

~PAIIT'OO~
• PMDB

JUS T I F I C A T I V A
EMENDA SUBSTITUTIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 13, § 90.

Suprime-se a r e f'e r ênc i a aos "conscritos, durante
o período de serviço mit i t ar ob r í.ça t dr Lne , como oecorr ênc i a da
emenda apresentada do art. 193

Retira-se a expressão lIeleitores", verdadeiro
pleonasmo, eis que o verbo "alistar-se 11 , colocado em capítulo
r eIat rvo aos "Direitos Políticos", não propicia qualquer dúvida
da interpretação.

Dê-se ao § 92 do ar t . 13, a seguinte redação:
11 § 92 _ São elegíveis os militares e Las t âve t s , os

quais serão agregados pela autoridade superior ao se canda de t a

remi se eleitas, passarão automaticamente para a inatividade

quando diplomadas j se não conseguirem eleger-se, retornarão, a~

t omat acamerit e , à atividade".

JUS T I F I C A T I V A

r.r TUTO/JUnltlCAçi.o ---,

EMENDA E533815·3
[!J DEPUTADO DôL lO BRAZ

tJ PLENARIO
PLENAIIlo/eolllSsÂo/IUICOI.lIUÃO---------,

Com a emenda proposta dá-se tratamento uniforme
todos os militares alistáveis, com exclusão, portanto, apenas
dos que prestarem serviço militar obrigat6rio (objeto de outra

emenda, tornando-a facul tati 'lo) .
Não existe qualquer justiflcativa que permita

dl ferenciação cont i ca no presente texto.

Corrige-se, também, a redação anterior, omissa em
tratar da situação em que o militar não logra bom resultado no

pleito eleitoral.

r.r-------------TEXTO/JU:HIF'CAÇ,iO ---,

EMENDA ES33818·8
PJ DEPUTADO DôLIO BRAZ

EMENDA SUBSTITUTIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 13, § 12

PLEIl_III(l/GOIIISSj,o/;u8eOIlISlio ~

tJ PLENARlO

Dê-se ao § 42 do art. 13 a sequrnte redação:
..t.h .l!,....t.~§ 42 - Lei complementar estabelecerá as cond i ções

de estlflllidade, tendo em vista a nacionalidade, a c i dadaní a , a

idade, o alistamento e o domJ.cilio eleitoral na c Lr cunsc r i.ç ão , e

a filiação partldária".

EMENDA MODIF"ICATIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 13, § 40.

JUSTIFICATIVA

Dê-se ao § 12 do art. 13 a seguinte redação:

Com a redação proposta busca-se imprimir à norma
do ca spos í t í.vo um sent i oo de pr rnc Ip Io , remandando-se para a le 

gislação or dmãr í a , complementar, o estabelecimento das regras

serem seçuidas , com ev i dent e melhora na teénica Leql s l a t i va .

U§12 _ o mandato eletivo poderá ser impugnado ante
Justiça Eleitoral anteriormente à d i pLomação , instruída a ação

com provas conclusivas de abuso do poder econõnn co , corrupção ou

fraude e transgressões e Le í t ora i sv.

JUS T I F I C A T I V A

r.r --'-_Ti:XTO/JUnIFlc_ç,io--- ~

EMENDA ADITIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 13, § 70.

EMENDA E533816·1
[J DEPUTADO DELIa BRAZ

PI.,[N_1I10/GOll'SS.io/IUllCOlolltlS.io----------,
~OU.~
LOZ! 09(87

Tendo em vista a notoriedade de que se r cveat.c a cam
panha eleitoral, a ampuqnaç ão do mandato, sob a alegação de coE.
rupção , fraude ou transgressões eleitorais, assim como do abuso

do poder econõmi co deve ser formulada Lncont ânent i , descabendo ~

ce i tá-la quando interposta após a diplomação pela Justiça Eleit!<

ralo Não são os seis meses de prazo es t abe Lec ados no projeto que
irão coibir a prática de abusos eleitorais, apr.i cando-se , também

aqui, a velho adágio: "Dormientibus non succurrit Lua" (o Direi

to não dá amparo a quem lerda em seus atos).

Incluam-se, entre os que se subordanan à norma do
parágrafo, os Vice-Governadores e os v í ce-Pre f e r t.os ,

JUS T I F I C A T I V A

E lamentável que, no texto apresen'tado coma subs

litutivo, nenhuma referência se tenha feito aos Vice-Governado

res e aos Vice-Prefeitos, o que está sendo cor r i qado . medIante
apresentação de outras emendas.

EMENDA ES33819·6
fl DEPUTADO DôLID BRAZ

PI.~HAlll0/CO..llu,io/llUllCOM111~lO ,

r.r-------------Ti:ltTO/dUSTlFICAÇ,iO--------- _

EMENDA SUPRESSIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 30, item rII.
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Suprima-se, do item rrr do art. 30, a ressalva "e~

cLufdas as já ocupadas pelos Estados e Municípios ll
•

JUS T I F I C A T I V A

permaneçam temporariamente, sob o comando de autoridades brasilei
ras, vedada a concessão do estabelecimento de bases militares ou
de artefatos bélicos que coloquem em risco a Paz mund.íaL'",

,.,.,-- TUTOIJUSTlF'ClÇi.D ---,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPDSITIVD EMENDADO: § 10 do art. 30.

De acordo com a atual üons t í t.ua.ção , esses bens pe!,
t.encem , de pleno direito, à União. Assim, sua ocupação represe!!,
ta desrespeito à Lei Maior, que não merece ser 1eg1 t Imada , sob
pena de afronta aos Estados e Municípios que deixaram de reve 
lar condenável "esper t ez av ,

EMENDA ES3382G-O
f? DEPUTADO DELIO BRAZ

.. t.IE:N.../I'fl/COt.llSSi.O/IIHlCOlllssio- ---,

u~~~"~

~57~?0!J

JUSTIFICATIVA

o dIspositivo do Substitutivo consagra abertura não con
dizente com a Soberania e com a Defesa do próprio Estado brasilei

ro, comprometendo também nosso relacionamento internacional.
O trânsito pelo território nacional ou a permanênc i a, s~

pre temporária, dentro dos limites territoriais, devem ser apenas
em circunstâncias especiais e sob condiçBes estritamente controla
das, jamais se adm t í.ndo que dentro de nossas fronteiras se asse~

tem bases mil i t ar-es de outras Nações, ut í Liz ánon-ncs como instru
mento de seus intentos guerrilheirescos, contrariando, ainda, a fI!.
dole eminentemente pacifista e não beligerante de nossa povo.

Tal vedação deve alcançar, 19ualmente, os produtos resu.!.
tantes de condenável tecnologia bé La ca , como os foguetes nucleares,
que tendem a Instrumentalizar as guerras de conquista, a exemplo

do que lamentavelmente se tem visto em outros países.

Suprima-se o § 10 do art. 3D do Su!Jstitutivo.

JUS T I F I C A T I V A

r.r-------------TtxTD/~uSTlflCAÇio, ....,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPDSITIVD EMENDADD: art. 3D, § 20.

EMENDA ADITIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 31, i tem XI, alfnea "e ll •

Acrescente-se, na alfnea t1ell, do i tem XI, do art.
31, 11in f'Lnev , a seguinte expre s são e IIn05 bens que lhe per t en.,

cem".

'I.CIl.lllIO/CO.. ISSÃOJtUtCOIol'SIÁO ,

JUS T I F I C A T r V A

Da forma como está r ed l qa dn o dispositivo, de
forma ampla e çenér rca , ficam os Estados, o Distrito Federal

os Municfpios impedidos de explorarem, "sua spuntev , alguns ser

viços em bens que lhe são exclusivos, prcmovendo cse indevida ing~

rência da üní ão em seus territórios.

r.r T[XTO/~USTIFIC.lÇ;,O-------------.....,

~""~l..o~ D9/87
'LtH,llllO/coIolISSÃo/tutCtlIolIStÃO _

o mar territorial e a plataforma continental são, por d!:.
finição, bens pertencentes à União. Sua exploração, portanto, pela
União, não Just~fica que os hene f Lcro s fluam, preferencialmente

para qualquer Estado ou Municíplo, mas devem reverter, isonômica e
equi t atí.vament.e , em proveito de toda a Nação. Aos Estados e Munie.!.
pios litorâneos já f'Lca assegurado o privilégio de serem benefici!!
dos pela natureza, que os brindou com as belezas de um Li t or a L pu

jante como o brasileiro.

tJ PLENARID

EMENDA ES33821-8
(J DEPUTADO DELIO BRAZ

Suprima-se o § 22 do art. 30, renumerando-se os

dispas i tivos remanescentes.

JUSTIFICATIVA

Com a redação proposta, o exercício desses se rv i
ças será feito pela União tão somente nos bens que lhe pertencem,
ficando igualmente as unidades da Federação autorizadas a p r e s _

t á-Tcs em seus pr õpr i os t er r í t õr i os ,

r.r-----------_-TtXToNutTIFICAÇÃO--------- ---,

EMENDA SUBSTITUTIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 31, item XXI.

A exploração econômica e o aproveitamento de rl:.
Cursos naturais que pertençam à União , ainda que tais recursos
estejam confrnados em um ou apenas alguns Estados ou Municípios,

não Justifica que os bene r íc rcs fluam, de forma preferencial, p!
ra esses mesmos Estados ou Hunf c Ipaus , mas devem reverter, iso
nômica e equ í tativamente, em provei to de toda a Nação.

Atente-se, inclusive, para a possibilidade de

surgirem pressões de seab rdas para a implementação (ou ao contr!

rio, para a sua omissão) de planos e programas com vistas ao b~

neficiamento desregrado de apenas algumas r eqaüe s , em detrimen
to de todo o Pais.

PLENAllICJCO .. ltsiOJtutCO.. IUÃO ,

f!~~'~'~

C§j'~9[ã7J

EMENDA ES33822·6
l: DEPUTADO DELID BRAZ F!"""'~• PMDB

Dê-se ao item XXI do art. 31 a seguinte redação:

"XXI - executar os serviços de polícia maritima,
áérea e de fronteira e nas rodovias e ferrovias federais".

'l.."WAllIO/CCWIUiO/tU'COlolltsÃo .,
~''''--:-l
L05~ JUSTIFICATIVA

EMENDA SUBSTITUTIVA.

DISPOSITIVO EMENDADD: Inciso IV, do art. 31.

I)ê-se ao inciso IV do art. 31 do Substitutivo a seguinte redaçãoe

tlIV - permItir, nos casos previstos em lei complementar,
que forças estrangeiras t rans i t.em pelo tern.t6rio nacional ou nele

A eLeãção do órgão competente para exercer os
serviços de policiamento deve ficar a cargo da legislação or
dinária, Já prevista no inciso XIII do mesmo artigo e igual _

mente no item XX do art. 32, sendo desnecessário fazê-lo no
próprio texto cons t r tucional.
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EMENDA ES33825·1
tJ DEPUTADO DéLIO BRAZ

tJ PLENARID

I'L.IN.l'IlotCOIolIUÃo/'UICOl,lI',ÃO ,

r-=;"U"IDD~
PMDB

~",.~LO5 !...JJ2!..llJ
I'Lld"lrJ/erJlIlssÃrJISUICrJI,IISSÃO -,

,.,.,- TUTO/JUllTlrlCAÇ40 -,

EMENDA SUBSTITUTIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 31, item XXII, alínea "a".

r;-r TtxTrJ/JunIFu:AçÃrJ----- --,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 37, item I, alínea "a".

Dê-se à alínea "ali do item XXII do art. 31 a segui.!:!,
te redação: ~upl:ima-se a alínea "ali do item I do art. 37.

"a ) toda atividade nuclear em t er r a t ôr ão nacional I

somente será admitida para fins pac j f'Lcos e mediante aprovação do
congresso Nac í onaj.v, JUS T I F I C A T I V A

JUS T I F I C A T I V A

substitUe-se a vIrgula pela conjunção "e", tornando
adã tivas as duas condições mencionadas no dispas! t i VO.

De acordo com o texto atual, poder-ise-La chegar ao
entendimento de que se poderiam desenvolver atividades nucleares
em território nacional sem a aprovação da congresso Nacional J ju2..
tamente as que não tivessem fins pacificas.

o dispositivo apresen~a-se falho I sob o aspecto de

técnica legislativa e retrata o "ôbvao uIul ant ev •

Com efeito, desnecessãr i o se torna afirmar Que

"compete aos Estados legislar sobre as matérias de sua cnnpe ~

t ênc í a" (primeira parte do dfspus r t Lvn},

Igualmente, é redundante afirmar-se que "cabe aos
Estados suplementar a legislação federal nos casos previstos I

nesta Constituição" (parte final).

r.r------------- TtxTo/JUnrrlc.....J:o' ___,

EMENDA ES33826-9
l: DEPUTADO DéLIO BRAZ

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 32, item XX.

~..""~
MOS

~~.,.~L0 5dJlJ...Lm
'LtI.lAIIIO/erJl.I15sio/lUBCrJI,IIISÃrJ ,

EMENDA SUBSTITUTIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 37, § üní co ,

t? PLENARID

EMENDA ES33829·3
tI DEptlTAOO Ot'l TO ;RAZ

r.r------------- TUTrJ/~USTl~le.çÃo ___,

'a.U,l1'l1D/cOM1SIAO!llJIeOI,Unio _

f:J PLENARIO

Acrescente-se, no item XX da art. 32, a referência
à Policia Rodoviária Federal.

nê-ea-ao parágrafo único do art. 37 a seguinte T!:.
dação:

JUS T I F I C A T I V A

Não se justl fica tratar, isoladamente, nesse i tem,
a legislação sobre a competência da Polícia Federal, olvidando

a Policia Rodov i ãr Ia Federal.

Talvez se possa considerar redundante o c í spcs í t a-.
Ver em face do disposto no art. 31, item XIII, que Já prevê a

"organização" desses crçarusmcs mil! t ares .

"Paréqr-afo único - A criação, incorporação, fusão
e o desmembramento de Municípios J obedecidos os r equí s í tos pr~

vistos em lei complementar estadual, dependerão de consulta pr!
via, mediante pLeb í s c i tn , às populações diretamente envolvidas,
da aprovação das Câmaras de Vereadores dos Municípios afetados,
e dar -su-ão por le1 estadual".

JUSTIFICATIVA

rer- TUTOfJUSTlfIC,lÇÃO -,

EMENDA ES33827-7
tJ DEPUTADO DéLIO BRAZ

PI.C"lANIO/COIolIUÃO/tH1ICOl'USSÃIl-----------,
trr="::-"::~
~~

Substitue-se o adjetivo "lnteressadas ll por Uenvol
vidas", ej ãmmanoo-ne qualquer ant.e rpr et.ação menos nobre que
enseje o utLl.Lt arr smo e bene f'dca amento individual Ou de apenas

a l quns" grupos. No caso de desmembramentos, é antíub i t áve I que
a parte remanescente cons ruera-ne diretamente envolvida na op!:,
ração.

Dá-se p~eferência à forma pronominal mesoclítica,
por certo mais eufônica.

rIT-------------UnO/JU$TlncAçÃO ----,

'----"=-~"---===---"-'=-- ----'J [ITPM~~''''~
I'Lt"'A"lrJ/eolllllÁrJISUICOI,lISS.iO--- 'J ~OAU---:-=-l

~--'-__-=___________________ ~9 /Il7 J

EMENDA ES33830-7
\: DEPUTADO DéLIO BRAZ

fi PLENARIO

JUS T I F I C A T I V A

SUprima-se o i tem I I do ar t , 36, renumerando-se os

dispas! tivos remanescentes.

EMENDA SVPRESSIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 36, item II.

A presente emenda guarda conexão com outra apre

sentada relativamente ao ar t 30," item r rr , CUJos fundamentos
se invocam subs ro í ar í ament e no presente caso.

A impropnedade de a nterca.l açãu desse item se faz

patente, até mesmo por versar sobre assunto relativo aos muna-.

c íp í os , em capítulo reservada aos Estados Federados.

Não se pode consagrar a "esperteza" de Estados e
Municípios que perpetraram infração às normas constitucionais I

vigentes.

EMENDA ADI TIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 39.

Acrescente-se ao art. 39 o seguinte parágra fo:
Il§ _ Em caso de impedimento do ücver-nador , a.!:!

sênc i a do País ou de vacância, sus t í tuem-no, no exercIc i o do ca!.

go, sucessi vamente, o Vice-Governador, o Presidente da Assem
bléia ou da Câmara Legislativa e outros, nos termos em que d~sp~

ser sua Consti tuição ll •
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JUSTIfICATIVA

Supre-se, com a proposta, a omissão do Projeto

relativamente à linha sucessória do chefe do ExecutIva nos Esta

dos e no Distrito Federal, remandando-se para sua Constituição o
cs tebefecrmento de si tuações espec I ficas.

sucessivamente, o Vice-Prefeito, o Presidente da Câmara dos Ve 
readores e outros, nos termos em que daspuse r a 'ie}, orgânica da

município. "

JUS T I F I C A T I V A

r;,----- Tt:ltTO/~l.ln'rlc.~iD- __.,

EMENDA ES33831-5
tJ DEPUTADO DELID BRAZ

'lEN""ICl/CONIUão/sUICOJolISJio----- •

Supre-se, com a proposta, a omissão do Projeto

relativamente à Lanha sucess6ria do Chefe do Executivo nos Muni
cípios, remandando-se para sua le~ orgânica o estabelecimento de
si tueções especí ficas.

tJ PLENARIO

EMENDA ES33834·0
I: DEPUTADO DéLIO BRAZ

~LENAIIID/CD"'ISSÃOllUltD"ISS.i.O ---,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 39.

P PLENARID

r;,--------------TUro/JuSTlfICAÇÃO------ ----,

Acrescente-se ao art. 39 o seguinte parágra fo:
"Parãqr e ro úru co - A eleição do cand i dat o a Vlce-G~

vernador far-se-á nos termos deste artigo, apurando-se o resul
tado independentemente daquele ver i t i cado na eleição do Govern~

dor ."

JUSTIFICATIVA

A emenda supre a lacuna do Substitutivo e elimlna a

s í s t emét i ca de cons i derar eleito o Vice-Governador apenas em

v i r t.ude da eleição do Governador com ele registrado, com o obj!:,
tivo de impedir a formação de coligações que passam a ser imp0E..

tas ao eleitorado, sem que possam os eLea t or e s se p r onunc i ar em'
sobre sua ve rdade i r a pr ef'er ênc i a relacionada com seus represen

tantes.

EMENDA SUBSTITUTIVA/SUPRESSIVA.

DISPOSITIVO; EMENDADOS: art. 46, §§ 3' e 40.

Suprimido o § 49 do art. 46, dê-se ao § 32 do menci.Q.
nado artigo a seguinte r edação e

"§ 3' - O Município, com população super ror a três

milhões de habitentes poderá insti tua r Conselho de Contas Munlci

pa L, nos termos de lei complementar federal v •

JUS T I F I C A T I V A

Com a emenda proposta suprime-se um parágrafo, além

de aperfeiçoar o projeto, sob o aspecto da técnica j eqj s j a t rva ,

r,r-------------TEltTO/JuST.'lc.lção- ----,

EMENDA ES33832·3
fJ DEPUTADO DéLIO 8RAZ

'Ll'Ulllo/cONlssio/SUICOillssio-- .,
~ ..,,~L°'?J 09lB?

EMENDA ES33835·8
t: DEPUTADO DtLIO BRAZ

'LlllÁ"'lO/cOlolISdO/,lIJ.COloUUÃO-----------..,

r;,- Tr.:nO/JUnl'IC.lÇÃO-----------------,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 43

EMENDA MODIFICATIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 47, § 20.

Acrescente-se ao ar t , 43 o seguinte parágrafo:

"Par ãqr a f'o üru.co - A e Lea çãn do cand.i dato a v i ce-Pre
feito far-se-á nos termos deste artigo, apurando-se o r esu I tad~
independentemente daquele ve r Lficado na e Le i çãn do PrefeI to. 11

5ubsti tua-se I no § 22 do art. 47, a referência ao

"artigo 111 e seus parágrafos" pela referência ao lIartigo 74

seus parágra f 05 11 •

JUS T I F I C A T I V A

r,r-------------Tu:To/~unlnc"ção __.,

EMENDA E533833·1
fi DEPUTADO DéLIO 8RAZ

'LIiNA"'lo/Cor.USsAO/sullcOlollnÃo- .,

EMENDA SUPRESSIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 47, § 40.

o art. 111, mencionado no texto, trata da e Le í ção
do Pr-es adent e da RepLiblics , cujos princípios são Lnapã Icâveas
eleição dos Deputados Distritais. Parece-me tratar-se de mero

lapso, eis que o dispositivo melhor aplicável à situação sera a

o Que tem o número 74.

tJ PLENARIO

r;,- TUTO/JUSTlfICAÇão ----,

EMENDA ES33836·6
t: DEPUTADO DELIO 8RAZ

'LEN.lIIIO/eOlll".lD/IUeOlllsliO .,

JUS T I F I C A T I,V A

A emenda supre a lacuna do Sustitutivo e e Ldrru.na a

sistemática de considerar elei to o ví ce-pre rei to apenas em v i r tu

de da eleição do Prefeito com ele registrado, com o objetivo d;

f epeda r a formação de coligações que passam a ser impostas ao
e Le i t or ado , sem que possam os eleitores se pronunciarem sobre

,. sua verdadeira p r ef'e r ênca a relacionada com seus representantes.

tJ PLENARIO

EMENDA ADITIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 43.

Suprima-se o § 4' do art. 47.

JUS T I F I C A T I V A

Acrescente-se ao art. 43 o seguinte parágra fo:

"§ _ Em caso de impedimento do Prefeito, ausê!l
ela do País ou vac ânc aa , subs t i t uem-nu , no exe r c f c ac do cargo

o conteúdo da norma t r enac r r ta nesse parágrafo e~

contra-se amparado pelo disposto no art. 31, item XIII, sendo
oesnecessãr rc repeti-lo.
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JUS T I F I C A T I V A

,.,,- nlCTO/JU'TlI'ICAQio __,

EMENOA AOITIVA.

DISPOSITIVO EMENOAOO: Art. 50, § '0.

com a SUDAM, SUDENE, etc., são preponderantemente r eqa õe s de

desenvolvimento, enquanto as áreas met ropc l i tanas , ads t r i t as I

aos limites geográfICOS de cada Estado ou do uí s t r i t o Federal,
são regiões tipicamente de serviços.

Q § 3º do art. 51, com a redaçao que lhe destin,!
ram as Comissões t emát acas e que fOI adotada pelo ilustre ReI,!!

tor da Comissão de SIstematização, assegura ao Distrito Federal
a poss Iba.Lf dade de cr-a ar Areas Metropolitanas e Microrregiões.
Em face, porém, da vinculação do parágrafo ao "c aput " do arti 

go, tais figuras ficariam adstritas aos limites geográficos do

Distrito Federal a menos que se pretenda partir para as macro 
regiões ou regiões de Desenvolvimento, como é o caso da Região

Centro-Oeste, resguardada pelo artigo 50 do substltutivo.

Não há por que aguardar o r econhecamento de uma 51

tuação fática ar rever s Ive l , qual "'seja a Influência que o Oistr,!

to Federal vem exercendo, a cada dia e com maior intensIdade

nos Municípios que lhe são limitrofes, embora pertencendo aos
Estados de Galás ou de Minas Gerais. Justifica-se, assim, a pr2,

posição por guindar ao plano JurídICO o que se consolidou como

evidente r ea Ladade rãt ace .
Da forma como está redigido, o § 32 nem mesmo teria

aplicação, pOIS o üí s t r i t o Federal constitui, na atuaLi dade , um

todo Lndd vas f ve I po Lí t acament e , não se podendo criar Areas Me

tropoli t anas ou MIcrorregIões, o que pressupõe a presença de M~

ni c Ip Io s distintos. Além dISSO, desnecessária se torna a perml~

são, em face da unidade territorial e política do Distrito Fed.!:,

r al , atestada no pr6prio texto constitucional, no § 39 do art.

47 •

PLEN41110/COll15S ÃOI'UICOllIUÃO---- ,

Dada a importância, para a Região, de que se re
veste o Conselho RegIonal da r eça ão de desenvo.lvrmento econõmi _

co, não vemos como de rxar de reservar assento permanente àquelas
a quem 05 hab r t ant e s locais conrera ree poderes para representá _
los po l r t Lcament e

Incluam-se, entre os membros natos do Conselho R!:.,

giona1, "0 Deputado Federal e o Deputado Estadual mais votados I

na Reqa.ãoe •

EMENDA ES33837-4
l: DEPUTADO oELIO BRAZ

r.-r--- PL[/(.i.1II10/cOloll~'Ão/suReolll's,io ~

EMENDA ES33838-2
l: OEPUTAOO oELIO BRAZ

...--- Tu:rO/JU5TlflClQi.a __,

EMENDA ADITIVA.

OISPOSITIVO EMENOAOO: Art. 51, § 10.

EMENDA ES33840-4
l: DEPUTAOO DELIO BRAZ

Incluam-se, entre os membros natos do Conselho

Metropolitano ou Mlcrorregional, "o Deputado Federal e o Dep~

tado Estadual maas votados na Req i.ão" f:J PLENARIO

PLEIl.lIIIO/COIlI$$ÃO/;uleO.lllssÃo _

~""~05I09J87

JUS T I F I C A T I V A
...------- TUTO/JUSTlFICAÇÃO--------------,

Dada a importância, para a Req Lão , de que se

reveste o Conselho Metropolitano ou Microrreglonal, não vemos

como de i xar de reservar assento permanente àqueles a quem os

habi lantes locais conrer i r-em poderes para representá-los P.Q.

11 t i camente •

EMENOA SUPRESSIVA

OISPOSITIVO EMENOAOO: Art. 55, i t em L

Suprima-se, do item I do art. 55, a ressalva,

"Ln fine", "salvo na hipótese de rescisão de contrato de tr~

ba Lho" .

JUS T I F I C A T I V A

r.-r---- TlI:XTo/~unIFlc...çi.o' _

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENOAOO: Art. 51 § 30,

EMENDA ES33839-1tJ OEPUTAOO oELIO BRAZ

I'LENARIO/COilISSi.o/sUICO!,lISdo,--- ~

~"'-'~l..E5~

o importante pr i c Ip í o da "motivação", ex i qI 

vel dos atos públicos, deve ser consagrado de mane i r a absol2!

ta, não ense jando qualquer excessão. Não vejo como, pr inc i 

palmente na rescisão de contrato de trabalho, quando estão
envo I VIdas diretamente os interesses dos cidadãos, se rele 

gue a segundo plano a observância de tão salutar pr-anc Ip Io ,

Dê-se ao § 30 do art. 51 a seçurnt e redaçilo:

11 § 32 _ O disposto neste artigo aplica-se, no que
couber, ao DIstrito Federal, podendo integrar a nre e Metropoll

tana de Brasília os municípios pertencentes dOS Estados de

Goiás e t-1lnas Gerais que Li mdt em geograficamente com o ni s t r r-,
to Federal".

EMENDA ES33841-2
f:J DEPUTADO D~LIO BRAZ

PLEN.lIlIO/COills".i.O/:UICO.llISllÃI:t ,

U S T I F I C A T I V A
=------------=- T[XTo/~unIFlcAç;;O------- __,

EMENOA SUPRESSIVA.

OISPOSITIVO EMENDAOO: art. 60.

D Projeto constitucional consagra 'duas fIguras di,!

tintas daquelas que compõem o elenco f'eder at Ivo , as Regiões de

Desenvol vimanto ãccnônu cn , resul tantes da assJciação de Es ta 
dos e do DIstrito Federal (artigo 50) e as ztr ees Met r opo Lat ana s
e MicrorregIões, criadas nos Estados por aqrudament o de Munic.f.

pios llmítrofes (art. 51). As Req i ões de Desenvo.l v ament c , cor

respondentes às macro-reglões, a exemplo do: que ex i s te hoje
!

Suprima-se, do art. 60 do Substitutivo, a expressão !là

natureza ou", passando o da spo s Lt Lvo a ter a seçuante redação:
"Art. 60 - ~ vedada qualquer diferença de vencimento e!].

tre cargos e empregos iguais ou assemelhados dos servidores do L~

gislativo, do Executivo e do Judiciário, ressalvadas as vantagens

de caráter individual e as r e l at avas ao local de trabalhon•
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JUS T I F I C A T I V A

Não se contemplou a expressão à natureza porque ela es

tabelece contr ar i edade interna no pr6prio ar t i qo , Cargos iguais
ou assemelhados não podem apresentar natureza diversa. O princí

pio de isonomia orienta que se remunere ~gualmente funções da me!,
ma natureza ..

Acrescente-se ao art. 64 o seguinte parágrafo:
tI§ 3Q _ Esta proibição não se aplica aos aposenta-

dos, Quanto ao exercício de mais um cargo eletivo ou um cargo

de magistério".

JUS T I F I C A T I V A

DEPUTADO DELIO BRAZ

r.r-------- 'LINA"lll/~ON1'SID/'IItIÇO"'I$SÃO__+ ---,
PLENARIO

Tecnicamente, o aposentado do serviço públlCO ain

da é um funcionário, donde a necessidade de se explicitar a si

tuação proposta, como não sendo alcançada pela vedação de acum.!:!.
lação.

=--------------tElCTO/~unlfle.çio--L--- _

EMENDA SUPRESSIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 63, item II.
'l.INAI\·o/cOlll',io/.uICOlll"io _

Suprima-se, do item 11 do art. 63, a expressão "sob
qualquer regime" #

= TuToNun"lcAçio, ___,

JUS T I F I C A T I V A
EMENDA SUPRESSIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 65, § 2º.

JUS T I F I C A T I V A

Suprima-se o § 22 do art. 65.

A forma excessivamente liberal do texto proposto eL!.
sejaria beneficio indevido em s í tuações não condizentes com

isonomia que se pretende aplicar à admí ru s t r açãn públ ica.

'l.tN~I'lI"I(;OAll.!II;.OI'/)'el)lIl".io---------,

~ PLENARID

A proposta visa à compa t rba Lf z ação com o item lI!

que impõe regime jurídico lÍnlco para todos os servidores, tanto
da União, quanto dos Estados, do Distr i to Federal e dos Munici _
pios.

Em face da unicidade de reglme jurídlco, de s c abe f.,!

lar-se em alternativa.

O ingresso no serviço público somente deverá ser f.§.

cul tado a quem comprove estar habilitado e em igualdade de condi
ÇOES, o que será determinada através de concurso regular. Este

prmc íp í o deve ser absoluto, inadmitindo-se qualquer excessão

Assim, quanto mais enfático for o texto constitucional, mais fá

cil será sua aplicação, não permltindo se promova interpretação'

evasiva.

l: PLENARIO
'l.IN..I\IO/COlll";.o/'u.COllIUio, ~

_---'------------'--n:)l.To/~USTI'ICAÇ:;.O' __,

EMENDA SUPRESSIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 70, item r.
r;T-------------TEXTD/~uul'leAçio, ___,

EMENDA SUBSTITUTIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 63, § único.

Suprima-se, do item I do art. 70, a expressão "aos
titulares de mandato muní.cãpa tv .

JUS T I F I C A T I V A
Dê-se, ao parágra fo única do art. 63, a seguinte r~

dação e

"Parágrafo úmco - Os cargos em comissão ou as fun

ções de cnnf'Lança serão exercidos privativamente por serv i do r
ocupante de cargo de carreira técnica ou prof i s s Iona t , exceto os
de conr i ançe direta da autoridade máx i ma de cada órgão ou entid.!
de".

Não há porque r es t r Ipç.í r- a faculdade tão somente I

aos titulares de mandato municipal, impondo-se ampliar o alcan

ce do drspos i t ívo a qualquer nível de servídor.

JUS T I F I C A T I V A

Seguindo o pr-LncIp r c de igualdade entre os Poderes,
ex tende-sé a norma a todos os Poderes, não apenas ao Executivo.

Busca-se, com a redação proposta, eliminar a veda _
ção de que até mesmo os Governadores de s etadc e os Prefeitos I

possam nomear pessoas de sua confiança para ocupar alguns cargos de exclusl,
vo interesse da Admlnistração.

'l.EIl.l.l'IlO/cOI.lI""'o/lu.eOloll's;.O ,

~-_--_- -_-'-_TEXTO/~unl'«:.l.çio'-------------___,

EMENDA SUPRESSIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 71,§§ 10 e 2º.

Suprimam-se os parágrafos 19 e 2!ii! do art. 71.

~ PLENARIO
'uNJI'lIOICGl.tr$';.(I/.lfICalf:luI" ~ JUSTIFICATIVA

=------------'--TEXTONuUlFlCAÇio _

EMENDA ADITIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 64.

A matéria es capa ao alcance da norma constitucional,

impondo-se tratá-la por via da Leqa s l.ação ordinána, com possib!:.

lidade de apreciar os múltiplos envoIvzraent os ,



EMENDA ES33848-0tJ DEPUTADD DôLIO BRAZ cr!""""~• PMDB_~

EMENDA ES33851·0l: DEPUTADD DôLIO BRAZ

JOl.lIIAlllO/cclollUio!liU1l1l01ol1nio-------__-,
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p:r;~~'~"0=:J

p:çj09~
r.r TEXTO/Ju$TlfICAÇ1Cl ---,

EMENDA SUBSTITUTIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 72, § ' s ,

Substitua-se, no § 19 do art. 72, a palavra "públ!
CO U por "remunerado ll •

JUS T I F I C A T I V A

o que deve motivar a transferência para a reserva
deve ser a quebra da ded.i cação exclusiva, de va da pelo militar ca

ativa, e não, apenas, a cumul ação de cargos. Por isso propõe-se

a aI t e r ação nos termos desta emenda, mais abrangente e condize.!:!,
te com o princípio acima.

r,r-- TElI.TO/dUnlrlcAçio-------- __,

EMENDA MODIFICATIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 74, § 20.

Altere-se o número mâxamo de Deputados Federais,

por Estado ou pelo Distrito Federal, para "sessenta".

JUSTIFICATIVA

f.l. quantidade proposta no texto do Substitutivo
parece-nos exces s rve , conduzindo à f'nrmaç ão de Congresso gra!!.

de demais, com comprometimento do princípio federativo, em d!:,

t r xaento preponderante para os Estados menos populosos"

EMENDA ES33852·8
fl DEPUTADO OELIO BRAZ

r.r------------- TUTO/Junlrl~AçÃo- __,
"LEIl"1I1D/COMI5SiotSUIlCOIlISIÃD--------------,

tJ PLENARIO

'LlIIAIIIO/cOllISSio/su.COllI5Sio ---,

re-r TuTo/~unIFlc.çÀO-------_-----__,

EMENDA ADITIVA.

OISPOSITIVO EMENOADO: Capítulo I (DO LEGISLATIVO), do Título V

(OA ORGANIZAÇAO DOS PODERES E SISTEr~A OE

GOVERNO), antecedendo o ar t 73

Acrescente-se, no Capítulo I (DO LEGISLATIVO) ,

do TítulO" V (DA ORGANIZAÇAO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO),

a palavra "PODER", passando referido Capitula a ter a seguinte
denominação:

"CAPITULD I

DD PODER LEGISLATIVO".

JUS T I F I C A T I V A

A proposição uru forro! za a uenonn.nação dada aos

diversos capítulos que tratam dos Poderes, a exemplo do que
ocorre no capít~lo 11 e no Capítulo IV do mesmo Titulo.

EMENDA AOITIVA.

DISPDSITIVD EMENDADO: Art. 72, § 40.

Acrescente-se ao § 4º do ar t . 72 o seguinte cod1:,
cllo: "salvo para preenchimento das condições de elegibilldade,

nos termos do § 4\=1 do art. 13".

JUS T I F I ç A T I V A

A emenda proposta visa a compat Ib i Laza r aprese!:!

te dispos í t ãvo com o que determina o § 4Q do art. 13, r e Lat ava 
mente às condições de e l eç lb í Lí dade , sendo Lnace a t éve J que os
mili tares da ativa que se pretendam candidatar a cargos eleti 

vos fiquem dispensados da exigência de f'a Laaç ão partidária, 1.!!!.
posta aos demai s cidadãos.

EMENDA ES33853-6f DEPUTADO DôLI D BRAZ

I'Lf:lIA1lI0/cOlllSSÃO/I:URCOllISSÃO----------,

r,r TUTO/~USTlflCAÇÃO _,

EMENDA ES33850-1
fl DEPUTADO DE'! lO BRAZ

r.r n~TO/Junlrlc.cÃo-------------__,

t: PI ENARro

I'Ll':N.. 1I10/CONISSÃO/SU.CO.. IS~ÃO ---,

EMENDA MODIFICATIVA.

DISPDSITIVO EMENDAOD: art. 7S

Dê-se, aos §§ 1g e 29 do er t . 75, a aequant e red~

ção ,

"§ 19 _ Cada Estado e o Distrito Federal elegerão
cinco Senadores, com mandato de oi to anos.

EMENDA MODIFICATIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 73.

Substitua-se, no art. 73, a expressão 110 Legisl.!

tivo é exercido" por 110 Poder Legislativo é exercido".

JUS T I F I C A T I V A

A pr opos i ção uru formiza a denoma nação dada aos

diversos Poderes, a exemplo do que ocorre com o Poder Executivo

e com o Poder Judiciárlo.

§ 2º - A representação de cada Estado e do Ois 
trito Federal será renovada de quatro em quatro anos, alterna
damente, por dois e três quintos".

JUSTIFICATIVA

Eleva-se o número de senadores a serem e Ler tos em

cada Estado e também no Das t r i t o Federal, passando de três pa

ra cinco, em face da complexidade cada vez mais crescente dos
problemas cuj a solução ancurnbe ao Senado Federal.
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A emenda representa, ainda, a demonstração
apoio aos Estados menos populosos mas que, nem por isso,

suem problemas I assegurando-lhes uma representação que
batalhar eficazmente pelo desenvolvimento e progresso de

região.

de

pos 
possa

sua

JUS T 1 F I C A T I V A

A votação que tenha por objetivo a aprovação de maté-
ria legislativa não deve ficar r es'tr i t.a a apenas um grupo de
parlamentares 1 sob pena de se estar í.ncent r vende a criação de
blocos que atentem contra o mandato popular, outorgado indisti!!,

temente a todos os Congressl.stas.

EMENDA ES33857-9
I: DEPUTADO DlôLID BRAZ

EMENDA ES33854-4
êóJ DEPUTADO DELID BRAZ

=-------------TtXTQ/~unlflc...ç;;D-------------_, tJ PLENARID

'I.ENA'UO!CON'SS.;:(J!SUICONIUÃO ,

u~·~;"~

tJ!5;~~7EJ

EMENDA MDDIFIÇATlVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 77. item XV.

= TUT(JNusTl~lc"qio ::: __,

EMENDA SUPRESSIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: Arhgos 91 e 101.

subst r tua-se, no i tem XV do art. 77, a expressão
"examinar" por llaprovar, preVlamente11.

JUSTIFICATIVA

gupramam-ae , por conexos J o inciso IV do art. 91 e
artigo 101 do Substitutivo.

JUS T 1 F I C A T I V A

o

A palavra "exam i nar v , em si, não encerra campe _
tência de qualquer natureza I representando simples faculdade

que não se pode nem mesmo controlar I dada a notoriedade e pub Lf
cidade de que se revestem os atos admí n í s t r a t i vns

A competência que se deve reservar ao Congresso

Nacional deve ser decisória, portanto aprobatória, e não sim-
plesmente apreciativa.

Há de se banir, de uma vez por todas, o resquício de pe

ríodo ditatorial em que se permitia ao Executivo formular, unipes
soalmente, norma legal com força congente, quedando o poder Legi,!

lativo como mera peça decorativa do Estado.
Se lei há de ser feita, que o seja pelos trâmites n0E.

mais, com par t i c Ipaçãc atuante dos representantes do povo J que Pl!

r e tanto foram eleitos.

=-------------TE"TO!~llnl~lc"çio-----------___,

EMENDA ES33B55-2
f: DEPUTADO DELID BRAZ

fi PLENARID

'LCHAI\IO/coN1Uio/sIl8eONluio ,

'LENA"'O!CONlssio!.UDCOllISSÃO _

~-_-_-_------_TEnO!JllSTlflc"Ç,í,o------

EMENDA SUPRESSIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 93. § lo.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 63. parágrafo único.

Suprima-se, do parágrafo único do art. 83, a seguinte
expressão r llfuncionará como Presidente o do Supremo Tribunal Fe
deral" .

JUSTIFICATIVA

o Senado da República possui autonomia aum ln i s t r-at Iva ,
sendo indefensáve1 que se lhe imponha outro Presidente, além da

quele que está investido dos legítimos poderes de mando, dentro
da próprio Leqa s l a t Lvo, Se os ilustres Senadores devem deliberar
sobre qualquer assunto, mesmo os de magna relevância quais sejam
os que constituem sua competência privativa, devem fazê-lo sem
qualquer ingerência externa, sob a liderança segura de sua pró
pria Pres auênc aa , sem que, com isso, se pretenda desmerecer a i..!!!,

portância do Supremo Tubunal Federal e nem mesmo a inclita fig!!.

r a de seu aIustr e Presldente.

Suprima-se a § lQ do art 93.

JUS T I F I C A T I V A

o "caput" do artigo confere cnmpe t ênc i a ao Pr es i dent e
da República, e ao Primeiro Mlnistro, entre outros, para dar ini
cio, "m~tu próprio", ao processo legislativo

Embora se possa e deva assegurar ao Sr. Presidente da
República e 30 Sr. Primeiro aa.nt s t ro a competência para deflagar
o processo legIslativo, não se pode adnu t i r que o façam em cará
ter de exclusividade) .privativamente.

A harmonia que deve existir entre os Poderes do Estajo,
aliada a rns t rument.os inseridos na pr6pria Cons t i tu í ção , inclusi
ve o poder de Veto I deverá conduzir a bom termo o empreendiment~

de tarefas legislativas que ob j e t Lvem a meLhor aa das condições
impostas aos .i.ndâvLduos , sem que se p r ec as e Lí.mi t ar -cs poderes

do Legislativo e transmudar para o Execut i vo atribuições Que pe

la pr6pria natureza devem pertencer BO Congresso Nac aona I de foI.
ma p r r orLt ár-La e SÊl0, por isso mesmo, indelegáveIs.

= TUTO!~U~T1FIC"çio-------------_,

EMENDA ES33856-1
f: DEPUTADO DlôLID BRAZ

,.1.~1I.. "'O/CONI~!fÃO/!fU.CONI",ÃO ---,

e-:::f:~~;'~

f:õ5 -;~;7ã7]
~LEN"Il'O!'O ..t~s"O/SUDCOlllssio _

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 90. § 20.

Suprima-se o § 22 do art. 90, renumerando-se os dispo

s í.t ivos remanescentes.

EMENDA SUPRESSIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 94.

suprnna-se o art. 94 do subs t a tut ivo .



JUS f I F I C A f I V A

Cabe ao Congresso Nac i ona I por sua pr ópr aa natureza I

empreendimento de tarefas Leq.l s l at i.vas , baru ndu-e e de uma vez por

todas, os r esqu Ic i os do período ditatorial em que se pe rm í t i a ao
Executl vo formular I unipessoalmente I norma legal com força co-

gente, mantendo-se, então, a harmoru a que deve ex i s t i r entre 05

poderes do Estado.
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JUS T I F I C A T 1 V A

Entendo de máxarna importância cO\"'oceltuar-se o alcance

das leis complementares, consade r adas aquelas que são ed i t adas no
intui to de disciplinar as normas qe r aa s dos diversos ramos do dr

re i t o , complementando as normas cons t i tuc í ona í s .

EMENDA E833860-9r: DEPUTADO DéLIO BRAZ I'LIENAAIO/cOl.lI'SÃo/IlUICOIlIUÃO---------

f: PLENARlO
PLEIl~1I1D/CO"'I~~ie/$UleDlolI51';:Q -,

EMENDA ES33863·3t: DEPUTADO DéLIO BRAZ

tJ PLENARID
r;-r TE:no/JuH'ncAçÃO-------------__,

=------- -------TUTO/JIJHlne~<;Ã/J----- __,

EflENDA SUPRESS I VA.

DISPOSIT IVO ENENDADO: Art 95.

Suor i macae o item I do art. 95, f i cando sua red~

çâe , em consequênc i a , da s e qu i nt e forma:

"Art 95 - Não será admi t ado aumento da despesa

prevista nos p r o j e t o s sobre or çeru z ação dos serviços adnu rn s t r a

ti vos da Câmara Federal, do Senado da República e dos r r í ouna i s
Federais e !'-hnisté'IIO PúblICO".

JUS T I F 1 C A T 1 V A

A proposta vincuia-se a outra apresentada relat!
vamente ao § 12 do art 93, ext inçuí noo a ccmpe t ênc r a pr i vat i va
do Poder Execu t a vo na Ln i cLat Lva das j e i s

EMENDA MODIFICATIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 111, § 1s ,

Dê-se ao § 1Q do ar t . 111, a s equint e redação:

u§ 12 _ Será proclamado e Le i t,o o cendrdato que

obtiver, em mais da metade das umoaoes da Federação, a maio
ria absoluta dos votos, não computados os em branco e os nu 
los"

JUS T I F I C A T I V A

A const í tui ção consagra o principio do r eç rme

f'ade r a t i vo , Contudo, tal pr mc íp í o não é r espe i t ado quando se
trata de eLe i çõe s para ocupar cargos com jurisdição em todo
o territ6rio nacional, bastando a SImples marcr í a de votos.

EMENDA E833861-7
t: DEPUTADO DéLIO BRAZ

PL01AAO/eOl.l'ssÃo/IHJReCl.l1:lSAO -,

Com a emenda proposta procura-se a t i nç í r o ob
jetivo de tornar o pr eencrumento de carqos eletivos verríade r
ramente mais representativos, minimizando os efeitos de pond.!:.
ração re Iat rva dos Estados mais populosos.

r,r--------------Tft~!JI....'H'r'CAçI\O ____,

EMENDA SUPRESSIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 99 § 60.

PLr:II.Alo/cD.. 'S'Ãol$URCOl.lI~SÃO- _

Sup r ama-c s e do § 6º do art. 99 a r e re r ênca a
rágrafo 19 do ar t r qo 93 (equ i vocadsment e CItado como ar t

que porém, não pOSSUI tal parágrafo).

JUSTIFICATIVA

ao p~

94 ,

EMENDA E833864·1
tJ DEPUTADO DéLIO BRAZ

tJ PLENARIO

r,r TUTO/JUSTlf'ClÇÃO------- ---,

EMENDA ADITIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 121.

A proposta VIncula-se a outra, apresentada rela
tivamente ao § lQ do art 93, pugnando-se por sua supressão.

EMENDA E833862·5
~UTAOO DéLIO BRAZ

TEXTOfJUSTlFIGAÇÃC---------------,

EMENDA SUBSTITUTIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO. art 102

Dê-se, ao art. 102 do Substitutivo, a seçu mte redação:

"Art. 102 - As leis complementares, que d.lac i pl.anam as

normas gerais dos diversos ramos do ,Hrelto em complementação às
normas cons t i tuc i ona i s , somente serão aprovadas por mai or La abso

luta U
•

Acrescente-se ao art. 121 um parágrafo com a segUI!!.
te redação:

,,§ 3º - D Primeiro MinIstro e todos os integrantes
do Conselho de Hi ní.s t r us devem comparecer perante a Câmara Fede

ral para submeter à sua aprovação o programa de governo, em
vinte dias contados da nomeaç ãov,

JUS T I F I C A T I V A

A inserção deste parágrafo pe rnu t e a supressão de

três parágrafos que têm a mesma redação. único do a r t 122, 2º e

59 do 125. 5impli fica-se, as s am, o texto ccns t i tuc rcna 1, além de
melhorar a técnica legislativa.

Amplia-se o prazo para 20 dias, pois parece Impossí
vel apresentar, em menor prazo, um programa cons i s tent e de govcE.
no.
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PLlEN"'~\O(eOIol155ÂDJI1I'CON1SSio- --.

,.,,- TEXTO/~UISTI'lCA~ÃO-------------_,

Il§ 22 _ E vedada a iniciativa de mais de três mo-

ções que determinem a de st at ufção do Governo, na mesma sessão

legislativa.

§ 32 - Se a moção de censura não fo.r aprovada J não

será permí tida, antes de seis meses J a apresentação de outra
que tenha mais da metade dos signatárlOS da anterior".

EMENDA SUPRESSIVA.

DISPDSITIVOS EMENDADDS: art. 122, parágrafo único; art. 125, §§ 22

e 52.

Suprimam-se o parágrafo único do art 122 e os §§ 22

e 52 do art. 125.

JUSTIFICATIVA

Procurando melhor técnica legislativa I agrupando
d í.spo s i t avos que versem sobre a mesma matéria, transmuda-se pa

ra o art. 124 o d i spcs t o no art. 126 e seu parágra fo.

DEPUTADO O~LIO BRAZ J
'LlIlAlll0/col.Il"iio/suaCO~lInlo _

~PLENARIO

EMENDA ES33869·2
(J

art. 121.

JUS .T.I F 1 C A T I V A

A presente emenda decorre da alteração a.nt r ouuz Ida no

r.r TUTO(.runlnc-.çiio --,

r;y-------------TEXTO/~U$Tl'IC...çio _,

EMENDA ES33866·8
tJ DEPUTADO D~LIO BRAZ

'LEN"1I10/eONr',io/$UICOlllss.io ~

~""-,
05~

EMENDA ADITIVA.

DISPOSITIVO EMENOADO: art. 125.

Renumere-se o § 3l:1 do art .125 como o § 2Q.

Acrescente-se, como novo § ,32, o seguinte dispas!

sitivo:

EMENDA ADITIVA.

DISPDSITIVD EMENDADD: art. 123.

pressão:

de r a.l " •

Acrescente-se ao art. 123 J 11in f'Lne" J a seguinte e~

"e será aprovado pela maioria dos membros da Câmara Fe-

ti § 3Q _ O Presidente da República, no caso

de d í s so Lução da Câmara Federal, fixará a data da eleição e a

da posse dos novos Deputados Federais, observadas as dispas!
çõea contidas em Lei complementar e no prazo mãxamo de sesseI!.

ta dias".
JUSTIFICATIVA

emenda.

i
i

Transmuda-se para o § ,32 o disposto no [ar t , 128,
com vistas a melhor t écnaca legislativa, agrupando,: disposit.,!.
vos que versem sobre a mesma matéria.

o § 22 foi suprimido, por força de outra

Também o § 50.
JUSTIFICATIVA

Com a presente redação torna-se possível supramí r
ao parágra fo único do artigo, melhorando-se, inclus! VE!, a t écna ;
ca legislativa.

r.r------------- TuTo/~unIFlc...çi.o-------------_,

~"'.~L.9~ D9/87

DEPUTAOO D~LIO BRAZ

EMENDA ES33870·6
tJ

PLENARIO

r.r-------------tUTONUSllFU::-.CÃO--------- --,

r.r-------- ,L["'-.~W/CO.. 1SSÃo/SIltlCOIIIIU.iD ~

~..,,~
L.~09J87

DEPUTADO D~L ID BRAZ

PLENARID

EMENDA ES33867·6
tJ
..,.,- == PI.[NA'1l0/coll,'.io/sUICOMIISio------------,

EMENDA SUPRESSIVA.

OISPOSITIVO EMENDAOO: art. 123, § único.

EMENDA SUPRESSIVA.

OISPOSITIVO EMENOADO: art.126

Suprima-se o parágrafo único do ar t . 123. Suprima-se o art.l26, inclusive seu parágrafo único.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA
Oecorre de outra emenda -ap r eaentada r e l a t rvament e ao

r;y TEllTONUSTIFlCOAÇ;;O -,

A presente emenda decorre da alteração mt roduz í

da no "capu t" do artigo.

,.,,--------------Tr:KtOt.rUSTlFIC-.çiio _,

cr;,~~;'~

~;;; /B7)

'L(NÁIIID/eDlolln.io/sll.eO..1Sl.iD ~

EMENDA SUBSTITUTIVA.

OISPOSITIVO EMENOAQO. art. 127.

art.124.

tJ PLENARIO

EMENDA ES33871·4
t: DEPUTAOO O~LIO BRAZ

pry'.IITIOO~
• PMOB

'LtN.l!llotc;oNI".i.o/lu.eololluio--------~

EMENDA ES33868·4
fl DEPUTADO D~LIO BRAZ

EMENOA ADITIVA.

DISPOSITIVO EMENOADO: art. 124.

Acrescente-se ao art 124 os seguintes parágra fos,
após renumerar o atual parágrafo ún.Lco para § 12;

Dê-se ao art. 127 a seguinte redação:

"Art, 127 - O Governo tomará posse dentro de 24 ho
r-as após aprovação de seu Programa, nos termos do § 32 do art.
121. 11



Paréqra f'o úru co - Os integrantes dQ.. Governo perma

necerão em seus cargos até a posse de seus subs t i tutosv,

JUS T I F I C A T I V A tJ PLENARIO

I'LlNÃ'1I0/cONISSÃO/l:UltOM1Uio ----,
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Supre-se, com a presente emenda I a lacuna a prop.2.
sito da posse do Governo (p r í mei r o Mlnlstro e seu Gabinete) e
do problema suces sé r i o

Da forma em que está redigido o artigo mostra - se

inconseqOente.

l:"!''''"T'OO~4 PMDB

P'Ll!:"'A/lIG/COU1S,;,O/SU.COlll',io---------

r.r TfXTO/JUSTlncAçi.o _,

EMENDA SUPRESSI VA.

DISPDSITIVO EMENDADO: art. 128.

Sup r i ma-u e o art. 128, inclusive seu parágrafo úo!

= TEUO/JUH1FICAo;io--...,-------------,

EMENDA SUPRESSIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 129, § 22.

Suprima-se o § 22 do art. 129.

JUSTIFICATIVA

A proposta vmcuí a-se a outra, apresentada reli!.

tivamente ao art. 130.

co.

JUS T I F I C A T I V A

EMENDA ES33876·5
[:J DEPUTADO DELIo BRAZ p:rf"""O~~ PMD8

Decorre de outra emenda, apresentada relativamente

ao art. 125.

PLENAIIIO/cOlllssio/sUDCOlllssio,---- -,

=--- TEXTO/JulTltle~çio __,

EMENDA MDDIFICATIVA.

DISPDSITIVO EMENDADO. Art. 129.

Dê-se ao art. 129 a seguinte redação:

"Art. 129 - O cr-amei ro-Haru s t r o será nomeado de!!,
tre os membros do Congresso Nacional, com idade supe r i or 35

anos e observado o disposto no § 42 do art. 11". ~,

JUSTIFICATIVA

I'lENA"IO/cON1Isio/IUIlCOMluio ----,

r.r-------------TuTOllunIFlcAçiO----- __,

EMENDA ADITIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 130.

Acrescente-se ao art. 130, ande couber, o segui!!
te item:

- Lnda ca r o seu substituto em caso de impe
dimento, dentre os membros da Conselho de MInistros. 11

JUS T I F I C A T I V A

A proposta objetiva melhorar a t écru ca leglslat.!,
va dos artigos 129 e 130, transferindo-se para este úl t imo a m~

t ér i a cont rda no § 22 do art. 129, simples compe t ênc i a incluí _
vel no rol elencado no art. 130.

ec-r TtIl:TO/~uUlrltACio _,

A proposta obj e t í va melhorar a t er-ní ca legislat,!
va do artigo, eliminando disposição repetitiva e absorvendo nor
ma contida do parágrafo 12.

tJ PLENARIO

I'lENJ,'1I0/cONlssill/SúStOIIlIlSio---------,

EMENDA ES33877·3
[:J DEPUTADO DELID BRAZ

[::J PLENARID

r.r TEXTOllU'TlFICAÇio------------------,

EMENDA ADITIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 130, item XII.

EMENDA SUPRESSIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 129, § 12.

Suprima-se o § 1º do art. 129.

JUS T I F I C A T I V A

A proposta decorre de outra I apresentada relat~

vamente ao art. 129.

Acrescente-se ao item XII do art. 130 o segu{nte

codâ c i Io : "cb se rvado o di spcstu no item XV do art. 77".

JUS T I F I C A T I V A

A proposta vincula-se a outra, apresentada rela

tivamente ao art. 77, item XV, cujos fundamentos se invocam i

gualmente no presente caso.
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EMENDA ES33878-1 EMENDA ES33881-1
tJ DEPUTADO D~LID BRAZ

r=;''''JIlT'''O~ tJ DEPUTADO DELIO BRAZ b'~~;'~MDB

tJ
'Ll"'"lO/llOlllIUio/sUIIlOIUSSk!

tJ;;""hJ l:
'LlH"IHO/cOllISsio/IUleOlltl!,io

fIT;-''''~PLENARIO PLENARIO ~051 09/87109 I
r;-r-------------n:uot.rvnlflcAçÃO -,

EMENDA SUPRESSIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 135, II, "b".

Suprima-se, da alinea "bv , do inciso 11, do art.
135, a expressão lIe a não aceitação pelo candidatou.

JUS T I F I C A T I V A

Não se pode permitir que o simples arbítrio do

magistrado emperre a dinâmica muvIment.ação dos quadros que se

impuser para melhor atender à sua converu ênc í a ,

r;-r Tu:TD/JUH1~ICAo;ÃO__~ _,

EMENDA MODIFICATIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 145, § 10.

Dê-se ao § 1. do art. 145 a seguinte redação:

11 § 12 _ ~ obrigatória a inclusão, no orçamento
das errtadades de direito púb Lico , de verba neces sãr i a ao paga
mento das seus débitos constantes de precatórios jud1.ciárlos ,
apresentados até 12 de julho. O pagamento sa r-cse -é obr í qat.õr í a

mente até o final do exercício seguinte, corrigindo-se o débi

to na data de sua 1iquidação".

JUS T I F I C A T I V A

A proposta outorga aos credores das entidades I

de direito púb Lí cu , de forma isonômica, o mesmo d i r e í t o pela

qual responderiam se invertidas as posições. Não é justo que
autor i ze o pagamento de valor reduzido pela alta taxa inflaci.Q.
nária possível de ser veriflcada no período superior a 18 me 
ses.

EMENDA ES33882-0
l:J DEPUTADO DELIO BRAZ

EMENDA ES33879-0
[!J DEPUTADO DELIO BRAZ

I'LlE"...IIIO/CCIll~s.io/IUtcOIlIIl.iO ~__,

r.r TIltTOOUSTI'\l:AÇÃO ---,

EMENDA SUBSTITUTIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 135, item V. tJ PLENARIO

I'LtNÁI'IO/CDIJISSÃO/.U"DIolIU.iD---------,

tS~~;-:-J

~O;;9/d
Dê-se ao item V do ar-t • 135 a seguinte r euaçãc e

"V _ a aposentadoria do magistrado pressupõe
exercicio efetivo da judicatura pelo prazo mínimo de cinco

anos".

JUSTIFICATIVA

Os demais requisitos contidos no Inc i sn fazem

parte da legislação ordinária que deve 'reger todo f'unc Ionâr-a o
público civil da União, de forma Lscnõau ca , sendo desnecessá 
rio repeti-los ou desaconselhável excepcioná-la.

EMENDA ES33880-3
tJ DEPUTADO oELID BRAZ

rL1Ni.1II10/c:Ollll'.io/.u.eOlllllio---------,

r;-r TIXTll/Jun'PleAçÃll ---,

EMENDA ADITIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 149.

Acrescente-se ao art. 149 o seguinte i tem~ renumerando
se os demais:

11Item _ Os Senadores e os Deputados Fede r aa s ; 11.

JUS T I F I C A T I V A

Entendo que somente por lapso excusável as Senadores e
Deputado Federais não tenham sido elencados entre os que se con
sideram parte legítima para propor ação de inconstitucionalidade,
tendo s roo lembrada a pessoa: dos Governadores de Estado e do Pr.2.
curador Geral da República. Não foram esquecidos os Pa r t ados Po
líticês-, a i nda que sua onn s são pudesse ser suprida 'pela atuação
de outrem, a mesmo se podendo af'a rrnar com relação às Confedera 
ções Sindicais.

A presente emenda pretende evitar que, com tal omissão,
fiquem as parlamentares diminui dos na competência que flui inqu~

tionavelmente do irrestrito mandato popular que lhes foi outor9,!!
do nas urnas eleitorais.

r;-r-------------T«XTO/J...n.FlcAci.o -,

EMENDA ES33883-8
l:J DEPUTADO oELID BRAZ

r.r TtXTD/JlJSTI~IC:.\Çio-------------_,

EMENDA SUPRESSIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 135, i tem VII.

Suprima-se, do item VII do art. 135, a expressão
"ou somente a estes ll •

tJ PLENARIO

rLtN~lIIID/CDlollss.ill/SU.c:tU,jIUÃD ,

JUS T I F I C A T I V A

As partes não podem ter limitado seu di r e í to de

estar presente aos atos processuais. I:: o mínimo que se lhes PE
de assegurar pare garantir o lidimo direlto de defesa.

EMENDA MODIFICATIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 179, ~ 2s ,

Subs t at.uam-cse , no § 2º do art. 179, as expr-es sõe s lide
dois terças do Senado da República 11 e lide dais terços da respe,E.

tiva Assembléia Legislativa", respectivamente por lida maioria cb

Senado d<'t República" e lida maioria da respectiva Assembléia Le
gislativa" .
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JUS T I F I C A T I V A

r.T------------_TEXTO/~U'TlF1CAÇ;;O' __,

quantitativo especificado no texto ur a.qdna I torna

praticamente inex-equível o dr spos Lt Ivo . Bastaria que a dec i s ão

fosse tomada pela simples maLor aa dos Colegiados, em face de

tratar-se de ned.rda admân í.s t r at ava relacionada com cargo não

vitalício ou não pr ov i do mediante concurso •

"§ 812 - Ni'3o aprovado o ato pelo Congresso Na
cional, cessa Imeda a t ament e o Estado de Defesa, anulando-se as

atos p r-at i c adus durante a sua v í çênc i a e com r e sporrs ab I l Lz a _
ção da autoridade que os determinou".

JUSTIFICATIVA

o d i spo s í t Ivo em questão faz parte, juntamen
te com outras normas, da regulamentação do "Estado de Defcsa~

nova denominação dada ao "Estado de Emer qênc aa" p r ev as t o no
artigo 158 da conat r t.ua ção v i qent e , e ao "Estado de Alarme" ,
consoante proposta cont i ce no Pro j e t o Afonso Ar mos (art. 425),

figura surgida em 1978 através da Emenda cons t r tuc ronaj nQ 11.

Trata-se, assim, de medida engendrada num p!
ríodo do qual o Br a s aI vem procurando oLv i oa r , desde que por

aqui passaram os ares benfaz e jo s de um s i s t ema ve r dade ar amen-,
te democ r é t rc o ,42 , item I, alínea l'bIT.

n~NAI\IO/C(lUI~do/SIJIÇOUI$$ÃO ,

EMENDA MODIFICATIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 179,

tJ PLENARID

substo.tua-se , na alínea "b" da inciso I, do § 42 do
art. 179, a expressão IIpar voto de d01S terços de seus membros"
por "por voto da maioria de seus membrcsv,

JUS T I F I C A T I V A

o quant i t at avo espec.í racc no texto orlglnal torna pr!!
ticamente inexequível o dãapcs i t Ivo , Bastaria que a decisão fo.§.

se tomada pela s rmpl es maaor í a do Colegiado, tratando-se de si
tuação de interesse público.

I'LIE:NA'1I0tCOO,CISIÃOtI1lICOO,CliUÃO' ,

=-------- TEx.Tot~lln'FleAÇÃO __,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 1B2 § 42.

A norma contida no r e f'e r i do parágrafo concen

tra concessão anace i t éve I I dando ense j o a que se pra t i quem ar

b i t r ar i e dade s que, ao f i na I I r tear i em acobertadas pelo mando

de falsa 1I1egalidade".

Igual concessão encontra-se no execrado Udecreto
lel ll

l que em boa hora o consenso prat i camente unârume desta Cons
t í tuante prepara para ver banido de nossas instituições jurídicas.

Também no decreto-lei a rejeição pelo Congresso não impedia que

os atos pret acados sob sua éq.i de fossem anqu Lnado s Ide irregulares.
Ora, se a medada emergencial somen{e pode ser in

vocada sob condições especialíssimas I quando se busque preservar
ou prontamente restabelecer, em locais de t ernu nado s e restritos, a
ordem púb Laca ou a paz social, ameaçadas ou e t.Lnqr.de s pó r c aLarm-,

dade s ou pertubações cuja çrev rcade não exija a decretação do Es
tado de sf t i o , devendo ser levada ao conhec i ment o do Congresso N,!

clonal, não se pode admitir que, r e je i t ado , pelo Legislativo,

Decreto que estabeleceu a mad.ida de emergência ,oque ImpLi ca em
desconsiderar sua fundamentação cons t r tuc í ona j , se convalidem os

atos praticados sob sua invocação. A permanecer a ressalva contida

na redação da nnt epr-nj e t c , incentiva-se a dacr e t ação de med.ida s

de emergência, mesmo sabendo-se da quase certeza de sua rejeição,

podendo-se praticar atos de arb i t r ar i etíede enquanto não formalizE,

do o pronunciamento denegatório do Congresso NaCIonal.

Dê-se ao § 4º, 11in fine", do art. 182, a seguinte
redação:

"o.. A prisão ou detenção de qualquer pessoa não
poderá ser superior a 2 (dois) dias, salvo quando autorizado

pelo Poder Judiciário. ê vedada a incomunicabilidade do pre _

so" .

I'LI:NAlIlotCOr.ll$$ÃOtllllICCNIUÃO----------

PLEN,brO/eCIl.lI&sio/tllIlCOllln.õ:o ,

EMENDA SUBSTITUTIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO. art. 185 - Parágrafo único.

Dê-se, acparãqraro ún100 do art. 185 do Substitutivo,

a seguinte redação:
"Paz-áqr-af'o úruco - Na tu.põt ese do "caput" deste ar t aqo ,

o Presidente do Senado da República I de imediato e extraordinarl.§!.

mente, convocará o Congresso Nacional para se r eurur dentro de

três di as , a fim de apreciar o Ato do Presidente da República
permanecendo o Congresso NaCIonal em funcionamento até o término
das medidas coerci ti va sw,

=-------------TEXTO/~ll$Tlf'CAÇÃO--- ___,

EMENDA ES33887-1
~ DEPUTADO DêLID BRAZ

Dada a excepcaona.l í dade de que se reveste a decr~

tação do Estado de Defesa, impondo o d í spo s at avo cons t i tuc í.c
nal que a pr i são por crime contra o Estado, determinada pelo

executor da medida, seja comunicada imediatamente ao Juiz co!!!,

petente I não se j us t í f a ca que o de t i do permaneça no cárcere I

em prazo tão longo, como se propõe no Projeto c r Lqi ne L,

Entendo que d01S dias são m81S do que suf i c í ent e s

para que o.juiz competente aprecae a med.rda tomada, assumindo
a jurisdiçilo sobre o réu.

JUS T I F I C A T I V A

EMENDA ES33886-2
~ DEPUTADO DêLID BRAZ

~ PLENARIO

JUS T I F I C A T I V A

Dada a excepcaona l Idade de que se reveste a decretação

do Estado de sf t ro I no intervalo das sessões Leq í s Iat ivas , a CO!}

. vocação do Congresso NaCIonal dentro de três dias se reveste de
máxima Lmpor t ãncaa para a Soberania Nacional.

Dê-se, ao § 82 do art. 182 do Substi tut 1 vo ,
sequarit e redação:

TEXTO'JllSTlFICAçÃO-------------1

EMtNDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 1B2 § 80

a
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= ttxTO/JUsTlfll:...iO _,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Parágrafo único - art. 186.

EMENDA ES33888-9
I:J DEPUTADO DELIO BRAZ

tJ PLENARID

'LIH""rJ/CO"U~I.i.Q/llIUDIlII'.i.O_- ,

Q~~';O~

~5;;;'; 187]

deiramente aproveitados pro f i s s i ona Lmerite . A mot Ivação que se
poderá ofertar aos recrutas, inclusive em termos salariais, !.
través do aceno de uma profissão di qna e compensadcra , elimi

nará as frustaçi:íes e r evo I tas comuns entre os que t até agora,
tem s i do compelidos a Interromper suas atividades civis, mes
mo de formação intelectual, para se dedicarem a um mister pa

ra o qual não sentem qualquer pendor.

Suprima-se r do parágra fo único "in fine", do e r t . 186

do subs t í tut ivo , a expressão "desde que liberados por suas Me-

sasv .

Apenas se ressalva.. o direito maior de que a P!
tria possa, a qualquer momento, contar com a colaboração de

todos os seus r i Ihos para def'endêc.La , quando se VIr ameaçada'

em tempos de guerra.

JUS T I F I C A T I V A

JUS T I F I C A T I V A

r.r-------------TUTO/JUSTI~IC.Ç.i.o--- _,

Recentemente uma aI ta patente das Forças Arma

das concedeu entrevista na televisão informando que s ão alis
tados, anualmente, cerca de 1.200.000 cidadãos, dos quais 11m..!:,
nos de dez por ,cento ll são enganjados nas fileIras das Forças

Armadas. Isto representa um total de maas de 100.000 jovens

que todos os anos passam pelo Serviço MIlitar, não se podendo

admitir que o custo dessa operação seja inferior ao do estab!:,
Lec ament o progreSS1Vo de uma força bâs rca , PROFISSIONALIZANTE,
visando à majurt'enção de um efetivo, permanente, de 'praças re
almente capacitadas para o exercício de suas funções, como

prImeiro degrau na complexa~ militar.

E Imperat i vo admitir-se que o cidadão tem obriga
ções para com a Pátria e a soc i edaoe , vindo tal pr í.nc íp i o cansa

grado em inúmeros dispositivos da Constitulç~o: pagamento de Im
postos, respeito à t.e i , preponderãncia do sentido social de al-=
guns direitos Lnda vLdue Ls , etc. Assim, também a prestação de
s er vaço s requeridos para a defesa da pé t r i a , em tempo de guerra,
a i nda que o cumprimento dessa obrigação se mani feste em at i v í da

des de natureza não nn Lf tar ou para-mi H tar. Em tempo de paz ~

porém, não se justi f aca que se amponha , obrigatorlamente a
prestação de serviço militar, atl mesmo porque outras ne~essida
des sociais deveriam merecer a preferência dos esforços 'de cad-;
cidadão. Porque não o maç í s tér i o obrigatório? E o serviço médi
co obrigatório? E o aovccat Ic i os E o agrícola?

'Lt..."'O/cIlIllISSÃO/IUICOIllIUÃO ,

Dê-se ao art. 188 do Substitutivo. a seguinte redação:

EMENDA SUBSTITUTIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 188.

I:J PLENARID

Entendo não se deva excepc ronar o princípio consagrado
no início do artigo, sob nenhuma invocação, a f'am de não en fra

quecer o poder de controle atribuído ao Congresso Nacional.

Inadimissível impor J aos pr6prios parlamentares J a Ce!!.
sura aos seus pronunciamentos, ainda que reservada à Mesa da Câ

mara dos Deputados ou do Senado Federal.

"Art. 188 - As imunidades dos membros do congresso Na

cional subs i s t í rão durante o Estado de Sf t Ln'",

EMENDA ES33889·7
I:J DEPUTADO DELIO BRAZ

I'LIt"AI\IO/COl.lI'S;.O/Sll.COllllll.lO---------,

= 1"u1"O/~lInrFlc.o.ç;.o-------------_,

~''''-:-Itos .LQ2L.êlJ

Até mesmo a SIstemática adotada de incorporação,
de menos de dez por cento dos alistados, invalida o objetivo de
promover a capacitação miI í t a r de nossos jovens de mane í r a a se
poder contar, permanentemente, com expressiva reserva de força
ffilli t ar .

Por fim, cabe observar que a obrigatoriedade do
serviço militar é predominante em Países de Governo não propen

so a regime ·democrático. Naqueles verdadeiramente democráticos I

a prestação do servi ço mill tar é tida como um direi to, procuran
do-se recrutar Jovens através de eflclente motivação, livrando
se as Forças Armadas até mesmo de abrigar. em seu seio, recrutas desconten
tes. frustrados. ine tos ou revoltados. -

r.r T[XTO/~uS1"IFleAç;.o-------------_,

I'LfNAIlIO/COl.lISS;.O/SlIICOIlIUio----------,

EMENDA ES33891·9t: DEPUTADO DELIO BRAZ

Parágrafo únICO - Em caso de guerI"a, todos são

prestação dos se rv i ços requeridos para a defesa daobrigados
pátria'~

EMENDA SUBSTITUTIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 193

Dê-se ao art. 193 a seguinte r ecação r
IIArt. 193 - Todo brasileiro tem da re í t o de pre2.

tar serviço maLí t ar , que será pro t i ssãonal.ízante , na forma da

Lei.

EMENDA ES33890-1tJ DEPUTADO DELIO BRAZ

JUSTIFICATIVA EMENDA ADl TIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 194.

o ingresso nas forças armadas dar-se-á com a
pres t açãu do s er va ço nu Lf t ar , primeira etapa para uma carreira
prof'ass í ona L. Como qualquer profissão, a maI i tar poderá ser

livremente abraçada por todos os que SIntam para ela chamados

e contem com os r equ r s Lt c s cons i de rados necessários e Lndj spen
sáveis. O serviço militar obrigatório, em tempo de paz, sobre

ferir os princ1ípios cemccr ãt i cos e importar desneces sãr i o

irreparável custo social, representa um deserviço às próprias

f'ccça s armadas, cujos esforços na pr eparação dos recrutas se
vêem m~lbaratados r ea t erauament e , no preCISO instante em que CG

treinandos se aproximam de uma fase em que poderiam ser verda-

Acrescente-se ao art. 194, onde couber, o seguinte
item:

- Policia Rodoviária".

JUS T I F I e A T I V A

A presente emenda decorre de outra, apresentada
sob o n9 1P-16114-2 e que mereceu ap r cva ção , passando a consti
tuir a nova redação do inciso XIII do art. 31.



Apenas deixa-se de fazer referência a "Federal"
de vez que as Polícias aooov i ãr í es poderão ser também de âmbito

estadual.
Indubltávelmente, cabe expicitar que também a Poli

eia Rodoviária representa importante 6rgão que Ins t ruaent a l i za '
a proteção assegurada pelo Estado à Sociedade.
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U S T I F I C A T I V A

A presente emenda decorre de outra apresentação relat1:.
vamente ao art. 69, § 35, cUJ a mot rvação se mvoca também para o
presente caso.

r.r------------- TUTONu5TIFICA;io,-------------_,tJ PLENARID
'lEHÀlll0/COlollu.io/'UBCONISSÃO' -,

!: PLENARIO

PLEHAIIIOfCOlolI5Siof5URCOII1S,.;:O----------,

Q;~~"~

!: 05 ;~'9187 1

=-------------TUlOIJlISTlflC.ÇÃO-- _

EMENDA SüPRESSIVA.

DISPOSITIVO .EMENDADD: art. 199.

Suprima-se o art. 199 (inclusive os d01S parágra f'o s ) •

JUSTIFICATIVA

A norma inserida nesse d.í spns i t Lvn contém aLt erna t i va

indesejável de se promover alteração subs t anc aa l na estrutura

tributária consagrada na Carta Magna, cujo rol passa a ser mer~

mente exemplificativo. Enlendo que a relação de t r rbut os consa
grados na cons t atu í.ção deve ser exaus t ava , somente se adsu t ando
sua alteração através de processo legislativo pleno, med.i ant e .§!.

presentação de correspondente emenda

r:="""""=l• PMDB

PLEHAIIIOfcOloll'sioflu.COlollSSio --..,

=------------- TuTof~unIFlcAçio-----_-_-----_,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 209, § 12.

Sup r i.ma-e s e o § 1e do art. 209.

JUS T I F I C A T I V A

A criação, através de norma cons t i tuc í ona l , de mod~

Ladade estadual do imposto sobre a renda, além de representar sE.

brecarga indesejável aos já so f'r i.dos contribuintes deste País ,
compromete ainda maas o Já deb i Lí t ado equa Lfb r Lo que deve pres,!
dir o regime t'ader at i vo , favorecendo a expansão do enraquec í.meg

to dos Estados já ricos, com mai or d i s t anc í ament o dos Estados

menos aqua nhcaoc s ,
A experiência, embora v á I ada em outros Países, como

nos Estados Unidos, não parece ser Lnd i cada para o Brasil, pri!!,
cipalmente na presente c i rcuns t ênc í a , aparentemente pouco a I te

rável em algumas décadas.
A figura ~ Bitributação, ~ndeseJave1 nos me~os tr1

butários, pode ser sup r i da com a simples o í s t r rbuí.ção da rece,!
ta arrecadada, sem que se pertube o cont r ibu mt.e com novos t rn 

postos.

EMENDA SUPRESSIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 207, § 12.

Supr arna-cs e o § H! do art. 207. tJ PLENARID

p:r;~'~~"~

1:::;;'~9187 J

JUS T I F I C A T I V A

A aIteração, para mais, de qualquer alíquota, rmpl í ca
majoração do tributo, pr é t.i ca que está condí c i onada pelo prlnc!
pio da legalidade, ou seja, nenh~m tributo pode ser exigido ou

aumentado sem que a lei o estabeleça permí t i r que o Podar Exe
cutivo altere aâ Iquo t a de ampos t o , inclusive para maior, sign~

faca abdicação, p~lo Congresso Nacional, de uma de suas mai?res
prerrogativas. Compromete tal prática ~gualmente o princípio da
independência dos Poderes, pois i.ncent i va-se o Poder Execu t avo I

a reeditar o que ficou comum nos últimos vinte anos, quando as
Leis Tributárias ficavam unicamente ao alvitre de apenas alguns

Ministros de E~tado, quedando o Congresso Nacional como mero a.ê.
s í stente .

0015 princípios básicos, portanto, são frontalmente '
eompr cmet i dos com a a.ncIusão desse parágrafo: o da legalidade
(ou lega1itar1edade) tributária e o da independência dos Pod~

res (ou indelegabil idade da atribuições entre Poderes).

í'

r.r------------- nXTofJlJSTIF1CAÇio-- -,

EMENDA SUPRESSIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 210, item II.

Suprima-se, do i tem 11 do art. 210, 11in f'Lnev , a expre.§.
são "bem como cessão de da r e Lt os a sua aqu í s Lçãov,

JUS T I F I C A T I V A

A expressão que se propõe eliminar é minudência não co!!!.
patível com o texto cons t i tucí onaj , além de poder gerar ccnfl í Los

de entendimento com a mat é r aa SUjeita à r nc t oenca a do Imposto so
bre a renda.

EMENDA ES33897-8
!: DEPIITADD DFI 10 BRAZ

s--------- nEHAnl')/col.l"Ãoftuaeel.lluÃo

~l\RUI.uD -,

r.r-------------TEl(TO/~OS'!'IFICA;io-------- _;

Ttll:TOfJUUIFleAçÃo 1
EMENDA SUPRESSIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: art 209, item II.

Suprima-se o item 11 do art. 209 e, em consequência, o

§ 3º, renumerando-se os dã spcs í t i vos remanescentes

tJ PLENARIO

n~HlIIIOfcOMl~sÃof:;(lUCOlolIUio

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 210 e § 42.

Suprima-se o item lU do art , 210 e, em consequência,
o § 42.

JUS T I F I C A T I V A

Impreacmdfve.l consagrar, na Carta Magna I o salutar
princípio vedacional da Bitributação.
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Suprima-se o § 62 do art. 221.

r-r-r- TE:1I.TO/~""Tll'lc:AÇ:O'O-------------_,

EMENDA SUPRESSIVA.

DISPOSITIVO EMENDADD: § 62 do art. 221.

Adite-se que a criação, através de norma cons t í tu 
c l ona L, de modalidade estadual de imposto sobre vendas a varejo
de mercadorias I além de representar sobrecarga i nde s e j éve I aos

já sofridos contribuintes deste Pais, compromete ainda mai s
já debilitado equilibrio que deve presidir o regime federativo,

favorecendo a expansão do enriquecimento dos Estados Já rICOS,

com maior distanciamento CIos Estados menos aquinhoados. Nem

mesmo se invoque o texto do art. 199, cuja sup r e s aão f 01 propo~

ta em outra emenda de nossa autor í a ,

A experiência, embora válida em outros Países, como
nos Estados Unidos, não parece ser indicada para o BraSIl, pri;!

cipalmente pouco alterável em algumas décadas ,

EMENDA ES33900·1
_ __ _ _ - A!>TCR

~cu;;;;;~- D~LIO BRAZ

tJ PLENARID

u~~~"~

FJD9L?J

JUS T I F I C A T I V A

Decorre da emenda apresentada ao parágra fo 72 do

ar t i ço 221.

JUS T I F I C A T I V A

r.-r------------_'tnTo/~unlrlc:Aç~o- ____,

EMENDA MDDIFICATIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO. art. 213, item I, alínea "c".

cr-P~'~B'~

~S-;~9JY7J

72 do art. 221.
EMENDA SUBSTITUTIVA.

OISPDSITIVD EMENDADO:

Oê-se ao § 79. do art. 221, renumerado para § 62, a se

guinte redação:
11§ 62 _ Apllcam-se aos pr-o je t.os mencionados neste art!

qo , no que não contrariarem o disposto nesta Seção, as demais n~

mas relativas ao processo Leq i s Let Ivo , pr anc rpajment e o § 2º do

art. 96".

r>r-------- TE~TO'.t.n'F,CAO;AO---------- _,

PlI[IlARIO/C:ONIII~O/IU.COIUII~O -,

Dê-se, à alínea "c" do inciso I do art. 2l3 J a segu~!!

te redação:

"C) três por cento para financiamento de investimen _

tos nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste J através dos go
vernos dos Estado respectivos".

tJ PLENARIO

E justo que as Regiões Norte e Nordeste r cceban tra
tamento di ferenciado na Consti tuação , com vistas a permí tir SEU

desenvolvimento em s i t oru a com o restante do País. Na verdade

quanto mais rápido se ver-Lracar tal desenvolvimento, maior se
rá o benefício para toda a Nação I nu nâmaaandc-cse os desequilí
brios regionais que tantos da ssabo r es provocam.

Da mesma forma, porém, não se pode ignorar a di flCU!
da de que a f Lr qe a Região Centro-Oeste, cujos esforços pessoais
têm-se mostrado Lnsuf'Lc i entes para acompanhar a médi a do desei!

volvimento nacional. Assim, também esta Região deve merecer o

apoio especial da União I até que, em futuro breve, atinja o p.!!.
t amar de auto-suficiência tão a Lme j ado ,

JUS T I F I C A T I V A

A redação proposta visa a e Lrmlnação da figura da apr2,
vação por decurso de prazo, introduzida subrepticiamente no pr!::.
sente rtí spos í t i vo ,

Impcê-e s e terminar, de uma vez por todas, com a praxe
de or i c ra l ã zar a omissão de procedimentos obrigatórios I expediei!

te de que se valem, r o t Ine i r ament e , os de sper sona Lazadc s para
acobur t ar em a p rõpr í a indefinição ou até sua covardia

Se o Congresso deve, por força de Impcs i t í.vo constitu

cional, apr ec i ar de t erm i nada matéria, não seja, com sua simples
omissão que se considere aprovada. Que, então, se dê prioridade
absoluta à apreciação do projeto, coibindo manobras que impeçam
o prosseguimento dos trabalhos. Jamais, porém, restabelecer o e
xecrado decurso de prazo como forma tácita de aprovação Legisla

tiva.

PLE:NARlo/c:oNlnio/IUIC:OIIIII~O -,

=-------------TtltTO/JlJSTlrlc:AO;~O- ,

EMENDA SUPRESSIVA.

DISPOSITIVO EMENDADD: art. 221, § 20. r.T------~------Tt"TO/~"'TlF~CACjÕO---- __,

Suprima-se o § 22 do art. 221.
EMENI)A SUPRESSIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 232, parágra fo éru cc •

JUS T I F I C A T I V A Sup r ama-c s e o parágrafo único.

JUS T I F I C A T I V A
Inexplicável a procedimento que se intenta consagrar

neste dispositivo
A compe t ênc a a em qualquer matéria Leq LsLat i.va não PE

de ficar restrita t ão somente a apenas um grupo de parlamenta

res, por mais al us t r es que sejam, sob pena de se estar lncentl:.

vando a cr í ação de bl ocos que atentem contra o mandato popular,
outorgado Lndi s t Lnt ement e a todos os Congressistas.

A Cons t í t ua ção assegura, em diversos dispositivos,
proteção dos bens possuídos pelas comunidades i.ndj çenas . Assim,

reserva para a União a propriedade de suas terras (art 30

a t em X) a quem incumbe a proteção de seus bens (art. 302), fl

c ando a exp l or ação de suas r i que zas minerais sujeita à autbriz~

ção do Congresso Nac lonal (art. 302, § 2 Q ) .
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E verdadeira a.ncoqruênc La e t r rbua r tais responsabili

dades à União e ao Congresso NaClonal e, oepo i s , s i mpLesmerrt e I

querer que o arbítrio supremo repouse nas mãos dos pr6prios ín
di cs , pessoas consideradas apenas r e j.at i vamsnt e capazes.

A exigência de Que os pr6prios s a LvLco Laa participem

dos atos menc i onacos no da spc sLt ãvc apenas cont.r abua p ar a lnge

rência reprovável de pessoas ou grupos vo l tados para anteres se s
diferentes daqueles realmente pertInentes às naçõ s s r ndf qenaa .

JUS T I F I C A T I V A

o fato tu.pot é t Ico tipificado na norma const i tucional co!.

responde a situações pecu l í ar Ls s imas , em face das Líma t açõ es imp02.

tas para que se usufrua do pequena benefício acenado.

PaIece-nos, pca s , maas recomendável se outoIgue tal ben~

fíCI0 às pessoas que Já tenham at i nq i do apenas a adade de sessenta

anos.

r.T TUTO/JUSTI~tÇ.ÇÃO-------------_,

EMENDA SUPRESSIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 238.

pr;~~'~"~

~5 ;~91 87]

EMENDA SUBSTITUTIVA.

DISPOSITIVO EMENOADO: art. 281.

...,- TEUO!JUn'flc
A.;ÃO

,

~L~Il"'RIO!CO"'I~S~o/:UDcO"'lnÃO '

EMENDA ES3390G-1
P DEPUTADO DõLIO BRAZL;~'~~~

rr;i o;;;]tJ PLENARto

EMENDA ES33903-G
cr -DEPUTADO OELID BRAZ

r.r-------- ~1.[...... lo/co..,,$lo/lll.ÇOIl"SÃO--------___,

Suprima-se o art. 238.

Dê-se, ao art. 281, a seguinte redação r

IIArt. 281 - As verbas públicas serão destInadas às esco

las púb Lí casv,

JUSTIFICATIV~

JUS T I F C A T I V A

Este artigo encontra S'" rlt=>~garrado I no texto eoo,!
t i t.uc aone L, representando até mesmo r epe t i çao de mat é r a a aborda

da, de maneira s í s t emát aca , no Capítulo VI do Título IV, artigos

49 a 51

A destinaçªo das verbas públlcas deve r es t r i nç í r-cs e às

escolas púb Laca s , ev i t andu-e e que aquelas que são criadas pela

Li.v r e Ln Lc La t av a , onde deve existir o risco comum a qualquer atl:.

vidade empresarial, acabem se locupletando, em de t r i ment o dos e.ê.,

tabelecimentos mantidas pelo p r õp r i o Estado.

f9 PLENARIO

EMENDA E833907-9
cr--;;-E-PUTADO DELIO BRAZ

r.r-------- PL~",l.Il'O/CO".IS5AO/s"'8eO...'S$Ão --------____,

f: PLENARIO

EMENDA ES33904-4
f: DEPUTADO OõLIO BRAZ

r.r-------- PLI:HARIO/CO".I$S,iO/$UIlCOMIS,,;O--------____,

r.r Tt:XTO/JunlfIC,l.ç.io---------------,

EMENDA SUBSTITUTIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 262, § 39.

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDAOO: art. 291 - Parágrafo 39

Dê-se ao § 32 do art. 262 a s equa.nt e redação:
lf§ 32 _ A União, 05 Estados e o Distrito Federal poderão

intervir nos serviços de saúde de natureza pr rvada necessários

execução dos objetivos da política nac aonaI de saúde, conforme di~

puser a Le a , vedada, porém, sua de sep r our aação com esta finalid!.

oev •

Dê-se, ao § 32 do art. 291. do Sub s t i t ut i vo , a s"ê.
guinte redação·

II§ 3Q - vedada a propaganda ccmcr c i ej de medi-

camentos, tabaco e seus de r i vado s , beb rda s aLcoõ Li.ca s e agrotõx.!.
ccs e •

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

o atingimento dos objetivos da política nacional de saú

de pode j us t a f'ac ar , excepcionalmente, a Intervenção estatal nos

serviços de saúde de natureza privada. Não deve, porém, ser motivo

para que se promova a de saprop r aação dos mesmos, provocando a ret!

rada do setor de quem já vmha contribuindo, ainda que em s i ntoru a

apenas par-ca a I com as di r e t r i z es governamentais, para o atendimen

to das c ar-ênc aas da população.

A redação apresentada no Substitutivo merece reparos até

sob a ótica qr emat i.ca.l , envolvendo verbos com regência d í f'e r enc i a

da.

Suprime-se a vedação relativa a 11formas de trat~

menta", por entendê-la excessivamente abrangente, í raped i ndo , a tê
mesma, a d rvu j çeção de novas t écru c as ut a Lf zada s na pr-evenção

combate e eliminação de doenças que af'La qem a humanidade. si~

pl e s reportagens, altamente e Luc í dat.a va s , de axa r i am de poder ser

apresentadas, com reflexos naçat ivo s no empr eenõ i ment n de ações

terapêuticas, uru cament e em face da vedação cons t í tuc i ona l , se

mantida a redação con t a da no subs t i tut avc E sabido que a "mens"

do legislador não seria tão abrangente. Por ISSO, entendo melhor

impedir que o benefício intentado acabe por se tornar em malefí
cio para a população.

Lnc Lua c ae , por outro lado, a expressão "seus de

rivados", r e l at i vament e a tabaco, a fim de explicitar a vedação

da propaganda de cigarros, charutos, etc.

EMENDA ES3390S-2
[=TõEPUTADO DõLIO BRAZ

r.r---,------PLI:N,l.1l10/COMISS.io/SU.CON1UÃO-------_ ____,

EMENDA ES33908-7rDEPUTADO OõLIO BRAZ

r.r-------- I'LJ:H,I."IO/COMIS~lo/SU.l:..MIII.iO--------____,

u~~'~"----"]

f:J?57';9[ã7l
r.T-------------Tn:Too~n'fIUQÃO--- ____,

EMENDA SUBSTITUTIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 272.

= n;_TO/JUSTll'leAç~O--------------

EMENDA SUPRESSIVA.

DISPOSITIVO EMENDAOO: art. 293.

substitua-se, no art. 272, a expr es s ão "sessenta e CInco

anos» por 'sessenta anos". Suprima ...se o art. 293.
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JUS T I F I C A T I V A JUSTIFICATIVA

r,r-------------TExTO/JUtT"IeA..io-------- __...,

EMENDA MODIFICATIVA.

DISPOSI TIVO EMENDADJ: art. 302. § 20.

Preserva-se a oportunidade de brasileiros obterem di
reitos à concessão vez que contratos em prazo determinados agi1,!.
zam não 56 os processos de desenvolvimento social, bem como pe.;:
mitem o aproveitamente dos putenc r a í s de soberaru a nacional, el,!.

minando a arrte rrnedã ação ex t e'uptrr ânea ,
Adite-se que, de acordo com o art. 233 do texto const!

tucional, as autorizações ou concessões serão feitas sempre por
prazo determinado. Assim, a emenda proposta visa à compatibiliz!!
ção daquele dispositivo, impedindo que se perpetuem certas coE!.
cessões que venham sendo marrt rdas sem qualquer exploração comer

cial.

= ~LE .. ,I;IlIO/CON1Sl,io/su.eONluÃO __,

tS'~~~o~

(Iõ5J097ã7Jf!l PLENARID

EMENDA ES33909·5
p--DEPUTADO D~:IO BRAZ

Oi versas disposições contidas neste artJ.go e em seus
parágrafos não versam sobre matéria constitucional, cabendo tratá _

las exclusivamente por via de legislação ordinária.
No que r e spe i t a à competência concedente, a matéria

encontra-se disciplinada no inciso XII do art. 130 e no inciso XV

do art. 77, cabendo observar que existem propostas de emendas, de
minha autoria, a esses dispositivos.

r.r----_-__ I'~I[NAIlIOJc:lllollllio/lU.CO.. ISlio ...,

subst i tua-se, no § 212 do art. 302, a expressão "com 8.!:!,
torizaçao des~es e do Congresso Nacional" por "com autorização
do Congresso Nacional".

= TUTO/~uST"·ltAQÃO-------------__...,

EMENDA SUBSTITUTIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 25 das Disposições Transit6riasjÍ--..J-~)<

JUSTIFICATIVA

5ubsti tua-se, no art. 25 das Disposlç13es Trsns! t6rias,
a expressão usessenta e cinco por cerrto'' por "c Lnqüent a por cen

to".

= TUTO/~uSTlrlc...çÃO ___'_ __...,

EMENDA SUPRESSIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 303.

A emenda visa compatibilizar o parágrafo com o "caput"

do artigo que atribui à União a responsabilidade pela proteção '

dos bens dos índios. A exigência de que os próprios silvícolas
par t rc ípem dos atos mencionados no d.í spus a t ivo apenas cont r í.bc í

para a ingerência reprovável de pessoas ou grupos voltados para
interesses di rer-ent e s daqueles realmente pertinentes aos Indi.os .

t::r"!"~~'~'''~

fõ5-;~~"PJ

JUS T I F I C A T I V A

o limite estabelecido na redação do Projeto é excessivo,

principalmente se considerarmos que outros dispositivos vinculam a
aplicação de elevadas quantias or çament é r i as , pouco reservando pa
ra a iniciativa dos Admí na at r adore e Públicos no sentido de lhes
permitir aplicações em lnvestimentos de mteres se co l e t i vo ,

r.r-------- ~Lt"..."la/co..IIIÃo/su.eo..lss:;:o ,

tJ-;:~~~

~057;91 87)
'Luula/cONlnÁo/l~.CONlu.io_--------_.tJ PLENARIO

EMENDA ES33910·9
tJ DEPUTADO pELID BRAZ

Suprima-se, do "c apu t" do art 303, a expreaeão "caben
do-lhes o usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo, dos
recursos fluviais e de todas as utilidades nelas existentes 11 •

r,r-------------T,EltTONUITlflC_ÇÃO--- ---,..
EMENDA SUBSTITUTIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 25, par éç.r a fo único, das üf spos i ções

Translt6rias J "ÍA'''.J..o X

JUS T I F I C A T I V A

r,r-------------TUTO!JUSTlfICAQÃO -,

EMENDA ADITIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: Dispos l.ções Transit6r ias 1"Í,é.kJ-o::f

C7MD8'~

~;;;/87]
~LI:H .. "IO/c:ONISSÃO/S\o.tIlNISS;;O _.

Substitua-se, no art. 25, parágrafo único das Disposi

ções Transit6rias, o prazo de Jlcinco anns" pelo prazo de IItrês
anos".

JUSTIFICATIVA

Entendo se deva promover todo es força no sentido de se
atingir a meta fixada nesse d i spos t tivo, conexo com o art. 224,
ainda dentro da presente legislatura, como um dos mais a I vlçare!

ros frutos desta egrég,a Assemblé,a Nacwnal ccns t i tuinte.

f9 PLENARIO

EMENDA ES33914·1r DEPUTADO DELIO BRAZ

FY'~~~'~

OS;;; 187)

E: flagrante o aspecto extremado de que se reveste o dis

positi vo acima, não podendo figurar no- texto cons t i tucional. Sa.!

ta se atente para a de t ernunação de que o uso fruto dos r ecursos
fluviais far-se-á exclusivamente pelos índlos, o que Lmp ed i r aa
até mesmo a implantação de aquavaas pela própria União. Sem prec,!.
sar aditar que os índios estariam incapacitados para cesenvo Iver
uma atividade dessa natureza.

f: PLENARIO

EMENDA ES33911·7
tJ DEPUTADJ DELIO BRAZ

r,r-------------HUll/~lJST'rle_çio--- __...,

Acrescente-se, onde couber, entre as üi spcsLçõe s Tra!!.
sit6rias, o seguinte dispositivo:

uIArt. - serão mantidas as atuais concessões, cujos

direitos de lavra prescreverão deco r r i do s 3 (três) anos sem ex
ploração em escala comercial 11 •

EMENDA SUPRESSIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 31 das na spos ã ções Translt6rias;T:~~X

Suprima-se o art. 31 das Disposições Transi t6rias, iI!.
e Ius íve seu parágrafo único.
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JUS T I F I C A T I V A

r,r--.-----------TIXTO/~UITIF1C...çlo __,

õonat.Ltiua.ntie ALUíZIO CAMPOS

Dê-se ao artlgo 226 do subee i eueavo do Relator a s~

guinte redação:

"Art. 226 - ~ naca.ona L a empresa constituída e se

diada no Brasil, com cap~tal e sob a.ncondLc í.onaL controle decisó

rio de pessoas físicas br-as a.LeLz-aa ou de pessoas Jurídicas controla

das por brasile~ros11 •

Emenda Mod~flcat~va

Plenário
=- TElCTO/JUSTIFtO.Ç;;:O -.,

r:.--------- PLENAIIlIO/CClllu;;:o/luacol.uu40---------,

EMENDA ES33918·4

l:J

'LE.....1I10/CC .. IUÃO/SIJ.c:OM1Sdo ,

Impossível patrocinar proposta de natureza casuística
e pr-o t ec í orus t a , ainda mais quando envolve a pr é t aca ilegal de

acumulação de cargos, expressamente vedada pela legislação em

vigor.
Não há de se falar em lIdireito adquirido" quando ape

nas retratando situação atentadora a vedação constitucional vi
gente.

EMENDA ES33915-0
r;,-C DEPUTADD D~LID BRAZ

e PLENARIO

EMENDA SUPRESSIVA.

DISPDSITIVD EMENDADD: art. 33 das Disposições Transitórias jr:.+..J,oK Jus t 1. f 1. ~ a ç ã O

r,r-------------TElCTO/JUST"ICAÇio---------------,

No mundo moderno as relações do coméz-c a.c interna

cional se tornam cada vez mais e atir-ea.tiaa e âmpr-eacandIveLs , sendo

inJustificável que a nova Constituição pretenda oonce a.tarax a enpr~

aa nacional à base de aenbamentic xenófobo.

Essa Lama.tacâo poderia preJudicar o desenvolvimen

to brasileiro, porquanto a proteção ao- cepa tie L e trabalho nacao-.

nais, assim corno a fiscal~zação das empresas dorru.nadea pelo capital

estrangeiro são funções do Estado, cu'j o desempenho dependerá da

nossa própria capacidade política e legislativa.

tJ-;~;~'·~

CÇ/'~'9fi7JPlenário

Assim sendo, a proteção à empresa nacional terá de

regulada na Le a , ã med a.da em que houver convena.ênc a.a ...de acordo

as s a.cuacôes con j unbur aa.s ,

EMENDA ES33919-2

r:.- PLtIlUIO/C:lIlISS;;:O/IUICOY1U;;:O ,

\ I ser

~com

JUSTIFICATIVA

PLEN.1Il10/eOUlssÃO/suleOlllss40---------,

Suprima-se o art. 33 das üd epcs r ções Transit6rias.

EMENDA SUPRESSIVA.

DISPDSITIVO EMENDADO: art. 59, das Disposições Transitórias.

Suprima-se o art. 59 das Disposições Trans! t6rias.

=- UXTOIJuIT1P1C.ÇÃo --,

Matéria de natureza não constitucional, impondo-se seu
t.r-et ament o por via de Leqa s Lação ordinária.

No mérito, adite-se que o di spos í t ívo deixa de rec.f!,
mendar-se em face de sua característica casuística e protecioni~

ta, f'e r i ndo o princípio da Lsonomi a se deva assegurar a todos
brasileiros, sem qualquer distinção, inclusive em razão do tr!,
balho exercido.

EMENDA ES33916-8
f:J DEPUTADO O~LID BRAZ

Emenda Modif1.cativa
JUS T I F I C A T I V A

Matéria de natureza não constitucional, rmpondu-ae seu
tratamento por via de legislação ordrnãr í a .

No mérito, adite-se Que o dispositlVO encerra benefí
cio altamente questlonável, não se podendo referendá-lo sem que
sua propositura venha acompanhada de levantamento detalhado da

situação vigente.

Dê-se aos artigos 228 e 229 tmatiér-aes conexas) do Sub}!

titutivo do Relator a seguinte redação:

llArt. 228 - O Estado poderá l.ntervir no domfnao econô

mico, LncLua r.ve em regime de monopô Lao , para atender a J.mperativo de
segurança ou a relevante interesse naca.one L,

JUS T I F I C A T I V A

Suprima: se o art. 67 das Disposições r r ans i t6rias.

r.r UlCTOiJUlTlfICAÇ;;:O . __,

EMENDA SUPRESSIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 67 das Disposições Trans i t6r ias. b) prefe.rêncl.G5 que devam ser asseguradas às empresas

nacaonaa.s para exploração de águas, energia e riquezas do subsolo;

c) vedação de trustes, cactiéas , monopô Laoa pr-avados e

qualquer outra forma de abuso do poder econômico;

d) davuLçecão das atrLva.dades e resultados de empresas

controladas por est.rançe i.ros , pe s s cas fís~cas ou j ur Idacas , d.i.r-e t a

ou a.nd a.ze tiementie ,

"Art. 229 - Lei complementar, além de da ac í.p Lf.nax a in
tervençâo do Estado no domfnao econômico, disporá sobre o Estatuto

da empresa, com obeecvênere dos seguintes pz-fncIpros e

a) parta.cãpacâo , e atiabe Leca.de no art.~, '. 19 e § 29;

Parágrafo ünaco - são vedados o eubs Edi.o estatal e a

aplicação de recursos públicos a fundo perdido em sociedades de ec~

noma.a mista, fundações e empresas que devam func1.onar segundo as r~

gras e costumes da economia de mercado.L;~~;~

fÇj~';zã7Jf!J PLENARIO

EMENDA ES33917.6
UPUTAD~-;;-U~-BRAZ ---"",.

r.r-------- PLEUAIIlIO/CCl.lISS40/IUICCllISl;;:O---------,

A presente proposta vincula-se a outra, relativame!!
te ao art. 281 do texto cons t Ltuc i ona I , cuja fundamentação invoca
se também na oresente emenda.

Parágrafo üruco - Depende de prévia autorização legisl!

tiva, em cada caso, a cr-r.acão de entidades da administração mô í.re-,

ta e de sUa~ subs~dlár~as, aSSl.m corno a part.l.c~pação de qualquer d~

las em empresas privadas '",
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J li S t i f ~ c a ç ã o

A amodez-ada expansão das empresas çcvexnement.e ae re

sultou prLncapa Iment.e da falta de controle autior a.zatia.vo do Congres

so Nacional para a cr-a.acâo de conglomerados emcxeeer Laaa ou de a~scci,,:::,

câc com outras empresas de d i r-en tio pravado , dentro e fora do país.

Sob O fundamento de estarem aubozd anadaa às normas do

direJ.to mez cantia.L , a maLor-a.a das empresas estatais, notadamente as

sociedades de economia rm.s t.e , só foram autorizadas por Le a, para

constituição das matrizes.

A partir dessa primeira organização, firmou-se o en

tendimento de que para implantar aubs a.da.â.r La s e coã açeôes bes tiar-n.a

a autorização das assembj.éa.as qezaa.a dos ac a.cn a s t aa ,

Daí a ampor-t.ânoae de daspos i.t í.coa cons t a üuc a.ona Ls

que a.nduaam o capã t a La.sreo a vaâcraaex as- forças de trabalho med13!!.

te uma poã Lta.ca remuneratória que âac a.La.tie a associação dos empre

gados aos empregadores.

o grande suporte da democz-ac a.a deverá ser essa fJ.

losofia de ação que Já está contrra.bua.ndo para mudar de f a nã t a.vamen-.

te as cr-adaoa.cnaas características do capat.a La.smo La.beza L e do ma!.

xismo xevoLucc.onâz'Lo ,

o que importa fundamentalmente a todos é uma boa

qualidade de vida mediante a pec Lãaoa superação das desigualdades

chocantes. E a empresa comunatiár-La Já vem funcionando como pr-ãnca-,

pal fulcro da boa distribuição de renda em algun~aises mei s de

senvolvidos do mundo, corno O Japão e a Alemanha.

rer- T~ll~O/JustlrIC.lçil)-----------------,

EMENDA ADITIVA E MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: § 19 do art. 54 das "OISPOSIÇOES TRANSITORIAS

do Projeto.

A emenda v i.aa a coa.baz- a consagração desse abuso ex

pansionista em grande parte ,responsável pela grande oxaee eccnômaca

e financeJ.ra do País, v1.sto' como, as empresas governamentais foram

irresponsavelmente usadas gomo arrs tir-urnenboe da d Ivr da interna e da

dívida externa do País. j

Não somos oontra o Lntier-venc Lon Lsrto , nos termos do

artl. o 228 ca ut mas o Con resso Nac10nal
exercer rigorosa f LacaLa.zaçâo quanto à criação e ao runci.onemenec

das entidades qover-nemen tia i.s , especialmente sobre as ccrrs tia cu.Ides

como pessoas jurídicas de d.í.z'e a t.o privado.

EMENDA ES33921-4
rir
L CONSTITUINTE CIO CARVALHO

PI.~H ...lo/c""llnÃol$u.lll).. ,'llio ,

PLENARIO

E';~~;=]

~'~';z;;J

Emenda Modificativa

r.r TUTO/JUn'flc.çÃO -,

Dê-se ao artJ.go 225 do subs t i.ece.avc do Relator a se

guinte redação:

Plenário

JUSTIFICATIVA

§ 12 _ Ficam mantidos em todos os seus termos, 05 1

incentivas f í aca i s concedidos pelo Decreto-Lei nº 288, de 28 de

fevereiro de 1967, que Lns t a t uí.u a Zona Franca de Manaus, ressal

vados aqueles instituídos, por lei federal, a setores específicos

de at í v i dades , que são exclusivos e excludentes de outros favores.

Art. 54 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dê-se ao §12 da art. 54 das "Dlsposiçeies Transit,2.

r Las" do s ro jet o , a s equi.nte redação:

cr;~~~~

rrõ5;~~J?J

Conat Ltiua.ntie ALUIZIO CA'lPOS

= ~I.~H.... IO/CO.. ,sslo/S".Co.. ,S••O ___,

EMENDA ES33920·6
[:J

"Art. 225 - A ordem eccnôm.tce , fundada na vaLor-a.aa-.

cão do trabalho humano e na Lavxe anacaata.va , tem por fJ.ro assegurar

a todos existência da.qna , conforme os ditames da j u at.a ca soei e L, 0E.

servados, entre outros, os aequa.rrt.ea prancIpaos e

I. livre xru.c í.a t í.va s

tnccnt rvo s previstos por lei a setores especã r i ccs

de atividades - como é o caso da lei n2 7.232/84 (Lei de Informá 

t í ca ) - são exclusivos e não poderiam conviver, em uma determinada

região, sob pena de se constituir uma situação monopolística Que a

101 profliga.

r.r--- TrllTO/JUSTlfl<:AÇlo ----,

II. propriedade p.r a.vade com função acc z.aLr

III. estímulo à organização e Eunc a.onamerrt.o da em

presa;

IV. valorização do trabalho humano;

V 6 ef.amanacâo das deaaçueLdece s sccc.e a s e r-eqc.o-.

nais;

EMENDA ES3392-2:2 I

~STITUINTE CIO CARVALHO

=--------'I.~HUII)/<:O ..I".iO/lu.~Ouln.i"---------_,

PLENARIO

tJY~~~"~

tJDFi O;;S;]

VI. defesa do meao amba.errt.e ,
EMENDA MODIFICATIVA:

§ 19 - A valorização do trabalho humano LncLua a

paz-t t.capecêc dos empregados nos lucros e na aõmí.na.at.racâc da empr~

sa.

Proponho que o a no i se IV do art. 63, do Projeto de
cons t a tiuã çâo (Sube t.Ltut.a vo do Relator) da cceueeâc de s t e t ema t i z açâo
passe a ter a seguinte redação:

§ 29 - A participação nos lucros não será J.nferior

a 'va.rrt.e por cento (20ii) do resultado liquido anual, du.:trl.buJ.ndo 
se a metade do seu valor aos empregados, em cotas do capital SOCJ.al.

§ 39 - A part r.ca.pacâo na adnu.n.í.s trre çâo empz-e aar a.aL

será efetuada através de representação dos empregados, por eles l~

vremente escolhida.

Jus t 1. f J. C a ç ã o

Art. 63 - Aplicam-se aos ser-vador-e e pub La coa
civis, além das daepcaa.cêes constantes do
art. 72, as s egu xn t e s normas eepecLrí.cae e

IV - são estáveis, após d01S anos de ef'e t a vo
exer-cIcxo , os servidores nomeados por con
curso, nos termos do a t em II supra. Exüa n t.c
o cargo ou declarada a sua cesneces aadace
por ato do Poder Executivo, o :funcionário
estável ficará em da epcn a b ã Lddade remunera
da, com venc~mentos ~nte;<:ra1.s, até seu ade
quado apr-ove a tamento eI:1 outro cargo.

o principal objetivo da emenda é o de e e't Irru Lar' o

entendimento e a harmonaa entre os fatores da produção com o propª,

sito de, ao longo do tempo, superar os confLa.tios entre as catego-

rias SOCJ.aJ.s, bes i.cementie decorrentes das de s aquaLdade s de renda

~ capita.

JUSTIFICATIVA:

A alteração pr-eb end a da tem por ob jet.avo evitar que
o I'uncaonár-Lo estável, concursado, tenha sua remuneração reduzida por
motivo a Lhe i.c a sua vontade, bem como eva t.ar- pr-e judao s no que d a z res
peito ao sustento da famílJ.a do s e r-va dor-,
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r.r .:..... Tu:TO/~"JTll'lc"çiO-------------____,

EMENDA E533923·1
rr==;NSTITUINTE~o CARVA~'~o~
r.r-------- 1'1.f:NAIIIC!CQI,IISdO!SUICOUIS,io---------.,

PLEN~RIO

~ ...""~
PMDB J

EMENDA E533926·5

C CONSTITUINTE CIO CARVALHO

I'LlNAIIIIJ/CO"'ls!Ã"/susca""ssÃo "l

PLEN~RIO

r.r------------_TlXTO/JUSTlPICACÃQ- ____,

EMENDA SUJlRESSIVA
DISl'OSITIVO EMENDADO: Lnc asc XI do art. 16 do prOJeto.

EzomNDA HDDIFICATlVA
DISPOSITIVO EMENDADO: at Inea ~ do ancLec II do U,º do art. 93 do Prcj e ec ,

Suprima-se o anc i so XI do art. 76 do Projeto. Dê-se ao da.spcs r.mvc emendado a aeguance redação.

JUS1IrICAçÃO

"h) organ1zação Judic1.ár1.a, ml1térl.a tributária e orçamentiÍn.a I

serviços públl.cOS e pessoal da admim.straçi'o dos TerrJ.tór10s."

Deve ccepe tne , exc tus rvamence , a cada Poder B sua aucc-cegen raa-

ção adeum.s t'rsmva • Veja-se que, no l'ro)eto, tal pr'lnc{pio já está consagrado
em relação ao poder Laga.e Lat Lvc (art. 80) e 3D í'cde r Judl.clláno (art. 138, 1.0

Cl.SO I e 11). É esta uma das formas de se assegurar a lncllspensável au t onomi.a a

cada um dos Poderes do Estado.

JUSTIPICAÇÃO

A matén.a de organuaç.io adminl.st~atl.va, de cada um dos Poderes,
não se deve cons tn.ru i r' em reserva de Le a , Trata.-se de preservar o pcmcIpac da
auto-organização dos Poderes do Estado, aaaecuracér-ac da sua autonomia.

PLEN~RIO

pl ENdRrn

EMENDA E533927-3
P--~NSTr-;~:~E c~ CARVA:~~~

CONSTITUINTE CIO CARVALHO

EMENDA E533924-9 1
•tJ ------AUTOII------------.,

= 'UNÁIIIO/ÇOIolISdo/IU.COIolISSio _,

= frXTo/~USTI'IC"çiD_------------___,

m--------------Tu:1'O/~Unl~lc..cÃ!I-- -,

EMENDA HODll'ICADA

'OISPOSI1IVO EMENDADO. t.nc aso IX. do ar t , 125 do ProJeto.
EMENDA MOPIrICATIVA
DISPOSITIVO EHENDADO: inciso VIII do artigo 130.

Dê-se ao anc a ec IX do art. 225 do Projeto, a eeguance redaçio
Dê-se ao inciso VIII do art. 130 do Proj eco , a seguante redação:

"Art. 225 - A ordem econênu.ca , fundada na va Lc r r aaçjic do trabalho
humano e na Lavre l.t\1.C1.at"l..'lB) tem po-r f1.m ass@gu-rar a todos ex!.!.

t@ncia digna) conforme os da t emea da jU8tlça acc r a L e 05 s egui.a
tes prl.nc{p1.0s:

"Art. 130 - Compete ao Pr1.meiro-Ml.nl.S tro:

VIII - dispor, prlva.tiva.mente, sobre a estruturação, atrib.J1.ções
e func rcnement;c da admin1straçã:'0 federal i

IX - tratamento favorecido Q..e:mpresa nac i.ona L;!'

JUSTlrlCACÃO

JUSTII"ICACÃO

A prev1.si'o de tratamento favoreca do à empresa nacacnat , como um
dos pr IncIp rcs Eundamen t aa.s da ordem eccnêeucs , não se deve restrUlgl.r às empr~

fias nac Lonaa,a de pequeno porte, até porque d'loe t-e epea t.c ao desenvolv1.mento 03

cronaL, cerne um todo.

Deve competir, pr rvatnvamente , a cada um dos Poderes do Estado ,
a sua auto-orgaoLzaçio adrm.n t a t z a t r.va , assegurando-se, assim, a Lnd i.ap en .. ,ivel a.!,!

eoncsde , No caso espec If rcc da Adml.n1.stração Federal, tal ccmpe tjincae deverá ce

ber ao Chefe do Governo, de forma ampla, não devendo ccns ta tua r--ee esta matérJ.i1
em reserva de Lea ,

CONSTITUINTE CID CARVALHO

r.r--- PI.~NA_,o/C(l"""ÃO/SU.C(l""'S.iO- _,

PLEN~RIO

EMENDA E533928·1 '
r:= CONSTI;:;;-;-;;-~~-CAR~~'~~
r.r--------PLE".Ulo/cC""~!Ão/SUD~!lVISdo- _,

PLENARIO
= 1'txTO/JUn'Flc.c

i o
_

= TUTO/Jt>STlFICACÃO --,

EMENDA MODIFICATIVA:

EMENDA HODIrICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADD: l.nC1S0 VIII do art. 76 do Projeto

Dê-se ao inciso VIII do. art. 76, a seguant;e redação:

"Art. 76 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VIII - a organuaçào judJ.cl.ár1.a da Un1.ão e dos TerrJ.tón.os e a
organização Jud1.cl.iÍn.a, do M1nl.Stén.o 1'úblico e da Defenaor i a Pú
b Hce do Dutnto redere L; -

Proponho que o
Caput do ar t . 136 do s r o j et.o de Constituição, aI..§.

borado pela Comissão de s í s t emat i zação tenha a seguinte redação:

"Art 136 _ Um Quinto dos lugares dos Tr rbuna í s

Federais, as t aoua i s e do ni s t r í t o Federal e Ter
r t t ôr i os será composto, alternadamente, de wam 

bros do Minlstérlo Público e de advogados de no ..
tório saber juridico e reputação illbldada e com
mais de dez anos de ef'e t rvo exerc Ic ro da advoca ..
ela, indlcados em l as t a sêxtupla pelos órgãos de
representação das respectivas classes

JUSTII"ICAÇÃO
JUSTIFICATIVA

Deve competJ.r, exc Iuaavamente , a cada um dos Poderes, a sua
co-o...gam.zação adm Lm s t r-atn.va , Veja-se, no pro j e t c , que tal pr1.nCí p l O Já está
consagrado, em rela.ção ao Poder Leg a s La t rvo (art. 80) e ao Poder .rud rc i ar rc (art.

138, 1.1lC1.S0 rn , É esta uma forma de se asaeguear a i.ndr.epenaave l, autoncnue cada
um dos t'cde res do Estado.

A modi ficação acima proposta tem por finalidade I

evitar que as vagas destinadas ao'~Q(into dos advogados sejam
preenctu.cías por pessoas Que não at~~...n na oro r i s s ãc .

.,~~
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CONSTITUINTE CID CARVALHO

r.r TUTO/JUSTlrlC&1;io _

r:-r ,LI:.H.ulo/coll'n,io/sll.COllluio ~

EMENDA E833931-1

~

~PLENMIO

= TEXTD/~USTll'lcl.Çi;o-------------_

r:-r-------- ~I"I[N..~IC/'o...l'sio/su.cQ..,SS;;:O---------~

EIlENDA ADITIVA

Disposi ti vo Emendado: Art. 194
EIlENOA SUPRESSIVA

Ao capítulo 111, da Segurança Púb Laca , Art. 194,

inclua-se logo após o incISo I, renumerando-se os demais, o Inc,!

50 11, com a seguinte redação:

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 7 0, INCISO XVIII

TITULO II

11 - Polícia Rodoviária Federal:
DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS

CAP!TULO 11 - OOS DIREITOS SOCIAIS

JUSTIFICATIVA

A presente emenda tem por escopo compatibilizar I

o texto do dispositivo emendado com a do artigo 31, Inciso XIII I

do projeto, Que determina Que compete à União nr qaru zar e manter
a Pu LfcLa Federal e a PolIcia Rodoviária Federal bem como a Poli
ela Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Milltar do I

Distrito Federal e dos rerr í tõrrcs ,
Incluída pois, na ccmpe t ênc aa da União a organi

zação e manutenção da Polícia Rodoviária Federal, necessãr i o se
faz a inclusão desta ccrporação na capítulo da Segurança Pública,
posto que e La" garante a uni rcreu caoe de procedimento com conti 
nuidade do poder de polícia.

EMENDA E533930-3
LCDNSTITUINTE CID CARVALHO

r.T--------'U:.HAIlIO/COllISUo/SI,lICOllIU,iO ~

PLENARID

Suprima-se integralmente o lnC1SO XVIII do Art.

7r.:J., do Substitutivo do Relator do projeto de const i turcão da
Comissão de Sistematização.

JUSTIFICAÇAD

o incIso XVIII Que diz: "redução dos riscos lne

rentes ao trabalho, por meio de normas de medicina, higiene e 5!.
gurança ll é redundante de vês Que se trata de ccnsenuênc La na tu 

ral no já disposto no inciso XVII do mesmo Art. 72, Que reza;
"saúde, higiene e segurança 11 do trabalho, mesmo porque este de
talhamento é para ser tratado em Lei ordinária. Entre as 29 nar
mas regulamentadoras do MinJ.stério do Trabalho I referentes à en

genhar la de segurança e medicina do trabalho, apenas 1 (uma) no!,
ma é exclusiva a Medicina, enquanto às demais são de medidas de

eliminação de t aacc s aplicando t ecnc Icq.ra s de engenharia, s equ 
rança e higiene do trabalho como: oroteção das máquinas e equip~

mentos; redução e eliminação de riscos nos processos de producão,

manutenção e beneflciamento de matéria prJ.ma. Portanto a preven 
cão de acidentes é ligada à engenharia I segurança e h Lqi ene do
trabalho, enquanto as cons equênc Las dos acidentes são La qada s

medicina do trabalho.
Por isso mesmo se propõe a reurií ão de toda a ma -

téria em um s6 d r spns í t Ivo (inciso XVII) 1 enxugando portanto o

texto constitucional.

r.r-------------rrxrOIJIJSrrFlc.c.ç,io- _

EMENDA SUPRESSIVA

DIspositivo emendado: Art. 7SJ., inciso XVII

TtTULO II

DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS

CAP!TULD II ; DOS DIREITOS SOCIAIS

EMENDA E533932·0
[:J CONSTITUINTE CIO CARVALHO

re-r- TUTOIJUST1;IC...~i.~-------------__;

Suprima-se do ítem XVII, do Art. 70 a palavra

SAODE.

EMENDA SUPRESSIVA

JUST FICAÇAO

A Saúde resultante da Segurança e Higiene razão
pela Qual·em sendo sua consecuênc í a se torna desnecessária a pal~

vra na texto c í t.ado , mesmo porque o termo "5AI1DEII Já está mser í-,

do e contemplado no artigo 261 J que diz: liA saúde é direito de to

dos e dever do Estado", ora se é direi to de todos, inclue obvia 
mente a classe trabalhadora, bem como as dema i s . Não se deve man
ter dois dispositivos tratando do mesmo assunto. Cumpre compatlb,!
lizá-Ios. Portanto é redundância, repetição e o termo é inadequa

do no artigo 72, inciso XVII. Além do Que o termo saúde na área I

do trabalho não é tão abrangente quanto o termo Hl q i ene , Enquanto
saúde retrata apenas o estado de uma pessoa, a Higiene retrata os
diversqs meios de conservar a saúde. I

A segurança e Higiene do trabalho como está na
Const1tuiçgo em vIgor é muito mais abrangente, completa, evoluída,

dinâmica e assegura ao trabalhador a eliminação dos rlSCOS de aci I
dentes e doenças do trabalho.

Dispasi ti vo emendado: Art. 263

TITULO IX
DA OROEM SOCIAL

CAPITULO II

SEÇAD I

DA SAl1DE

Suprima-se a expressão Ile Saúde Ocupacional 11 do

Art. 263 do substitutivo do Relator do Pr oje t o da Constituição'
da coens s ão de Sistematização.

U S T I F I C A ç A O

o Sistema Nacional I1nico de Saúde tem como alvo
O ser humano (a saúde pública), enauanto o alvo da Saúde Ocupa
cional é o trabalhador.

No capítulo 11, Dos Direitos Sociais, art 72 do

substitutivo do Relator do ~rojeto de Constituição prescreve

"Além de outros, são direitos dos trabalhadores: .



XVII - Saúde, Hlg1ene e segurança do t r aba Ihcv ,

Portanto essa maféria já está anse r i de no contex
to acima, se tornando redundante, r epe t í t i.va e r ndev rda , at é.n de
Que a Jurisprudênc18 Naclonal e Internacional mantém essa matér..a
na "Pasta do Trabalho" e não na "De saüdev ou 1l5istema Nacional
t:lnlco de Saúde".

o Sistema Nac i ona I L1nico de Saúde é voltado
Saúde Pública mas nãõ deve intervir nos meios produtivos, pois

aí o fator principal é a causa dos riscos, isto é, a prevenção I

de acIdentes de trabalha, que deve cont inuar sendo de responsa
bilidade única do Ministérlo do Trabalho.

Entendo o legislador Que o direi to do trabalha

dor não pode ficar dividido entre dois Ministérios, além do Que

o termo "5áúde Ocupacional", não vem atender aos i nt ar e s s e s do

trabalhador brasileiro, pois o r ere r i do artigo vi oLa a tradição

nacional e universal de Que as relações e cund i çõe s no trabalho

são e sempre foram, pertinentes ao Mlnistérlo do Trabalho e não

ao Ministério da Saúde.

Saúde ücupac i ona I é um anglicismo Que traduz

mal a realidade: O próprio Governo Amcr i cano se refere a Safety

Occupational and Helth, separando a Segurança da trabalha da

Saúde Ocupacional. Saúde Ocupacional não e abrangente, é apenas

parte de um todo denom i nado r "Segurança e Higiene do Trabalho"

como está na Consti tuiÇã; em vigor. As condições de trabalho ~
Que vão determinar se há riscos ou não à integridade física do

t r abaLhadcr , Quem cuida dessa matéxia no Brasil sempre f 01 o Mi

nistério do Trabalho Que, além de outras atribuições, zela pel;

Segurança do trabalho e demais direitos do trabalhador.

Como pode a Fiscalização Federal na área do tra

balho, ficar dividida entre d01S Ministérlos, ou pertencer a~
Ministér).o da Saúde'? E como ficariam as Negociações Coletivas na

área de Segurança do trabalhador'?
O Min~stério da Saúde cu i da da Saúde Pública, ou

seja: pratica a medicina preventiva, mas nos processos produti 

vos e no sistema de trabalho cabe ao Ministérlo do Trabalho e

ação fiscalizadora e normatizadora, em todos os segmentos: Enge

nharia de Segurança, segurança do trabalha, Higiene e Medicina I

do trabalho, férias, salário, identificação e duração do trabalho

Se a r í aca j a z eçãc permanece no Ministério do r ra

balho, de onde devem emanar as Normas Regulamentadoras de prote-=

çãn e Segurança ao trabalhador, fica óbvia a necessidade de man..!:!.

t enção desse serviço naquele Mi n r s t é r Lc , e não passá-lo para

Ministério da Saúde, onde pr-ovncar r a conr t i t c de jurIsdição, com

reais prejuízos à integridade fíSIca do trabalhador
Essa é a tradição do direito do trabalhador, con

qu í s t ada em 1944, com a criação da CIPA - Comissão Interna de

Pr evenção de Acidentes e está registrada nos ana i s da Hisfória I

do trabalhador bra-sileiro. Portanto, o artigo Que se pretende s~

primir é incoerente, não tem 16gica, não atende ao interesse na

cional, nem se ajusta à atual Política de Segurança do Trabalha

dor. As relações capital/trabalho são universalmente pertinentes

ao Ministério do Trabalho; é a OIT - Organização Lnt.e r oac i.cna I I

do Trabalho o fórum dessa matéria e não a Organização Nund r a I da

Saúde.

Ao MinIstérlo da Saúde ou SIstema Nac i nna L únICO

de Saúde já cabe (ou cabe r a a ) a tarefa hercúlea de erradicar as
endemias Que recrudescem a cada dia no país Há 3.000 munLcIp Lcs
sem méd i co s , Há dezoito pragas que devastam o país. Há portanto I

um grande trabalho de saúde Públlca a ser executado. Entregar-lhe

também a seguranca e Higiene do trabalho é aumentar a carga,

além daquela, realmente dev,l.da e aInda nos seus primeiros p a s s os ;

110 Brasil é um grande hospital" quando comparado com países dese!!

vol vidos.

A OIT - Organização Internacional do Trabalho, sE.

biamente chama "Segurança Ocupacional 11 Que só trará conr j i t os com

a OM5 - Organização Mundial de Saúde, com outras at iv í dade s de

Saúde Pública, com fins dIversos e específicos.

Por essas e outras razões é mais tecnicamente de

fensável manter no Ministério do Trabalho, a Segurança e HIgIene'

do Trabalho atividades, por sinal, criadas por aquele Min~s(ério'
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e nele formado o pessoal que já soma 1 milhão de c Lpe i r o s (memtros

da CIPA), 20.000 Engenheiros de Segurança do Trabalho e 50 000

Técnicos de Segurança do Trabalho conforme Lei federal a anc i cnada

no ano passado e oriunda do Senado Federa-I. E, para concluir, no

ano de 1986, conforme d i.vu Iqação dos dados o r rc í e í s da Previdên 

eia Social, mais de 1 milhão de trabalhadores ficaram ac í derrt ado s

devido às c~ndições Lnseçuras das máquinas e equipamentos, enqua!!

to apenas 7 000 (sete mil) trabalhadores foram afastados tempora

riamente por doença do trabalho, o Que demonstra Que o problema I

básico não é de med.i c rna , mas de engenhar ia de segurança I que v1

sa a eliminação de riscos nas mãqur na s e meio ambiente, através'
de processos tecnológicos. Em 1972 o índice de acidentes do trab~

lho no ares i I foi record alcançado a Cl fra de 18,47% j de lá para

cá, tem caído progressivamente e em 1986 f'o a de 4%, ap r cx Imadameg

te.
A administração das normas sobre Segurança e Higi

ene do Trabalho, s e j a sob o p r a sma da história, seja sob o ângulo

do n i re í to Internaclonal e da Legislação comparada, se ja , enfim,

em r-azão de seus aspectos técnicos-cientificos constitui, deve

continuar a cons t i tu í r , encargo de relevo do Ministério do Traba

lho.
Segurança e Higiene do Trabalho é I de forma quase

absoluta, objeto de leis trabalhistas, cabendo aos Mí n.i s t é r Los do

Trabalho ou a órgãos a eles sucor-d inaocs ou vinculados, a supervl

são, o estudo, a fiscalização e as sanções das suas normas. Exem

pIos:

_ A Inglaterra é considerada pela OIT o melhor s i s t ena i Comissão I

Nacional de Higiene e Segurança, integrante do MInistérIO do Tra

balho, com 9 membros designados peio Secretário de Estado do Tra

balho, o Qual expede as normas regulamentares e administra o orç~

menta do órgão'? comitê Executivo, com 3 membros; serviço úruco de

Inspeção a cargo do Ministério do Trabalho (Lei de 31.07.1974).

_ EEUU - "Administração da Segurança e Higiene do Trabalho" ~ Or

gão Federal suborrn naco ao Secretário de Estado do r r aba lho ü.e i '

de 1970)

_ França - "Conselho Superior de Prevenção dos Riscos ProfiSSIO

nais ", integrando a Mlnlstério do Trabalho e p r es í d.rdo pela Mi

nistro do Trabalho. Composto de representantes das poderes públ..!

ccs , dos empregadores e dos trabalhadores, além de espec LaLr s t a s

(OEC. de 11.08.77).

_ Espanha _ "Inst~tuto Nacional de segurança e Higiene do Traba

lho", vinculado ao Ministério do Trabalho (Real ncc de 1982)

_ Japão - Ordenança do Ministério do Trabalho nQ 32/72 soare se

gurança e ha qa ene industrial. Delega Importantes a t r rbu i çõe s aos

empregadores.

_ URSS - Tema regulado na Lei de 1970, do 50v í e t e Supremo, Que I

flXOU os princípios fundamentais da Legislação Trabalhista da

URSS e_ das Repúblicas Federadas. Regulamentação: Cdd a qc do r reba

lho da URSS (1971) e Códigos do Trabalho das dema i s Repúblicas

Seja em razão da tradição Int e mac rcna I e brasi-

leira, seja em rece das normas do ru ee í e o Lnt e rriac acna I e da
Legislação compareda , seja, enfim, em virtude da natureza das

normas e das med i da s que v i sam a prevenção dos acidentes do tra

balho e das doenças pro H s s Lona i s , parece ev i dent e cue o siste

ma de segurança e ru ç í ene do trabalho deve continuar a .i n t eqr a r I

o corpo de leis de proteção do trabalho e ser adrru.n Ls t r ado pelo

Ministério do Trabalho.

m-------------T~Uo/JU:J..IfIÇAo;.io __,

Suprima-se o parágrafo 52, do ArtIgo 92, do suust í tut ivo do Relator.

JUSTIFICAÇAO

Praprmas a supressão do disposto no parágraFo 59, do Art. 9º

do subs t Ltut i vo do Relator,uma vez que a manutenção desta parágrafo
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visa a enfraquecer os trabalhadores, Lns t r t Lt u i ndo a pu Lve r i z aç ão

sindical, que é uma forma noc i va de de s ar t i cu Lar a mcv i ment o sind!

cal

EMENDA ES33934·6·

[:J

~ TlElI;TO/JIJSTlf'~~~"O ____,

Oê-se ao parágrafo 10, do Art. 6º, do subat Ltutr vo do Relator, a se-

guinte redação;

Os juízes classistas em toda as instâncias terão sg

plentes e mandatos de três anos.

JUS T I F I C A T I V A

A recondução de um juiz classista é um insti tuto

jurídico usado quando da indicação de um juiz no tribunal. Neste

novo prnjeto de Constituição em que o substttutivo do relator prE.

põe como mudança a eleição pelo voto oi re co dos associados do s m
dicato de um juiz classista, á Inaceitável o r ns t i tut o limItador

da r econrtuçãu , mesmo porque em mandatos eletivos como por ex e!!!

pIo, o de aeputado não há Lí mat e do número de vezes em que ele

possa ser eleito, não se Justificando a manutenção desse institu

to na nova Constituição.

Propomos a a I t e r aç ãc na redação do parágra fo 10 , do Art. 62 I do

Substitutivo do Relator, suprimindo a axp r e s s ão ; "Mas esta não poderá

impedir o livre exercf c i o de pr o t r s süe s v i ncu l adas à expressão d i r e t a

do pensamento, das letras e das artes I e só estabelecerá r aqrme de ex
c Lus avLdade para o exercício de profissão que possa causar rl.SCO à saQ

de física ou mental, à Lzherdade , ao pat r i aôn.í o ou à incolumldade pú

blica", pois entendemos que não cabe a norma cons t i t.uc í onat estabele
cer ex rçênc í.a s Ou vetíaç õe s ao La vr e exer c Lc r.o de qualquer trabalho,

ofício ou profissão

Este é o motivo, que nos leva a propor nova redação ao parágra

fo la, do artigo 6Q.

Constituinte ADEMIR ANDRADE

Art. 60 - ••....•••..••••..••••...•••..••••.••••...••.. • •••..

§ 10 - ~ livre o exerc í c i o de qualquer trabalho, ofício ou

são, observadas as qua l i f i cações pr nf'Ls s aone r s que a

exigir.

JUSTlFICATlVA

profis

lei

EMENDA ES33937·1

t:

EMENDA MODIFlCATIVA

nfspas t ti vo Emendado: Art. 246, § 22

IIArt. 246 _ .......•....•...••....••..•••...••.....•••.....•...

§ 29 _ O orçamento fixará anualmente volume total de títulos 1

da d Iv ada aqr é r i a t a as i m como montante de reéursos em moeda, não in
terior a 5% da cece i t e orçamentária prevista de União, para atender
ao programa de reforma agrária no exercício.

EMENDA ES33935·4

t:r= CONST~~ ANTONIO~;~~ftA

PLENÁRlO

JUSTIFICAÇÃO

l:. praticamente impossível fazer reforma agrária sem

vontade política, se não houver um recurso vinculado do orçamento des

tinado a este f i m,

cons t t tu mte AOEMlR ANDRADE

EMENDA ADITlVA
§ único er t 158

Emenda à proposta 1I§ úru.co art.158"

A lei disporá sobre a Constituição, Lnve s t i dur a , ju-

risdição, ccmpe t ênc i a , qa r ant.a as e condições de exer c Ic i o dos ór-

gi':ios e membros da Junta de Cnnc i I iação e Julgamento asseguradas a

igualdade Je competência e condr çõe s entre os juizes togados e cla~

s i s tas e a paridade de representação de empregados e empregadores.

JUSTIFICAÇÃO

No r ecroenament o Jurídico demcc r á t Lcc a Justiça do

Trabalho exerce fundamental ampor t.ânc í a no equa j i or i c s cc i a I da

Nação brasileira e para que esse equa Hb r an tenha a cons i s t ênc i a e

xigida, não de pode admitir qualquer diferença erit r e as membro s de

um r r ibuns I Colegiado, para que exerçam a sua função jur i scnc ronat '
com total liberdade. Porisso, ao assegurar a igualdade da comce t ãn

c i a e condições de exercício entre os Juízes também assegura que a

distribuição da justiça se faça na onser vâocr a dos dlrei tos fundame

tais da pessoa humana e para a grandeza de nossa pátria

EMENDA ES33936·2

CC CONSTITUINTE ANTONIO PERDSA

TUTO/~Il"TI~..eAÇi.O -,

EMENDA SUPRESSIVA

Art. 160

Parágra fo ~2"

Emenda Proposta

EMENDA E833938·9

t:

= ~ TUTONu'T'~leAç.i,o ____,

H1ENOA SUPRESSIVA

Disposi tivo Em~ndado: Art. 209

Suprimir os i t ens V e VI, do §9º do J.\rt. 209, que t em a sp.guintp.
redação:

"V - excluir da i.nc í dênc í a do imposto, nas expo r t açõ es para o Ex

t e r-í or , serv Jço s ~ outros produtos a Lém dos menc i oneoo s na alínea "a"

do item 11 do parágrafo 8º des t e artigo;

VI - prev.<;r casos d~ manut enção d~ c r êd l t u , r s Lat Ivament e à r~

meas a para outro Estado I=J expor t ação para o Ext-:rlor I d~ s e r v í ços ~

d~ mercaoor-t ae , 11

JUS T I F I C A ç Ã O

Não é pus s Ive I a Consti t uí.ção e s t ab e Lec e r , de ant emão , que

a Le a ccrnp Lernent a r oue tratara' do imposto sobre ope r açõe s r e Ie t í va s à

circulação de mercado r aas e sobre prestação d~ serviços, a não inci

dênc í a do imposto eob r e o que SI'.:! r e t'e r e .

É um estímulo descabido à expor t ação que não pode constar I

como princípio constitucional.
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Dê-se ao § 39 do Art. 6º a seguinte

r edação :

r.r-------------TEl(TO/~UU'F'eAçA~-------------·_ __,

ART. 62 _••••.•••••.•.••........•.

§ 39 _ "~InvIolável o sigilo da

cor r e spondênc.i a e das cnmuru ceções t aj.e t õru.ca s e telegráficas ,

ressalvados 50 casos previstos em lei 11

EMENDA AoI TIVA JUS T ! F I C A T I V A

Justi flcat 1va

~Tt. 210 -

DISPOSITIVO EMENDADO' Ar t i ço 210, Item UI.

lI! - vendas e prestação de s e rv rço s .

Este ríi spns Lt Lvo , em seu original, as

segurava a Lnvao LabLl i dade e o s i ç.i Io da cur r e spondênc i a e das
cnmuru cações em geral, salvo autor a zação j udj c i aL,

O Substi t ut avo , maaa ad i ant e , quando

trata do estado de Defesa e do Estado de sítlO ( art. 182, 183,

185, 186 e 1B7 ), reconhece situações em queessa garantia, uqe
já tem t r ad.rç ão em nossos preceitos con s t a t.uc anna as I pode sofrer

r es t r Lções ,
Nos cases de Estado de Defesa e de

Estado de Sitio, as r e s t r Lçõe s às qar an t i aa de que tratam aqu!
les artigos são adotadas pelo Executivo e submetidas ao Congres
so Nacional para aprovação, acompanhamento e flscallzaçao. Ora
se naquelas situações de excepc aona l Ldade , em que os o i r e i t.os

qar ant.re s coletivos se tronam prponderantes sobre os do i nd t vI -
duo, o Constituinte cuidou de assegurar a La au r a e t r anspa r ênc a a
das r eat r i çõe s I não há porque negar o mesmo procedimento nas 50.}.

t uaçõe s de no rrna Ladade , gs s.rm, parece-nos conveniente subs t a tu i r ,
nesta letra, a exceção prevista em autor i z ação JudicJ.al, por exc..!:.

ção contida na lei. Com isso, assegura-se que a garantia s e j a
apoiada por um conjunto de normas I es t abe Lec ada s para todos e não
o fruto das fraquezas de um único c i dadão mves t i do de aut or i dade

judicial O novo dispositivo t ornar i a inócua qualquer tentativa I

de pres sa onar a autoridade Judicial.

p r i nc.ipa Lmen t e

Sugere-se a seguinte redação ao Item r r r do arti

go 210 do subs t r tut í.vo do Relator da Conu ss ão de s í s tema t i aeçâo

sua supressão causará danos as rnuní c rpa Ltdade s

Trata-se de um imposto que os mum c Ip ã os Já vem cobra!:!

do há algum tempo e portanto com tradição na forma de arrecadar. A

Dos Impostos dos r-lunicípios

àquelas que dela dependem fundamentalmente e ao imposto pr a va t Lvo

na sua arrecadação e cobrança.

EMENDA ES33942·7

ISRAEL PINHEIRO FILHO

tJ PLENARIo

r.r------------- n x TO!JU3TlfICA.o;io-------------__,

tJ CONSTITUINTE

,.,.,- --' PLf:IUl\IO/CO..,stiO/SUBCOlllstio----------,

EMENDA SUPRESSIVA

r.r-------------TIl(TC/~I"SnFleAçi.D------------_ __,

Suprima-se do Artigo 210 o Item lI! , do Sub s t.a..-

tutivo do Relator da Comissão de SIstematização.

Seção V

Dos Impostos dos MunIcípIoS

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO A EHENDAR: Artlgo 200

O Artigo 200 passa a ter a sequ inte redação:

UArtlgo 200 - A U01ão, através de Let CompleMentar. poderã ms t i

tuiremprest1mos compulsõrlos para atender a despesas ext.raor-dtnjir-tas provoca
das por cal amrdade piibl tca", 

JUSTIFICATIVA

JustlfJ.cativa

era prematura da maãorie dos mmdcfpaos bras.í.Iaircs Uma das regras fundamen-

111 vendas a varejo de mercador las

tais da trmutação leva-nos ao entendimento que a exastêncra do tr-ibuto pressu-

êmprês t imo compu'lsêr-io e obr1gação ms t i tu tda sobre a soc tedade

com o obJetlVo de fazer face a despesas tmmentes ou orovementas de ca1ann
dades de ordem cl1mãtica ou de outros fatores. E Justamente por ser uma con
trlbulção comoulsôr-ta com dever e ônus estatal em devolvê-la ao contrlbUlnt~,
ê nns'tet- que a respcnsabil tdade dessa devolução recate sobre os cofres fed~

ra is , Já que ã Umão compete a me ter parcela das rece-itas tr-tbutêr ies do

País. Alem dlSSO, ta i s empréstimos devem mc ídn- sobre toda a snc t edade e não

apenas em parcelas ou segmentos scc ta rs , o que ocorrerá S~ os Estados e o Dl~

trn to Federal venham a ser autor'izados tambem a mst.rtutr emprest1mos Já que,

em mrrtas' reglões, as populações não tem como absorverem por 51, os ônus das

s í tuacões de ce l anndada pública. Exatamente drante dessas diferenças geogrã

f icas , SOClalS e econômlcas entre os dwersos Estados br-asi'le-rrcs e para que

seae um ônus ma ts Justo soc te lmente , a compe'téncta deve ser da Umão.ao EstadoAcresce que o § 42 deste mesmo artigo pernrtIndo

A Inst.ituíção do Imposto de vendas a varejo decretará a falêQ

Art. 210 - Compete aos Municípios i ns t i tu i r Impostos so

bre:

põe a capacidade de arrecadar. A matoraa das quase 4.800 mcrucípros brasa.Ier

ros não tem como ms t í tuir e arrecadar este novo imposto.

bre uma mesma mercadorla o que torna danosa çera a €O.TOl\Ía cb País roro un to:b

idêntica operação levará UfTlB super-poaiçãc dessa mesn-a operação , Incadmdo 50-

P PLEN~RIo
r.r-------------Tf:UO/JUSfl;ICAi;ÃO -,

EMENDA ES33943·5

[:J CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FILHO

t:r;~~~"'~

~~-;Mfi PLEN~RID

EMENDA ES33941-9

tJ CONSTITUIN';-; ISRAEL PTNHEIRO FII HO

r;T-------------Tt~rO/~"~T'FCAÇAO _

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO' ART_ 6º § 39

Art. 72 do pr o j eto pa~
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ART. 70 ••••••••••••••••••••••••••

XI _ 11 Dur aç ão d í é r a a do trabalho não

superior a oito horas, salvo exceções pr ev i s t a s em Lei ou em ne

gociação coletiva de trabalho '",

excluídos os sindicatos com base em uma única empresa, e também os

de ca t equra as diferenciadas e Já regulamentadas por lei.

JUSTIFICAÇM

JUS T I F I C A T I V A

o texto do p r oje t o ao fixar as 8 horas

diárias sem qualquer exceçao , inviabiliza o sistema vigente no

país de adoção da semana inglesa.
De fato, na maioria das Empresas ~

tradicional o sistema de se trabalhar um pouco além das 8 horas

de segunda a sexta-f'e a.re para a supres são do trabalho aos sábados.
Isto é possível porque a legislação em

vigor, amparada no permí es r va cnns t atucional vigente I regula
matéria possibilitando este t rpo de cnmnensação , com evidentes b.!::

nefícios para empregados e empregadores.
De outra parte I é r mpor t ant e lembrar I

Que a j eqj s Lação ordinária em VIgor já prevê, para determinadas I

categorias, jornadas de trabalho inferiores a 8 horas da é r aa s ,
De consequência, é conveniente que

~eja pezm i tido à Leq í s Lação cr da.nér í a ou às errt rdade s si.!!
dicais estabelecerem as condições ma i s favoraveis para ambas
as partes, sem prejuIzo do preceito ccns t i t uc í cna L.

Existem atualmente no Brasil 68 (sessenta e oito) profissões regula ..

mentadas oi t as dr rer enc í aoas . Desde 1956 que tais categorias vem se

organizando com patr ímoru o e d i spos í t Ivo s de defesas, especialmente

em convenções e dissidlOS coletivos.

A nossa categoria de propagandista, vendedores viajantes e vendedo

res pracistas exerce em geral funções de servIço externo e não subo!,

dinado a horário. Destes p r c r.i s s Lcna í s são cosbrados ve.i cujos pró_

pr í os , roupas especiais (terno) boa ap ar ênc i a e ve r s a t a l Ldade e en

frentam os riscos deNânsl.to. São diferentes de um funcionárl.o bu
rocrático de uma escr i turér i a por exemplo, que não se deslocam no

exercício de sua p ro r i s são •

Oeve ser considerado também que durante mai s de t r i.nt.a anos, estas

categorias construiram patr.imôní os valiosos como Colônia de Férias.

Sistema de Assistência Odontológica e AssistêncIa Médl.ca. Uma r ea-,

lidade br-as í Ie í r a que não pode ser suprimida da noite para o dia.

A prevalecer tal redação as 68 categorias deixam de existir, causan-

PLENÁRIO

EMENDA ES33944-3
PJ CONSTITUINTE ISRAE;l1;~~~----~

!:J

do um orãet i cc prej..Jízo no meio sindical e e spec I ricamente para os

trabalhadores que vem se beneficiando a~ longa dos. anos além de ofe!}

der o principio democr ât i co da livre organização sindical e dos tra

balhadores.

r;-r-------------TUTD/J...JTI"c.;lo--------------,

TOTD/J_n.,'Cv.i.ll ----,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: DISPOSIÇOES TRANSITÓRIAS - ART. 49

Acrescente-se os aeçuc.nties parágrafos ao ar

tigo 49 das DISposições Trans.l.tórias.

EMENDA E533946-0
~~TADA CONSTITUINTE M.~A~RL~U~C~E~P~I~N~T~O ~

·.;;~/I... c~ .. !!io -,

I PLENÁRIO

tJ-- .~.~';' U]

crn;;';;z;J

EMENDA NO •••••

Art. 49 .
TíTULO X

DISPDSIÇOES TRANSITORIAS
'Í''VI-eQ.u..o..,.::l.(..,~~ c.'"'-'-be.1.

Art. •• - Os Territórios Federais de Roraima e Amapá; são
transformados em Estados Federais, mantidos seus atuais ·l!i.mi _
tes geográ ficas.

§ 12 - Aplicam-SE 11 criação e instalação dos Estados de

Roraima e Amapá, as mesmas normas legais e os mesmos critérios

seguidos na criação das Estados de Mato Grosso do Sul r Acre
Rondônia.

§ 22 - A eleição da Governador, do Vice-Governadar e de

dois Senadores dos Estados de Roraima e Amapá, será realizada'
em 15 de novembro de 1988, para. um mandato de seis anos.

§ 39 - A partir da posse e até a eleição e instalação da
Assembléia Legislativa, o Governador eleito poderá legislar
por decreto, sôbre todas as matérias, de competência legislatl
va estadual.

§ 42 - As Assembléias Legislativas dos Estadas de Roraima
e Amapá, serão eleitas, conjuntamente com um Senador e com os

Deputados Fede r a i s , nas eleições geraIS de 1990, Lns t a Lar-se-ão
sob a presidência das Presidentes dos Tribunais Reglona!s Ele!
torais do .Pará e do Amazonas, r espectavament e , e elaborarão,no
prazo de seis meses, as cons t í tuicõeo dos Estados.

JUSTIFICATIVA

em

Dá-se nova redação ao paragrafo 5º do art. 9º (cap . 11 dos da re i t os

sociais) .

§ 19 .

§ 2Ç1 :e facultada o. prrnc Ipao das coLaqacôe s

part.adãra.as para as pr-õx.rmas efexcões muni.c Lpaa a e qer-a a s ,

§ 39 Ficam prorrogados os mandatos dos Dire

tórios Nacional, Estadual e Munlclpal dos Part)..dos polítICOS até ..

15/08/1989.

JUSTIFICATIVA

EMENDA ES33945·1
t: DEPUTADA MARLUCE PINTO

P PLENÁRIO

PlenárIO.
A JustIficatIva o autor fará oralmente

= TuTD/~unlfl~.;.Il ____,

§5Q - Se mais de uma entidade pretender representar a mesma catego

ria ou mesma comunidade de rnteresses pr ofí.s s i cna i.s , somente uma te-

rá direito à representação nas convenções coletivas, conforme a lei,

1 _ A criação em 1943 das atuais Territórios de Roraima e

Amapá, abrigava além de razões de natureza estratégica, o pro
pósito de acelarar o desenvolvimento da área compreendida nos

limites t er r í t or í.ar.s , com vistes a sua transformação em Esta 
do.
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2 - .Assim ocorreu com Acre e Rondônia, transformados em
Estados Membros da Federação sem a necessidade de consulta pl~

biscitaria, tenda em vista constituir-se a transformação dos
Territórios em Estados, velha e lnsopitável aspiração dos bra

sileiros Que neles vivem.

~==== nlE ..ulo/co"'ISli.o/suscOlllui.o, ~

3 _ Nno há problemas de fronteiras, nem conflitos de int~

resse com Estados vizinhos, que possam servir de Impec i Iho
collmação do objetivo da trans formação em Estados, dos atuara

Territórios.

r.T------------_Tn:TO/~USTI',C.lc:i.o--- ___,

ãubaba trua-cae , no lotem Tr do i 79 do art. 89 a ex

pressão mal.Orla ab-se-l-trl:a dos membros de ambas as Casas por uma terça

parte dos integrantas de qualquer das Casas.

4 _ Vivem nos Territórios mais de 500.000 brasileiros e o

fluxo migratório é expressl VQ f sobretudo em Roraima, cujo ere,!
cimento demográfico ultrapassa 12% ao ano. A solução de seus

urgentes problemas políticos e administrativos, não encontra 1

espaço nos limites institucionais do Estatuto do Território.

JUSTIFICATIVA

t importante, para a pr-ôprae demccr-ac ae , que as rm-.

norias tenham certos dazrea tio s Eundamentraa s re.sguardados, dentre eles
o da convocação extraordJ.nárlB do Congresso.

JUSTIFICATIVA

r;r------------_TI:XTO/~uST'n;..çi."-------- ___,

EMENDA ES33949-4
l:J ROBERTO JEFFERSON

,.1.11l"""lo/co .. lnioJ.u.eCl.llsli.o- ~

Acrescente-se, no item III do § 49 do art. 89, a se

çua.nt.e expressão f i.na L 11 e do Prlomeiro-Ml.nlstro ll
•

l:J PLENARIO

6 - O povo do Território é discriminado no que tange
à administração da justiça, de vez que a instância recur
sal se localiza em Brasília, obrigando aqueles que preci
sam de "habeas Corpus" ou mandato de segurança, a despe _

sas com as quais não podem arcar. Discriminado ainda é o
povo do Terrltório porque não elege o seu Governador, nem

tem representação no Senado Federal .•

5 _ É dificil a conso Lãdação de lideranças pdlíticas nos

Territórios, uma vez que o seu ma í or expoente político, o Co 

vernador, é uma f,igura inferiorizada e subalterna, sem um ma,!!
dato definido, impossibilitado de qualquer planejamento a

médio prazo, pelas injunçeies de uma posição cont iriqente t

que o coloca em permanente transitoriedade no cargo.

,.".-- T[:nO/~unl',C.lc:i.o---- ___,

Suprima-se O § 49 do art. 90

principalmente o Prlomel.ro-!-1.i.nJ.stro deve prestar o

compromisso perante o Congresso Naca.ona L,

EMENDA ES33950-8
tJ ROBERTO JEFFERSON L';~~~

CI7TJ?J
puH""ro/co"'lstÃo/:UICOU1.ui.o ~l": PLENARIO8 - Econômica e finanéeiTamente, estão os TeTri t6ri

os melhor posicionados que a maioria dos Estados. Têm me
nor população, recebem os mesmos recursos da União que os

. Estados e não têm O onus do pagamento dos seus servido 
res, estipendiados pela Governo Federal.

7 - Somente o desconhecimento absoluto das condições
de marginalização pn l Lt i ca a que são submetidos os brasi
leiros que vivem nos Territórios, pode explicar posições
que privilegiam a manutenção do "status quov , noc ava ao
desenvolvimento econômico, social e político, dos seus h,!

bitantes, e contrárias ao momento hí.s t.éz-aco que vivemos
descentralização e fortalecimento do federalismo.

9 - O que falta aos Territórios para o grande salto,

autonomia administrativa e política, justiça pr ép r i a I P,2,

der de decisão sobre os assuntos de sua economia interna e

uma representação política, a nível federal, suf'Lc i entemen
te numerosa, ..para vocalizar suas necessidades e lutar pe :
los seus problemas.

JUSTIFICATIVA

Não há a menor necessidade dessa cormssêo z-epresen-,

tiatia'va , Tanto a câmara quanto o Senado possuem sua 118sa D:t.retora,

que sab:-~ão zelar pelo resguardo das .i ns tnt.u rçôa s parlamentares c,
até mesmo, se for o caso, tém poder para convocar cxtixaozd a.na.r i.a-.

mente o Congresso.

PLt ...lIlIO/eOllln.lo/$uoeOIolIU.lO ~

subsc i t.ua-cse , no § 39 do art. 84, a expressão

maJ.orla dos seus membros por malOrl.a absoluta dos seus membros.

EMENDA ES33951-6
f: ROBLRTO JEFFERSON

= T[XTO.f~Unl'lt:;_.;i.o _

l:J PLENARIO

tJPLENARIO

= 'LtNUIO/c:OIolISdo/suICllIlIUiO' _

EMENDA ES33947·8
[}lõBERTO JEFFERSON

r:-r TI!:XTO/~u'T'rl1l.lc:i.o_------------_____;

JUSTIFICATIVA

subseaeua-ee , no § 29 do art. 92, a expressão nas vo

ões por em cada votação.

JUSTIFICATIVA

Aprlmora-se a técnlca Leqa s Latixve do p ro j e tic para

tornar bem claro o processo de votação das emendas conat í.cucaonaas ,

A J.munidade parlamentar não pode f a.car ao sabor de
uma mai.ex.ia eventual em ~p1.QnáJ::J.o...o.-..J.á. que a pr-exroçe t.ave é da pr-ópr i a

Lnatn tu í.çâo , e não do Deputado ou seneôcr , forçoso é quC' a ] rcença ,

ou sua ne -e t ave , ae j a conoedada pela maacx ae absoluta da Casa a que

pertencer o parlamentar.
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r.r-------------T[XTo/..usr'~Ir...çAO ___,

[J PLENARIO

=------------- TtltTO/~UITl,IC.oçÃo ___..,

suprarna-cae a expressão r i nej. do § 19 do art. 84:

"seLvo em relação a fatos pr-e t acados an t er i.o rmentiev .

Suprima-se o Capitulo II- DO DEPCNSOR DO POVO, do

Titulo III

JUSTIPICATIVA JUSTIPICATIVA

A amuna dade parlamentar deve ser a mea s ampla possí

vel. Ela é um d Lr-ea t c da a n at.a tiu açâo e, não, do detentor de manda

to. Ass1m, não pode o Deputado ou Senador estar sob a ameaça de pr9.

cesso por fato erreerrcr • nessa hapó teae , de ao-a de correr a pr-nacr r-,

çio enquanto durar o mandato, a teor do subsequentc § 20 do mesmo aE
tn.qo ,

Trata-se de ma as um cargo ourocré t aco a ser pzeen-.

chaôo , apenas. O ihnJ.stér~o Piib La.co pode , per Ee a t.ament e , des í.ncum-,

bc.x-sse dessas ta.refas. out r oasnm , nunca é demais lembrar-se que re

cente t.enta t.ave , nesse sentido, realizada com o jo.rne t i s t.a FERNANDO

CESAR !4ESQUITA a nada COnd1JZ1U, tendo suas denúncaes de corrupção

na aônu.m.at.xaçãc federal caido no vácuo. Valeram-lhe, apenas, para

conqua e t.ax o titulo de Governador do TerrJ.tórJ.o de Fernando de No

ronha ...

EMENDA ES33953-2
PJ ROBERTO JEfTERSON

tJPLBNARIO

r:T---------- TEXTO/JuSTIf'e";io ___,

EMENDA ES33957-5
[J ROBERTO JEFFERSON

r:T TEUOI.lUUI'IC&Ç..O ___..,

Acrescente-se ao parágrafo Iin i.co do art. 32, apô s a

palavra "legJ.slarem " o sequante 11 em caráter surlet1vo".

JUSTIPICATIVA

Somente se pode adrna t.a x a Leq a.sLacâo estadual em ca

ráter supket avo , sob pena de desmoronamento do própr ro ordenamento

jur-Id i.co-oonst i.tucaoneL

suprmu.dc o art. 15 do projet;c.. ancj.ua-cse o seçumce
a tiem III no art. 14:

Art. 14 •••••••

I- ..•........

II- .

111- por sentença transi tada em Julgado.

Art. 15- SUPRIMIDO

JUSTIFICATIVA

Trata-se de melhorar a tÉ!cnJ.ca Leç i.s t at.ava do pr-c j e-.

to e tornã-lo, ass rm, maa e s mt êeaco ,

r:T TtJ:To/~unl'Il:.oçio -,

J3
gupz-ama-cse, no § 13 do art . .l-5, a expressão a.ni.c reL

11 A ação de ampuqnaçâc de mandato trtama tia em segredo de juat.aça o".

PL[II.uUO/COIl15SÃO/lu'elllllSlÃo>----- _

[=J PLENARIO

supr rmam-ee os §§ 19 e 29 do art. 31

I'LlN.o"'o/eOIl'n~O'~uICOllllSio ,

=--------------,.EJ:To/~un'''e ..e..o .___,

EMENDA ES33954-1
tJ ROBERTO JEFFER.SON

JUSTIPICATIVA JUSTIFICATIVA

Trata-se de ma't ez-aa ...se- d af Lc aI co-epz-ecnséo de con

teúdo, sendo pra t acamerrte esot êr rce . E, a s s rrn, não de. e constar do

texto da futura cona t i t u i.ção Federal.

Se existe uma ação que deve merecer toda a pubLa c í,-.

dade e t.xansper ênc ae é exatamente esta: nela estão prev i s tos , como

pressupostos, atos graves de corrupção. O 'povo deve ser totalmente

a nãormado do que ocorreu e da conduta dos maa i s e reôos e Le a tioxa i e ,

tJ PLENÁRIO
I'LIN'O'llo/eOllluÃO/IUaeOIlIUio-- ,

I'LtHJ,RIO/COlllUÃO/lu'eCllIlsdo---- ,

=----·--------_T[II:TO/~unlflo:.oçÃO ___..,

r:T------------- TEXTON"lfl.IG.oÇ"O

cJJ-'.,,,"
SUbstitua-se~o J.tcm XXII do art. 31, a expressão

"medãerrce aprovação 11 por "meôxente pcévre apzovacâov .

Supzama-cse , no caput do art. 99, a expressão "para

seu r-eqas t ro perante o Poder PúbLi.cc e "

JUSTIFICATIVA
JUSTIrICATIVA

t: neces s á.r a a a pzévaa autorização sob pene de ser o

Congresso Nac a.one l. colocado d a.an t e de uma s i tuação de fato, â s vezea

i.rrovers Ivet .

Se pretendemos a l~beràaàe s2nd2cal plen3, não veJo

o menor aen't.ado nesse r eq i.stir-o perante o poder púbj i co , aer r e man

ter-se um s r.s t.ema pr-o t scrom.s t.a ou ant.ervenc i.om.stn , qun Iquc.r deles

plenamente andese j áveL,
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EMENDA ES33960·5
l: ROBERTO JCFFERSON

tJ PLENARIO

PLENUUOICOloll"iO/IUICOI,IISSio -,

L'~";;'~

r5i.,fiD

m.Eaca um tlro de morte nos valores da apoeent.edor ra e cont.ra ele

têm se man i.featiadc a trobeLa.dade das a s socaacôe s de aposentados dcE.

to Pais. Deve~os dedacax ao aposentado uma atenção Loda capec a a L

pelo mua tio do trabalho que ôesenvotvercm pelo enç randec amcnto desta

pátr~a.
r.r n:xToNunllleAeÃO --,

Dê-se ao item II do art. 70 esta redação:

Art. 79 .

II- seguro-desemprego, em caso de desemprego a.nvo Lun

t.âr-ao , cujo valor não será z.rrfe.raoz- a 80%das úl t unas se i s remunera

ções.
r.r------------- ·rlt-(lIJIJHI"'CA;~O -----

JUSTIFICAj1IVA

o seguro-desemprego há de ter um valor que aa.qn a f 3..

que não a maeêr i e e o avaLt.amenbo do trabalhador mas o r econhec rmen-,

to de que o pxôprao Estado, por sua d í.nânu.ca , não tem ofezeoa do as

conda.çôe s mfnamas para que ocorra o pleno emprego. Não se deve dar

uma esmola ao trabalhador e e arn condições da.qna s para a sua eob.rev x-,

vênc i.a , e a de sua familia, enquanto eata.ver- LnvoLuntiar-a amerrte de

sempregado ..

Acrescento-se ao caput do art. 237 a aequ i.n t e e.:pre~

são Ez.naLe z-eapea tiada s as pr-escxa côe s ex.i.s t.errcea na data. de promul

gação desta Cons t.a tu.i.çâo ,

JUSTIFICATIVA

:t: pzecasc ressalvar-se a pr-ascr-acâo Já exa s t.en t.e sob

pena de tumultuarmos a.niimer a s relações j urIdi.ces hoje ex i.s t.entie s , Re

conhece que se deve Eaci.La t a.r o uaucapa.âo urbano mas é pxec a so , tam

bém, resguardar d a.z-eaüos Já ex a.atienties ,

EMENDA ES33961·3
tJ· ROBERTO JEFFERSON

Pllll..."IO/c:OIlISSAO/IlUICOIlIUio----------,

= n::no/JUtTl~lelC~' --,

De-se ao a.tiem XX do art. 79 esta redação:

Art. 79 .....

XX- aposenbador aa , cujo valor não poderá ser J.nfe

rJ.or a 80% (o i.t.ent;a por cento ) da meda.a das úf.camas vant;e e qua

b:o rersuneracões pe.rcebades , ccr-raç adas monetariamente.

f7T-------------,.l:llT(l/JIJ~TlrleA~;:Q- _

Acrescente-se, no § 33 do art. 69, após a expressão

"p r oteção do mea,o amba entie" O seguinte" r-espe at ado o d ar e a tio do tl.

tular domd na.e L para exploração econônu.ca do amôve I com tíu r a..smó ecol§

ç aco";

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

A apoaentiadoz-a a não deve ser um cast.acc para o tra

balhador. xasnm , o valor dos proventos deve ser fixado de tal modo

que não cause transtornos f a.nancea r-oa para a manutenção de sua fa

mílJ..a. Desse entendunento resulta que se deve coxr i.qa.r I monet.a.r i.a-.

mente, as u Ltiamaa v i.ntie e quatro remunerações e o valor da aposenta-

dorae , j emaas , deverá ser ulferlor a 80% dessa mêd i.a •

A proteção ao meao amb a entie não deve cercear o legi

tramo da.z-ea t o dos tJ.tulares doma.naas , nesnm , por exemplo, o Parque do

ItatJ.ala não deve ccntunuar prodb a.ndo esses pzopr-aet.âra.os de o utJ.l,,!.

zarem como hccêa.s t.urIa t i.cos , xeapei.t.ada a eco'Icqae.. HOJe J..númeras

são as demandas juda.c i aa s sobre a utn.La aaçâo desse dom.Lna.o, cre.ro

que a const atuanee poder-a a , de uma vez por todas, esclarecer que a

proteção ao mea c ambiente não ampede esse tru r-asmo ecoLóq i co ,

PLEU..."lo/eCllllu;;'O/SUICOI,Uuio

l).~CG~Jx.\.. _
Inclua-se~o segu1.nte art1.go na Seçao 1I- DA PREVIDEN

CIA SOCIAL do Capítulo II do Título IX- DA ORDEM SOCIAL:

Art. - A pr-evadênca.a -aoc ae L, sem pre j u Lao da atua

ção de organizações part.a cuj.az-ea sob r í ece.ta.aacão federal, é pcava

Eave da um.ão e a.nc Lu a todos os cont.ra buanties ,

Parágrafo úna.co , O corrt.xa.bu i ntie , a s suma.ndo a respo!!

aaba.Ldd ade de sua escolha, tem o d i ce i to de andacer , pr-ev aamcnce , o

órgão público ou paz-t.a.cu Laz- que receberá a sua contr abuaçâo para lhe

retrJ.bul..r em prevadênc xa médJ.co-hospJ.talar.

r;T-------------TtU(l/JUnlrl~A~.. "

rr~----I>~t ..A!\O/eOI,lI' .. ii~/::JBelJ ..'ssÂo----~-- _c __ ]

L~~:~" '-J
[J:)-';1~

.l,UlOll---_. - _]
EMENDA ES33965·6

fJ ROBERTO JCFFERSON

De-se ao caput do art. 265 esta redação:

Art. 26"5 .. ~ assegurada aposentadoria com proventos

de valor a.qua L à maaor remuneração dos úl t.amos doze meses de traba

lho, vezLf a.cada a regularidade dos reajustes aaLaz-Laas nos tir-a.rrta e

eea a meses anteriores ao pedado , qar-arrta.do o r'ea j ua'tament o para pr!:,

eervacãc de seu valor real, cu j o resultado nunca será i.nãeraor a o

número de eaLára oa mínimos pexceba.dos quando da concessão do benef!

oa.o s

a) com trl-nta e ca.nco anos de trabalho, para o ho-

r.r-------------ftnOIJto$~lrleA~;:O _

EMENDA ES33962·1t: ROBERTO JEFFERSON

f? PLENARIO

b) com trl.nta anos para a mulher;

c) com tempo .rnfer-a.or- ao das mode La.dades eca.mas pe Lo

exexcIcao de trabalho noturno, de revezamento, penoso, anaaLubz'e ou

perigoso;
d) por veLh a.ce aos sessenta e canco anos de a.dadc r

e) por anva'l.Ldez ,

JUSTIrICATIVA

A redação ora orexecxee é a mesma que constava do

art 356 do pzamearo SubstJ.tutJ.vo .. A que consta do tiex tro atual 5J.g-

JUSTIF1CATIVA

Precisamos pensar na prevadênci.a em outros tie.rrnoa s O

a aatiema atual mostrou-se eaba.damerrte falido. A aa s eemê e ace desta e

menda preve que o contrJ.buJ.nte l.ndlque, claramente, para que entld~

de pretende dest i.nar- sua cont.rabua.çâo , E dela receberá a prestação

mêô i.co-hoap i t.a Le r , Com 3oS50, haverá a concoz-r-ênc r.a entre os hosp r-.

. tais e os médacoa através do aa s tiema de La.vxe eaco Lha , o que redun

dará em eva.den'te berref Lc a.o para o cont.t-r..bu arrce , :C, a tn-avô s de convQ.
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na.cs , será possivel estender-se essa proteção a todo o t or-r i côr í.o

nacional. O governo passa apenas a ser f as ca I e não mais um respon

sável peL prevãdêncaa socieã vsc o corrt r Lbu i.ntie e s tn.vez' mal acz'vc.do

em um es t.abcLec amerrcc hospi t aj.a r , mudará a deatmacâo de sua cont r a-,

buã çâo , E,com isso, estará Eaaondo com que todo o -su s t.omn hospitalar

se aperfeiçoe, com beneELca.oa xeaas para toda a população.

r-T • TOTO/JO$T!fl~AG_i"- - • _

"'''--------- _._- ) l: p;~"" ~

"UN"AIQnO"'IU~D/~lJDtO"'IU.\O~-~- -) tI;--;A91it]

Acrescente-se ao at.ern VIII do art. 79 esta expres

são f~na1: em pelo menos clnguenta por cento.

ereac que a Cona t.a t.uarrte , preocupada com os descanca

eesee pais, pr~nc~palmento aqueles õ i reeamenee relacionados com a
tecnologia de ponta, deve aprovar este artJ.go que consolidará um tr~

balho patrJ.ótJ..co e de grande valor o i ent.Lã.í.co , hoje ali exaseerree •

EMENDA ES33969·9
m-e ROBERTO JEFrERSON

fi PLENARIOt?--;;;' ~

l:r7~mJ
Tl'lTOIJUHIFIC...ção _

EMENDA ES33966·4·· .
~TO JErrERSON

[J PLENJ\RrD

Dê-se ao item XIV do art. 79 esta redação:

Art. 7Q

XIV-' servaco exer-eorctanâri.o com remuneração superi

or ao normal, em pelo menos quarenta por cento, conforme convenção;

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

o trabalho noturno é por demais desgastante. Acaba

com a saúde do trabalhador. Por 15S0 mesmo, deve ser deaes t amu'l ado ..

E, nas hipóteses neceaaér-aas , deve ser remunerado com, pelo menos,

canquent;e por cento a maa s do que aquele deaenvoLv t do no período

da.uzmc ,
Não se deve der xar- à convenção, pura e aamp Leamerrt.e ,

estabelecer o percentual a ser acz-e.sc r.dc ao salário, quando dos ser

v i.ços extrreordanâr i.os , t: por demaas conhecaôa a Eor çe do poder deti

do pelos empregadores. A LeJ. Mal.or deve oferecer e f etia.va proteção

aos economz.camenbe fracos, como são os trabalhadores.

r-T-------------Ttl·C;/~lIST,"cAtlo - ---

r.T-------------TI;·ltf"'~l.o'Tl'IC.l~-iD------. _

Dê-se ao § 29 do art 79 esta redação:

Art. 79

§ 29 :t: pr-oa.bLdc o trabalho noturno ou arraa Lubz-e aos
menores de dezoa to anos e o maacz- de doze anos só poderá trabalhar

em serviços compa'tIveas com a sua a.dade ,

Dê-se ao a.tiem XII do art. 79 esta redação:

Art. 79 ••••.

XII- Jornada de até eea.e horas para o trabalho rea
La aedo em turnos an írrcer-r-upeos de revezamento.

JUSTIFICATIVA

Se rnarrt ada a redação constante do pxo jeto , j amaaa os

trabalhadores dos turnos de revezamento poderiam ter, por exemplo,

uma jornada de cinco horas. Deve-se f~xar o rnáxarno, permat.mdo a
Lavr-e neçoci.açâc para uma eventual redução das horas a serem traba

lhadas.

JUSTIFICATIVA

:t: pxec asc ç axant a.r ao maa.or de doze anos o e í reaec

ao trabalho. Inúmeros são os casos "dess~s menores, que a j udern no DE.

cemen to f'ema Lãa.r , s pr-ecaso , porém, que a Lea d i.ac a.p.La.ne que i s as

atiavadadea que podem exercer, sem que lhes advenha pr-e juLao f Ls a.co

ou moral.

EMENDA ES33968·1
[:J ROBERTO JEFFERSON

r-T TEXTO/~lIST'fICAÇiD-- __.

Acrescente-se ao art. 101 do p ro'jeto este § 39:

r.T TEJ;TO/~U$TlrlcAçi.o----'------------_,

Art. 101. •••.•••

§ 39 O quorum para votação da 1e1 delegada será o
da maa.cr-a.a absoluta.

Acrescente-se o seçuanna ar-t.aço ao Titulo X- DAS

DISPOSICOES TRANSITORIAS]8"<M. o~. JUSTIFICATIVA

Art. - Fica criado o Polo de Alta Tecnologia, na

cidade de Petrópol~5, Estado do R~o de Jane2ro, devendo a lei reg~

lar a concessão dos a.nqerrtavo s f a.aceas deati.rnadoa ao mesmo.

JUSTIFICATIVA

Em reeeêrc.e ele tamanha ampor t.ânc i a , como a da delega

ção de poderes ao Pzesu.dentie da Repfib La.ca , a man:t.fesLação do Congre!.

50 há de se dar por maa.cr-a,e absoluta de votos a f am de amped r.z- o SUE

g~mento de maaozí.a everrtuaas , manobradas pelo poder ,

PETRÓPOLIS pcasua todas as condições para se tornar

um Po.Lo de Alta 'I'ecno.l oqaa e c.Lama ameno, infra-estrutura excelente,

pr ôxami.dade dos grandes centros ( RJ.o de aena.rro , são Paulo e MJ.nas) ,

amba.errt.e taranqua.Lo e suporte ca errt.Lf a.co oonced r.do pela Una.vez-s a.dade

Católica de petrrôpoj as , Tanto a s.s rm é que o pz-ôpr-ao Min.1.stér1o da

InüústrJ.a e do comârcao , xeccnnecenco um trabalho pa.oneaz-o ai,a de

senvolvido pelo SERPRO na área de anâormãtn.ca , através do CEDI, Já
Ea.r-rncu um protocolo de Intenção para o estab&lecJ.mento desse Pala.

rer TtXTO/JUnlflcAç_iD'----- --,

Acrescente-se, no § 19 do art. 106, após as pala

vras 11 JurídiCOS, eccnômacos 11 a .seçuant.e " con trábe as "
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JUSTIFICATIVA JUSTIFICAÇÃO

Os conhecimentos contábeis devem ser um r-efexenca a.L'

para a escolha dos l.f.in~stros do 'I'z LbtiriaL de Contas da um âc Q~S que,

preponderantemente, tem aquela Corte a missão de Julgar as contas

dos xesponaâveas por dinheiros piib Lz.co s , E: deve estar apta a detec

tar manobras fraudu1entas levadas a efel.to na contàbl.ll.dade dos ór

gãos Jurl.sdl.cionados.

necessário que, apesar de competência concorrente para

'legislar entre uru ão e Estados, que a União tenha compe t ênc i a priv!,

tiva para leglslar sobre as diretrlzes e as bases da educação nacio

na l , rejeitando-se as autonomias dos Estados e o Interesse de de.§.

cent r at i zar ações no nível munf c rpa l , mas de f í ru ndo normas qerars que

estabeleçam coerência e er t i cu l ação das r e spons ab Ll i dade s pelas ações

de educação escolafl ..

EMENDA ES33977-0
tDEPUTADD JDRGE HAGE E DUTRDS

..".- Ttll'TO/~IIST'fICAÇ~!l

RedlJa-se as s.im O Art. 280:
"Art. 280

O poder público assegurará os recursos financelros n!:.,

cessários para a manutenção e desenvolvimento do seu sistema de ens.!.

no, tendo como base padrões míru mo de qualidade e custos, def'a m do s
nos termos de lei. 11

..".- TtltTO!JUHiFIGAÇi.O _

Suprima-se do Iric i s o IV do Art. 222 a expressão IIdef]:.

nidas em planos plurla~uaisll.

JUSTIFICATIVA

EMENDA ES33974-5
t!íEPUTADD RDBERTD FREIRE E DUTRDS n __ ---- J t ~~.~~o~[ J
tJ PL[N;;;~~S;:~~ACOMIUÃO -------- --- - -) ~i;~~-I€}]
=-------------Ttno!JUSflr'~~cÃll _

Não faz sentido remeter aos "p Lanns p Lur aanua r s" a de

f anl ção dos percentuais de receita que f acaraam vinculados a Educ.§.
ção, em lugar de defini-los no~ texto Constitucional··

Nos planos pLur í anua i s serão f i xados os mves t mentos

; para todas as áreas inevitavelmente e naturalmente, não subs t í tu moo
essa ra xação periódica e r c t LneLr a , sob nenhum aspecto, os objet 1 vos

a serem cumpridos com a v i ncu Iação permanente (que se quer const i tu.,
c Lona l ) de receita.

P'l ené r a.o
PLt.. AI'IO/GllMIS,All/RURG(lMluio ----- -----J ~.~f7~~ li t ]

EMENDA ES33978-8
Q!EPUTADD JDRGE HAGE E ÕUTR~~""------------- --] ~ -:~~~~

= TCl(TO/Jusr'FIClCÃO--------

Redlja-se assim o ar t 282.

"Art.282
A lei de f aru r é o Plana Nacional de Educ?çào, de dur~

ç ão plurianual, v Lsando à articulação e 130 de senvo l v iment o dos n Ive i s
de ens ino e ã Int.eq i açãn das aç ôe s do poder público que cooouaae à

e r r ad i caçãn do analfabetismo, uru ve r s a l i z ação do a t end i merrt o escolar

e melharia da que l i dade do ens i no ;"

Suprima-se o Artlgo 57 das Disposições Lr ans i t ô r Las e

seus parágra fos.'--- ----'-] L_~~·;·~p -]
EMENDA ES33975-3

t§EPUTADD FLDRESTAN FERNANDES E DUTRDS

JUSTIFICATIVA

..".- TtXTO/JUU'F'ClC
ÃO

_

Propõe-se adac i onar como Lnc i so do Art. 32, r enume r andc-cs e

(JS demais:

222.

r -P';;;~'-' --J

l:!r;~~/rJ
1'~~NA~'O!~O~'~S$O/SJ8~IlM'SSÃQ ]

P'Le na r a o

Consequência da emenda ao tnc i so IV do ar t

EMENDA ES33979-6
fJ CONSTITUINT'F OCTÁVIO FLíSIO F. OUTROS

"Art. 67 - As fundações de en s ano e peaquase cu j e c r i.ecão

tenha s z.do au t cz-aaada por Le a e que preencham os r-equ as at.os dos

avens I e II do a r t a.qo 281 e que, nos tiLt.amoa três anos t enhem rl"'("~

b:r.do recursos púbâ a co s , poderão con t a.nua r a recebê-los, a menos que

a Le a de que trata o z-efe r a.do e r-t i.qc lhe venha a ee t.ebe Lece r- voas.

ção.

Propõe-se nova redação ao Art. 67 das üa spoe i.çóea 'r'rens i t.ô-
rias:

= TUTO/JURTrO~çi;l-_---------r- PMDe' -- ]

[=1ij=;~9- ~ 8iJ

:::::::::,:::::::::::::::::, ",' ·"·,-:·~:··,,:,··-l
na1 de financiamento a cont r í burção soc i a l do sa Lãr i n-eoucação , a

ser recolhida pelas empresas, na forma da lei. 11

EMENDA ES33976·1
• CDNSTITUINTE DCTÁVID ELfs·lo"----;;;-;u~------

nr t 32 _ Cabe pr Lva t avamerrt e à uni ão legislar sobre:

JUSTIFICATIVA

XXII _ da re t r í ae s e bases da educação nac i ona L;
A emenda v-i aa me Lboxaz- a r eõaçêo do texto o'r i.c i ne ã ,
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CONSTITUINTB OCTÁVIO FL rsro E OUTROS

----~-- -
EMENDA ES33980-0 EMENDA ES33983·4

rDEPUTADD OCTAVID EL!SID E DUT~~~------ --- --] l~:i~~;;P ']
___ ~~tll&"IO/eOIol,~d.o/slJlaor.lIuio _

Plenárl.o
pr-----
= T[l(TOfJUn'fl~"CAo}--------"--- -- --

r;T------------- TtH"/~"'5lIFIC~~AO

T:ltulo X

n í spos açôes Transl.tórl.as;íd-J.JJ-;;:"

êc're scerrt.e-cee , neat.e Tí.t.uLc , o aequ a nt;e e r t i.qo e

"Art. As escolas a que se refere o e r t.a qo 2Rl e que estg

jam recebendo recursos púbLa.coa poderão cont.a nue r a recebê-los a t.é

a da.ta da entrada em v a.qo r da Le n a que se refere o caput do c a t ado

e r t açc ;"

JUSTIFICATIVA

Pretende-se a continuação do apo i.o f a.ne nce a.xo até que se

j am de f í.n r.doa os crJ.tPrJ.os da 1e1 a qUE' refere o a r-t i qo 281

Redija-se aSSIm o Art. 281, suprímindo-se-lhe o Pará-
grafo úru co

llArt. 281

Os recursos púb l acns serão destinados às escolas pú
blicas Em carácter excepcional e nas condições que a lei estabele
cer, esses recursos poderão ser d í r aq l do s às escolas comuni t âr i es ,
coo tess í coar s ou r a l ânt r-ôpt ca s desde que:

I - provem finalidade não lucrativa. -e apliquem seus

excedentes financeiros em educação;
11 - prevejam a destinação de seu pa t r i môru o a outra

escola comunitária, confessional ou filantrópica, ou ao poder públ~

co, no caso de encerramento de suas a t a vadade s ;."

EMENDA ES33981-8
crcONSIITUINTE OCTÁVIO ELí~';~EõüTR~ -------""] l:J PMOB

~"-

EMENDA ES33984-2
) CONSTiTüINT~ANTôNÍOMAR~~Il~ENEL;ON rn~~r~; --- --- l~ -;';~';(l~

="-----~------~t~ló/JlJn'r'~~ç•.,-_"-__--~ _

Redi j a-ae as s rm O atual Art. 277, que passa a ter o núm~

ro 276, acr-e ecent.anoo-ne-n ne maa s um parágrafo. EMENDA DE SIST~ATIZAÇ1\O E RBDAÇ1\O

"Art. 276

A l e a fixará conteúdo mínimo para o ensino fundamental que

e s s equr e a formação comum e o respeito aos valores cult,!:!.
rais e a r t ã s t aco s e suas especi f' i.c â dade s r eq r one Ls

§ 1Q - O ensino, em qualquer nível, será míru s t r aco na lí!!
Que por tuques a t ficando assegurado às nações lndí

genas o uso de língua portuguesa e de suas línguas
maternas e processos próprios de ap r end i zaqem

§ 2Q - o ensino religioso, sem d í s t anção de credo, ccns t r

tuirá d l sc i p l ana f'acu l t a t i va .

EMENDA ES33982·6

rer- tCXtllNll$frfrG~",i() __,

EMENDA NO

MOô:Lf:Lçue-se e r-edas cr-abua-eas , com nova redação, a matér1a

constantes dos Títulos l, 11 e IX!, do suost i t.ur i vo , com a renume

ração dos e'r-t a.qoa a pe r-t a r do 62 e men t a.do como cecf ec i c IV, do Ti
tiu Lo lI!, o atual Capítulo :Ir, do mecmc Título, noz t e rmc s s equ a n-.

tes:

"TiTULO I

DOS PRINCípIOS FUNDAMENTAIS

Art. 1 2 - A RepúbLa.ca Peder-e t a.va do Bre s a I con s t a t.u r-ose

em um eer.eõc Democr é t a.co de Dar e a t c que v i ee a cons t r u a r- ume 50-

ca.edade Lavt-e , Justa e so Ladé r aa , e tem como f undamen t c s a s cbe-.

r-anaa , a c rõederu.a , à d aqn a.dede de « psseoas e o pãure t i smo polít.,!

co

Art 2 e - Todo o poder pe r t.ence ao povo, que exerce

por a.nde rméô a,o de r e pre s en t a nt ee e Le i t oa ou d i r e t amen t c , no-s casos

prevast.os nesta ConstJ.tuJ.ção

1\rL 3~ - (Manter o art. 39, do auba t r t u t a vo J

Nos t ermos do ar t . , do Regimento Interno da A.ê.

sembléia Nacional Cuns t i t ur nt e , altere-se o art. 27B do Substi
tutivo do Projeto de Constituição para a s epua.nt e redação:

"Ar t , 278 - As uru ve r s Ldade gozam de aut cnumr a did!

t r co-c i entIfrco , admfn l s t r at rva , econ8m2:,.

c a e f i nance Lr a , nos t ermps de lei com
plementar.

Art. 42 - (Manter o art. 4 Q , do Subslllut~vo)

Art. 51:! - O Brc s a l fundame-ntará suas r-e t ecôoa lnterno-
c r.one i a no pr Inc Iprc da r.ndependênc a.a nac a.one I , na p r eve I énc i a dos

díreJ.tos humanos, na a.que Ldade dos Estados, no d a r e i t.o à aut.ode-.

tie rrru.naçâo dos povos, na SOlução pec Lr aca dos conf La t o s l.nterna-

CJ.ona1.5 e propugnará pela formação de um t r i buna I a.nt e r nac Lona I

dos ôu.re i t ca humanos e pele. cooperação entrf' t.odoa o~ povos, para
a emancxpe çâo e progresso da human1.da:de

§ lO Para controle da gestão econômi ca e f1

nanceira das uru ve r s Ldade s , as comunld~

des Interessadas estabelecerão órgãos

fiscalizadores das despesas r ea l i zadas ,

que atuarão nas uruver s i dades pudendo

representar, perante às aut or i dade s co,!!!
pe t entes , contra atos contrários à Lei e
aos arrte r e s s e s das ent i dade s ,

TITULO 11

nos DIREITOS FUNDAMF.NTAIS

CAPíTULO I

DOS DIREITOS nmrVIDUAIS

seção I

Direito à Vida, à Igualdade e à Intimidade

§ 22 o ens mo super i.or far-se-á com ob se rvãn
fia do p r i.ncIp i o de i nd Ls soc i ab aLl dade

lentre ens rno , pe squr s a e,;Atensão."

Art. 62 - Todos têm dar e a t o à va da , à e x i s t ênc i e d r qna

e à Integn.dade f:ís~ca e mor-e1. Na.nquém e e ré aubmet 1('10 fi t.o r t.u r a ,

a penas c r ué a.s , ou a tratamento de sumano ou deqz-eden t s ,



§lf! - A Le a puna-ré a pr-a t i ca dó tortura como crime a.ne-.

t o.ançéve t , ampreac r a.t Ivo t e i.nsusce t Ive a de graça ou en i s t a.a ,

§29 - A a t aroen t eçâo , a saúde, o trabalho e aue r-emuno r a>

ção, a mor-ad i.e , o saneamento bé s i.co , a eequr a.dade scc ae j , o eren-a

porte coLe t a.vo e a educação consubet anc i arn o mIn i.mo necos eé r t o ao

pleno everc Icao do dar e a t.o exa s t êncce da.qne e qe ren t L-jos é o pr.1.

mea.xc dever do r.sti'ldo.

Art. 72 - Todos são açueas perante fi Ccnrnsrrtuaçâo,e LeJ. ~ o Estario,

sem da.s t ançâo de qualquer natureza. A Le a punirá como crime i na f a>

enç-ive J, qualquer da sc r-arm.ne çâo e t errt e t ó r a.e e os d a r e t.ca Eunôe men t e-.

Parágrafo únacc - Na.nquém será p'r av a Leq aado nem pz-e jnd a.cado

em razão de nescament.c , eenae , raça, cor, a.dede , sexo, o r i.enteçêo

sexual, estado c a va L, ne tarreza go trabalho, nomadc.smo , rê!llg~ão,

conva.cçóe s po í f t i.cee ou f a.Loao f a.ce a , ce r i.c i ênc i.e r f s ace ou mental.

ou qualquer outra cond a.çâo s oc i.e I ou anda.va.due L,

Art. 8~ - são Lnv a.oLéve a.a-

I - a v Lda privada, a a.n t arru.dade , a honra E" a ameçem dAS Pl?5

S02l5; a todos é assegurado o d i r-e a t o à anden i aeçêo pelo dano me t.e-.

rJ.al ou moral causado pela vao teção ,

II - o dormc Lf Lo e a r esadênc i e , salvo nos casos de õeterrmnaçâo

j uda.c r.e L, para cor bar e e va t.a r c r-ame ou ac i derrt e e para prestar SQ

cor-ro às suas v It.ame e r

lI! - o 51.gJ.10 da ccr-re spcndêncaa e das comuna.ceçóc e em qer e L.

Art. 92 - É assegurado o acesso às r-e f e r énc a.e s E' a.nrorme çôes

que a cada um d i qam r'eape a t;o e o conhec amen t o dos fJ.nc; a que se

deat a.nam , sendo eXJ.gíve1 a correção e e r ue t i s-eçêc dos dados, meô a-.

ante processo j uda.ca.e L ou admina s t.re t a vo e cq i i ceos •

19 - É pxoa.bi.do o r eç a s t r-o an eormé t aco sobre conv acçôc e Peê

aoe a s , a t.a'v rdedea polítJ.CdS ou v a.de pr i.vede , salvo quando E-C trfl

tar de processamento de dados não a.den t a f a.cadoa and i.v rdue Lmen t e ,

para fJ.ns de pe aqua.ae e e s t.a t Ls t i.ce ,

§ 29 - O Brasil. não adotará o s a s t.ema de numeração ún t.ca para

os seus c rõectões •

Seção II

Da La.bez-dade

Art. 10 - O I::stado s ubord t.na-eae à Con s t a t u a.çâo e funàa-se na

Le qa La.dade democz-é t a ce , Nl.nguém será obrJ.gado a fazer ou àl"l.x{1L'

de fazer alguma coisa senão em v1.rtude de le1.

Arat. 11 - É plena a IJ.bcrdade de consclêncJ.8, de crpnç1'l, as

segurado o lJ.vre exercíc1.o dos cultos rell.gJ.osos quo não contrar1.

em a ordem públJ.ca e os bons costumes.

§ 12 - É lJ.vre a ass1.stêncJ.a rell.gJ.osa nas entJ.àades cJ.vl.s,

mJ.IJ.tares e de J.nternação coletl.va e será pre&tada sempre qUE" 5011:

CJ.tada pelo ~nteres5ado.

22 - Por motJ.vo de crençcl relJ.glosa ou de convl-cçÕCS f1.1osQ

f~ca ou po1ítJ.ca nl.nguém será prJ.vado de qualquer dos SQue: dJ.rel:.

tos, salvo se as J.nvocar para eX1m1r-se de obrJgaç2ío le-gal t1 tcdos J.m

);'Osta e recusar-se a eumpr1r prestação altematJ.W1, fJxac1n f>m lp~.

Art. 12 - É lJ.vre a manJ.festação do pensampnto, a procura, o

recebJ.mento e a difusão de J.nrormaçõe~ corretas. t assegurnno o d"\.

reJ.to de resposta, proporcJ.onal ao agravo, além da ldenJ.zação por

dano materJ.al, moral ou à l.magE'm. É vadado o anonl.mato.

§ le - É assegurada também a 1J.berdade de expressão da atJ.vJ.

dade lJ.terárJ.a, artistJ.ca e cJ.entí f J.ca, sem censura ou lJ.cença.

§ 2e - Todos têm direJ.to a receber 1nformações verdadeJ.ras de

J.nteresse partl.cular, coletJ.vo ou gera I, dos órgãos públl.cOS e dos

órgãos pr~vados com função socJ.al de relevâncJ.6 públ'lca.

§ 3e - Não haverá documentos s~gJ.losos d respe1 to de> fatob P

conôm.:Lcos, polítJ.cos, socl.aJ.s, hJ.stór~ocos e cJ.entííJ.cos, por m(;lJ.S

de vJ.nte aneps a contar de sua produção.

§ 42 - As dJ.versões, os espetáculos e as eXJ.bJ.ções públJ.C'" í"h

sUJeJ.tos às leJ.s de proteção da soc~edaãe, que não tE"rào cará-
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ter de censura, mas apenas de craent.acâo , r-ecomedaçêo A c Le as i.fLc-g

çâo ,

Art. 13 - É Lav're o exe r-c Ic a o de qualquer: trabalho, c r Ic a.o ou

pr-o r a.eaão , observadas as que t a r i.caçôe s prc r i.es aone a,e que a Le a ex,!.

q.i.r ,

Art. 14 - Todos têm o da.r-e a tio de locomover-se e de c i r-cu'l e r

Lavr'ement;e no t.ecr i tér ro nec aona ã em tempo de paz. Re s po i t.ado s os

pr-ece a t.oa Leqe a s , qua Lque r pessoa poderá nele entrar, pe rmanocc r

ou dele sea.r- com seus bens.

§ 19 - eonceõer-c se-oi aSJ.10 po r Lt aco aos, pe r aequ i.do« em t-e s-jio

de defeso dos d a r e a t.oa Eundamen t.e a s da pessoa humane , não faltando

o B're s a.L à conda.çâo de país de p'rame a r o 8s1.10.

§ 2~ - Nenhum bz-a a a.Le a.z-o será ex t r-ad a t.ado ,

Art. 15 - Todos podem r euna r r ae paca.f a cemen t e em i.oeo i s

abertos ao púbLa.co , sem nece s s r.dade de autor a aeçâo , somente caben

do pr-évao e vaso à aut o r i.dede quando a z-eunaêo possa pr-e jud i.ca r

fluxo normal de pessoas ou veículos.

Art. 16 - É plena a La.be r-dade dE' e seoc i eçâo , e-cce t;o

de caráter pa rer-u.Lr.tia r , e nenhuma poderá ser compu Lsor xemen t e

pensa ou d a aaoIv a.de senão por sentença j uda.c i.e L t rene a teôa em Jul

do.

§19 - Na.nquérn poderá ser compe La.do a e s s oc t a'r-r s e ou a

permanecer aa soc a.edo ,

§2 e - As entidades e s aoc a.et a.ve s , quando expressamente a!:!

t ora.aedas , têm Leqa t Lrru.dade para representar seus fl.lJ.ados em ]ui.

zo e fora dele.

Seção III

Da Propriedade

Art. 17 - A pt-cpz-a.edade p r i vade , que tem função <oc a e Lç c
r econhec ada e assegurada pelo Estado. O eve rc Ic rc do d t r-e i t;o de

pr'opr a edade aubcr d r.na-cs e ao bem-estar da aoc aedade , à c on-se r-va-.

ção dos recurs?s na t.u re a a e à proteção do me a.o amba.en t e , A Le a

e s t.e be Lec er-ei os p'roc-ed r men t o s para a deae pt-opr-a e çâo por nccc s s a-.

dade ou u t a La.dade púbLi.ca ou por a.n t er-e s s e aoc a e L, med aant.e J\l"'l<i

anceru.zecâc • Dm caso dI" per a.qo públ.a.co arru.nen t e , as eu t.o'r i daclo a

compe t.enties poderão usar a pr-opr-aedede pe r t a.cu La r , LI s aequr-ade iJO

propra.e t.é r po andon a aaçâo u I ter i.o r , se houver dano decor r cn tp de sr-.

se uso.

Art. 18 - A"os autores pertence o dl.re~to exclusJ.vo de

utJ.lJ.zaçãa de suas obras, transmissível aos herdel.r05 pelo tempo

que a 1eJ. fJ.xar

Art. 19 - A lei assegurará aos autores de 1nventos J.ndl1§

trial.s o prJ.vilégio temporário para a sua utilização, bem como

proprJ.dade das marcas e patentes de l.ndústria e comérCIO

clus~vJ.dade do nome comercJ.al.

CAPíTULO II

DOS DIReITOS SOCIAIS

Art. 20 - (Manter o texto do art. 72, do Subst 1tut.J.VO)

Art. 21 - (MiJnter o texto do art. ae, do SubstJ.tutJ.vo)

Art. 22 - (Manter o texto do art. 9'2, do SubstJ.tutJ.vo)

Art. 23 - t: lJ.vrl? a greve, vedada a J.nJ.c~atJ.va patro-

nal, competJ.ndo aos trabalhadores decJ.dl.r sobre a opOlt.un1dadE'

âmbJ.to de J.nteresses que deverão por me1.0 dela defender.

parágrafo Ón:Lco - A 1eJ. estabelece~á as ganmtlas nCC-C8-

sáru'Js para assegurar a . manutenção dos servl.ços CSSanCJalS co-

1et:lv1.dade.

CAPiTULO III

DA NACIONALIDADE

Art. 24 - (Manter o texto do art. 11, do SubSt'lt1lt1.VO}



Art. 26 - O estrangeiro residente no País goza de todos

os da're a t oa reconhecidas aos 'bt-e aa.Le a-roe , que não lhes s e j am veda

dos explícita ou rmpj.aca t ernente nesta const i tuaçâo ,

Parágrafo Iln Lcc - Não será conced ada ex t reô rçêo de estrõ!!.

geiro por crime pojIt.aco ou de oprruâo nu se o extrreda'tendo poder ser condena

do à morte no país que a sozacaee r ou e z.nda quando houver razões

para presumir, nas carcuneuâncae s , que seu Julgamento será 1nfluell

cdedc por suas convicções nem, em hipótese alguma, se ex t r-ed a.tie r-á

quem t.enha fJ.lho bxe e a.Le a r c ,
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Art. 25 (Manter o texto do art. 12, do subs t a tu t avo ) da a ação com provas conc Lue aves de abuso do poder cccnômí.co , cor

rupção QUlfraude/ e transgressões e Le i.cor'e a s ,

§ll - A ação de J.mpugnação de mandato 'tr-ama t.a em segredo

de just.açe e convenc a.do o JU~z de que a ação fo i. temerária ou de

manifestar má fé, o ampuqnado responde-rá por denunca.açjio calunio

sa.

Art. 29 - Só ee perdem ou se suspendem os c-o-e aeee poli

t1.COS nos casoe deste artigo, assegurada ao pacaerrte ampla defesa:

§1~ - Per-dem-ee-

CAPÍTULO IV

DA CIDJ\DANIA

seção I

Do Direito à Cidadania

Art. 27 - O Estado qe'rent i.r-é , formal e met e r ae Lment e , o

pleno exercício da ca.dadan Le , nos termos desta cons t a t.uaçâo ,

Parágrafo únaco - serão gratuJ.tos todos os atos necessá

rios ao exerc Ic ro da c Iõedanae , a.nc Lus a ve os ele na t ur'eaa pro-ossoar
de r-eqas trro c i.ví t .

seção II

Dos Direitos Políticos

Art. 28 - O sufrágJ.o é un a.ve r ae L e o voto, J.gua1, dJ.re

to e secreto.

§l!2 - O a La.s t.amerrt c e te i cor-e r e o voto são obraqa t.ór i ca

para 05 maiores de dezoito Anos, e EacuLtie t a.voa para os ene I íabQ

tos, os rreacres de setenta anos e os por-tadores de eeracaêncae físlca.

§2s! - Não podem e La ata'r-iee e Le a t.or-e s os que não se a.bem

exprmur-cse na língua neca.cne t , os que e at.e j am privados dos d a'r e t>

t.os políticos e os con ac'r a t oe , durante o período de aez-v i.ço m11J.
tar obxa.qe t.ó'r a o ,

§3 2 - são conda çjie s de e Leq a.ba La.dade 13 necnonaã adade brft

aa.LeLr-e , a c Ldadan a.a , a a.dede , o e La.at emerrt.o , a r a t r.eçêo partidá

r-a e e o ãom2cí.12o e r e a t oze ã , na c a rcunacraçâo , por pr-azo mín2mo de

seis meses.

§4 2 - São ane r eç Iveâ.s os Lna La.a t éve Ls e os analfabetos.

§5 2 - são Lne Leqf.ve a.e , para os mesmos ce r-qoa e período

dmed a.atiement.e eubeeque nt.e , o Pxes a.dent;e da RepúbLa.ce , os Governa

dores de Estado e do Das t.ra t.o Federal, os Pr-e f e a.t.oa e quem os hou

ver auceda.do durante o mandato, no período subeequen tu ,

§6 2 - são também ane i eq.íve r 5, para os dema i a cargos, o

Pr'ear dent.e , o governador e o Pz-e Ee r.t.o que não r-enunc ae r em a s cus

cargos até seis meses antes do pâ en to.

§7 S - Lei complementar estabelecerá outros casos de J.n~

IegibJ.l:t.dade e os prazos der sua cessação. a f am de proteger.

I - o r eq ame demccz-é t aco r

II - a pz cba.dade aômanaa.trra t.ava r

III - a no rma l a.dade e t eqLt arni.õeõe das e aeacõee , contra

1nfluêncl.a do poder econêma.co ou o abuso do exez-c Ica,c de runçê o ,

cargo ou emprrego públicos da aônnnast reçêo da r e t a ou and i.r-e t e ,

§8!! - são xneã eç Ivea s , no t.e r r a.t.ór-a.o de jur-i eô i.çê o do t1:,

tular, o cón juqe e os parentes consangtiíneos ou e f r ne , até o s equjj

do grau ou por adoçâo , do Pre s.rden t e da Repúb12ca, de Governador

de Estado, de TerrJ.tórlo ou do D1.$trl.to Federal, de Prefelto ou de

quem os haJa substJ.tuído dentro dos sel.S meses anterJ.oros ao pleJ.

to, salvo se Já tJ.tular de mandato eletlvo P candldato à reeloJ.çào.

§9~ - são elegível.s os ffiJ.1J.tares all-5táveJ.s com ma1.s de

dez anos de servlço atJ.vo, os qua:ts serão agregados pela autor1C'la

de super:t.or ao se candl.datarem. neste caso, se eleJ.tos. passarão

automatJ.camente para a J.nat.lvJ.dade quando dJ.plomados. Os dp menos

de dez anos de servJ.ço atJ.Vo só serão elegíveH5 caso se afastem e.5

pontaneamente da atJ.vJ.dade.

§lO.- O mandato eletlvo poderá ser l.mpugnado ~"lnte a Ju.§.
tJ.ç:a t:le:t.torôl no prazo de seJ.s meses após a dl.plomaçào, Jn~tnn-

I - pelo cancelamento da netuz-aã.aaeçêo por sentença JU

da.c.í.e L trransa.tiade em Julgado;

IX - pela incapacidade absoluta.

§2!a - Suspendem-se:

I - por ccndeneêac c r-ama.na L trr-e ns a t ada em Julgado, en-

quanto durarem seus er ea.t.os r

II - por condenação em ação popular por lesão à ün i.âo , a

Estado ou a Municíp20, par prazo de f a.na.do na sentença tnrens a t ade em

Julgado.

Art. 30 - Nenhuma norma referente ao processo e l e Ltotre L

poderá ser apLa.cade em qualquer e t eaçêo sem que a Le a que a

tJ.tuir tenha, pelo menos, uma ano de vaqêncde ,

Seção XII

Da Participação popular Direta

Art. 31 - Pa.ca assegurado o àireito de pa r t ac i paçâo dl.

reta dos c,.ídadãos na vida política e governamental, med aan t.e a J.n,}..

c Lat.ave legisJ.atJ.va, o referendo, aJ.ém de outras formas particlpa

tivas prevae te e nesta ccnet atuo.çâo •

§12 - A anac í.e t í.ve Leqa.e Le t Lva popular pode ser exerc ade

pela apresentação, à câmara Federal, de pr'o j e t o de Le a , devc.damen-'

te ez-t.z.cuâ adc e subscrito por no mfn amo três déc amoa por cento do

eleitorado nacaone j., dJ.strJ.buídos em pelo menos C1nCD Estados. com

não menos de um déc i.mo por cento dos eleitores de cada um deles,

observado o õa.spcet;o nos § § 22 a 52, do art. 96.

§2 2 - A anac í.at.ava popular dê proposta de prnen"'lrlS á Cone

tn t.uaçâo , devzdamen t e azt z.cu.Lade e aubacz-a t;e por no mírnma mero por- CQ.!l

to do eleitorado nac aona â , dâ.s trra'bu Êdoe em pelo menos cancc Esta

dos, com não menos de do a a décarnos dos e Le a't or-e a de cada um deles,

a qual terá as r mu.t.açêes . e a tramitação prevista no art. 92.

§3 2 - A emenda conse í tucaone t aprovada, que tienha rece

bido voto contrário de doas g'l;l:t.ntos dos membros do Congresso na

cional, e emenda ccrie tia.tiuc r.one I z-e jea t.ede , que tenha r-eceb r do voto

favorável de d01S quantos dos membros do Congresso Nac Lone L, pod.§.

rão ser eubmet z da s a referendo popular, se r-equer-adc por um quin

to dos ccnqxeae a at.es ou por um por cento dos eleitores, no prazo

de cento e va.nee dJ.BS, contados de sua aprovação ou r-e JCJ.ção. De

corr.2.do esse prazo, a emenda aprovada entrará em vigor. e a r8Je2

tada será e rquaveua •

§4s! - As Le a a e atos r edere a s , relativos aos chrpJ.tos

Eundement.e a s , às condições mesoaôqaces do País, serão eubme t a.doe a

referenào popular t sempre que isso for rnquer-ado por um número de

meao por cento do e Le z torado nec z.one L, Não se submeterão a referen

do as Lea a aprovadoras de planos, orçement.éxaes , trra.bu t.é r aa s , de

or-qeru.aaçâo juõ i.c a é r a.asaãvo se vaser em a exuançêo do Trl.bunal cena

tJ.tucional, ou as conceSS2vas de anJ.stJ.a.

§5 2 - Cabe ao TrJ.bunal superl.or Ele2toral executar o re-

ferendo.

§6 2 - É assegurada a partJ.cl.pação de representantes da

comunidade 110 planeJamento da ação governamental, nas etapas de

elaboração dos planos e de acompanhamento e controle de sua execu

ção.

§7 2 - Qualquer c~dadão, part~do polít~co ou entJ.dade as

soc~at1.va regularmente constituída tem d2re1to à .l.nformaçào sobre os

atos do governo, na admJ.nl.stração d1reta ou ll1dJIeta, relatJ..vos gestão
dos J.nteresses coletJ.vos na forma estabeleCJ.da na leJ..



§8 2 - É assegurado a todos o da rea to de obter cert aôêe s

xequer rde s às r epe r t r.çôe s púb í a.cas para a defesa de d r.r e a t.oa ou

esclarecimento de 51.tuações.

§9 2 - É assegurado a qualquer pessoa o d a r e a t.o de pe t a>

ção aos Poderes PúblJ.cos em defesa ô e ô í.re a t c ou contra 11egalJ.da

de ou abuso de poder, a.ndependendo esse ato do pagamento de taxas

emolumentos e de qar-en t.a e de aneuânc ãe &

Seção IV

Dos ParLidos Politicos

Art. 32 - (Manter o art. 18, do aubs t.a tiu t r vo e seus §&
12 ao 42, e 52, letra lia")

§S2 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

a) -

b ) - acesso à propaganda e Le a tior-a I qz-a t u a t.e e aos

50S do fundo par-taõé r ao , que ressarcirão as deepase s das campa-

nhas eaeaeceoa,s e das e tia.va.dade s per r.adé r i e a permanentes.

TíTULO III

DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS

Capítulo I

Do Âmbito e da Ef~cácia dos Direitps e Garantias

Art. 33 - Os eaeei.ece e qaz-arrta.es expressos ne at.e cena

t.atuação não excluem outros da.z-e a t.oa e qaxarrta.e s decorrentes do r~

qame e dos pr-anc Ipdos que ela adota, ou das declarações a nt ezna-.

caone i.s de que o Bz-as a.L s e je e a.qne t é'rLo ,

Art. 34 - As normas que de f anem os õ í.re a tcs , Li bet-dndo s ,

garantias e pr-rez-roqe tri.ve a têm e r a.céc ae amed ae t a ,

§1s! - Incumbe aos Poderes PúbLa.coa promover as conõ rçôe s

para que a açue rôeoe e a La.be r dade ae j am r-ee a s e e I'e t a.ve s ,

vendo os o1:lstáculos de ordem aconômace e SOCJ.ã 1 qUE' ampeçem o ple

no desenvolvimento da pe saoa humana e a par t ac apecâo de todos os

trabalhadores na o'rqena aeçêo política, econêmi.ce , scc i.e I f' cultu

ral do País.

§2 2 - Na falta de Le i.s , decretos ou atos necessé rc.cs à
epã.aceçâc dessas normas, o JUJ.Z ou 't r a.bunaã competente para o JU.1

gamento suprJ.rá a Lacuna , à luz dos pr-ancIpaoa Eundemerr t.e a e da Con.§.

tituição e das declarações Lrrte rriaca.or a a.e de que o Bz'a aa I s e j a

signatário,

Capítulo II

Da Segurança Jurídica

Art. 35 - A le:r. não poderá exc Lua.r- da epz-ec a.aç âo do Po

der Jud1ciár:r.o nenhuma lesão de da.z-e a t c , A todos é assegurado

acesso à juet.aça , não podendo esta ser deneqade por ansutac i.ênc aa
de me10S econêrmcos ,

parágrafo tlnacc - O Estado prestará e saa.e c ênc ae Juríd:r.ca

e )ud:r.c1ár1a gratu:r.tas aos que comprovarem a.nau f a.ca.ênc.re de recur

sos para ter acesso à .ruet rça ,

Art. 36 - A Lea, não pxe jum.ce-ré o ô a re ato aôqo r r rdo , o

ato Jurídico per reato e a C01sa Julgada, e, se for r-e s t r i.t ava de

daredt os , não poderá t.er e fe a t.o z'e t.roa t avo ,

Art, 37 - Não há exame sem lei ante r roe que o de f'a ne ç ncm

pena sem pr-évae come.nação legal. A Lea, penal não r e eroeç a ré i se i vo
para bene f ac a.er o réu,
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52 - Na.nquém será preso e..enão em flagrante de La t c ou por

o-rdem eecra.ce e fundamentada de autor:r.dade juõ i.c aé r i.a competente.A

pr-a.sãc de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comu-

naceõos , :r.med:r.atamente, ao Juiz competente e à rem í t ae ou pessoa

a.ndz.cada pelo preso. Este será l.nformado de seus darea t.oa , errt.t-e

os qua a s o de permanecer calado, assegurada a e ss i.s tênc re da fami

La.e e de advogado de sua escolha.

§6 2 - Os presos têm da.z-e a t o ao r e ape a.t.c de sua d~tJnJ.da

de e de sua integridade r Iaace e moral.

§7 2 - A pr i eêo a Leqa L será amed a.etiemerrt e relaxada pelo

JU1Z que promoverá a z-eeponaabn La.dade da e utio'r i dadc coe t.ore .

§8!! - são a.nadma.ss fve a s no processo as provas obti r da a por

meaos :r.líC1tos.

§9 2 - É 'reconhec a.da a anat i turçâo do Jún. com a organl?.fl

ção e a plem.tude de defesa, a soberania dos ve r ed a t ca e a compe

tência exclusiva para o Julgamento dos crimes dolosos contra a vade ,

§lO - A Lea, assegurará a andavadue t aaaçâo da pena e não
adotará outras a-íém das aequa.n t.es e

I - privação da liberdade;

II - perd:r.mento dos bens;

III - multa;

IV - prestação soe i a i. a Ltiez-na t.a.va ,

v - suspensão ou a.nte rd rçãc de dire:r. tos,

§ll - Nenhuma pena passará da pessoa do condenado,

a obraqeçãc de :reparar o dano e a decretação do perdament;o de bens

poderão ser ea't.enda.doa e executados contra os sucessores, até o

Lama t.e do valor do pat.r-amônao trr-aneüez-ado e de seus frutos,

termos da lei.

§12 - O Estado a.nden aaar-é o condenado por erro juõ i.c Lé-.

rio ou o sentenciado que f a.ce r- preso além do tempo da sentença, c,ª

bendo ação penal contra a aut.or-a.dade responsável,

§13 - Não naveré pena de morte, de trabalhos forçados,de

ban:r.mento, nem de caráter perpétuo. É ressalvada, quanto à pena

de morte, a leg:r.slação penal epj.active t em caso de guerra externa.

§14 - Não haverá pr-a.sêo por d Iv a.da , salvo nos casos de

depositários anfa.e L, do responsável pelo .i.necfí.mpt emont.o voLun t á'r i.o

e aneacuséve f de cbz-a.qe çâo a Lamentie r e do condenado por errr r.quecj,

menta ilíc~to, cumulada com a de pexdamentio de bens de que tir-at.e o

item II do §IO.

§15 - O preso tem d Lr-en t;o à adent.a raceçêo dos responsá
vea.e pela pr-aeêo ou interrogatór:r.o pc t acaa r .

§16 - NJ.nguém será levado à prisão ou nela man t i.do quan

do a lei admJ.t:r.r a liberdade pr-ovasóz-ae , com ou sem r i.ençe ,

§17 - O corrt r-ada t.óza.o e a ampla defesa, com os me r oa

recursos a ela a.ne r-errt e s , são assegurados aos La t a.qarrt.ea , em qual.

quer processo, e aos acusados em geral.

§18 - A le:r., salvo hapót.eee s pxeva s tie s nesta cone i.a tu r

ção, não exctu i ré o duplo grau de jur-a.sdí.çêo , que poderá ser exej;

ca.do por coLeqa.adc do mesmo grau,

Capí.tulo III

Das Ações Constitucionais

§3 2 - Ninguém será conac.dexedo culpado até o t.z-âne a t o

Julgado de sentença penal condenatórJ.a.

§12 - Ninguém será a.den t.a f a.cado c r arru.ne Lmen t.e antes da

condenação de f a.na t.Lva ,

§2 g - A pubLac a.dade dos atos pz-cces eua a s somente podo rei

ser z-eatrra.nqa.de pela Lea quando a defesa da a.nt.arru.dade ou o J.nt.ê,

resse aoca.a L o exaç l rem,

§4' 

na 1 de exceção.

pela autor~dade

Não haverá foro pr~v1leg1ado, nem Juízo ou

NJ.nguém será processado, nem 5entenc~ado,

competente, assegurada ampla defesa.

tr:l.bu

senão

Art. 38 - Conceder-se-à habeac; corpus

I - sempre qUE> alguém sofrer ou se 'achar emoeçecto de SQ

írer vac rêncaa ou coação em La.bet-dade de t.ocomocâc , por llPO!à

La.dade ou abuso de poder,

II - nas transgressões da.sc apf.aneror, sem os pt-es eupos t o s

lega1s da apuração ou da pun:r.ção.

Art. 39 - (Manter o texto do art. 21. do Subst] lULlVO)

Art. 40 - (Manter o texto do art. 22. do SUbstlLUllVO)

Art. 41 - (Manter o texto do arL. 23. do SubStltUt1..VO)
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JUSTIFICATIVA

Art. 43 - (Manter o texto do art. 25, do eubse í eue rvo)

Capitulo IV

Do Defensor do Povo

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 302

Observe-se também que c nova redação e Lamd.na o texto do

caput do art. 13, do Subet a t.utiavo, que de f arie os dar e a t.oa políti

cas, z.ndz.cendo 05 z nstu t uucs que entram nesse conceito, mas o faz

inadequadamente, pr-rme r ro porque não tem qualquer aen t z.dc no r-mat a vo ,

pai!' esse é um conce a.t.o doutiz-a.né r a.o que deve f ace r par a a dou t r a>

na. Não é def ãn i.ção no'rma t a.ve , Segundo porque o conce a t.o dado é
pe rc i.aj , poa.a não abrange mua t.oa outros d rj-e a t.os t a.dos como polí

tico, basta lembrar que o d Lr-e a tic de c r i.a r pe r t adc po Lf t a.co , c dl

reito de tJ.J.J.ar-se a par-t a.dc pot.Lt.rco , etc. são dire~tos polítl.

coe e não estão mcau íõos no conceito do art. 13. Se ele não tem

valor no rmat.a.vo , o melhor é e t írnmâ-j c do texto da const i t ua.çâo

pzLaa , o que ve tcraae esses e s re reos Eundamerrte a s , aS51m como ao ch§..

mado Dar-ea-to à Segurança, que é crdre í t o-çeren t ae , pelo que se lhe

deu um capítulo prôprao no titulo das qa r-an t.a.e e cons t i.t.uc aonaa s ,

4. Reestruturou-se, também, o Capitulo IV, do Titulo 11,

como a r-ubz-aca Da Cidadania, mais amplo do que Da r ea t os Po Lf t.a.coa do

do subs t a.t.ut.avo , porque abrange estes, o da r e a.t o de par-e i.capeçãc

popular e partidos po t f t r.cos , cada qual com uma seç~o pz-ópz-a.e , Im.

porta observar a seção sobre a par t aci.paçâo popular que acolhe o

easencaaf da proposta popular sobre esse tema. Dá formulação ao

referendo que no ãubs t a t.u t a.vo do Relator está referido na competên

CJ.B excLua a.va do Congresso Nac i.ona L e na compe t ênc i,a cr ave t ave do

Presidente de aepúbâ.a.ca , mas não encontra formulado adequadamente

em outro lugar.

§2!! - Os recursos rrunez-a a.a e o pot.enc re t h a.dr'eiu La.co em

terras l.ndígenas consrt a-t.uem reservas eat.ret éç ace s da U01.30, cujo

apr'ove a.t.ement.o será autorizado caso a caso pelo Congresso NaC10

nal exc Iu s a.vemerrte a empresas por ela controladas.

§l g - Compete à Uniao a proteção das terras, i ns t.a.t.u L>

ções, pessoas, bens e saúde dos i:ndÍ-os, bem como promover-lhes a

educação.

IlArt. 302 - são z-econhec ado s aos f nd a.os Seus d i r e r t oa

or-a.qa.né'r a.oa sobre as terras que ocupam, sua organl~a~do «oc ae j ,

seus usos, costumes, línguas, crenças e t.reô a.çôes

Dê-se ao ar e , 302, a aaçu i n t e redação:

EMENDA ES33985·1 . .
iJ Const. SEVERO GOMES, JOSÉ CARLOS SABOI~OU;;;S- - -

=---- l~lClO/~ll~ll'lt,tÇi.O _

(Manter texto do art. 24. do Subs t a t.u't a VO)

Art. 45 - (Manter o texto do art. 27, do Suba t a t u t i.vo )

Art. 44 - (Manter o texto do art. 26, do Sube t.r t.u t avo )

Art. 42

1. O art. 1 2, do Subsrta t.u t i.vo é profundamente tiau t.oLóqj,

co, ao d a.ae'r que o "BraSJ.1 é uma Nação fundada na comunhão dos brã

s a.Lea.r-oa , a rmanado s num povo que visa a conatru i r uma aoc t adade 11:

vee , )usta e scl1J.dán..a." Ora, fi palavra Nação Já s a.qna f a.ca comu

nhão nacional (cr . Carré de f-ialberg, Corrt r a'bu t i.on a la Théorie G6

nerale de llÉtat. 't , I, p , 16) .. Por 1.550 é que se diz que "Nação

é um grupo de l.ndivíduos que se sentem un r doe pela cr-a qem comum,

pelos J.nteresses comuns e, prLnc i.pe ãmente , por Ldee a s e e spar eçêea

comuns" Falar em nação já é falar em comunhão de nac a.one Ls , As

S1.m, "comunhão de 'br-a s a.Le r r-oa" Já é, em S1., a tradução de "Na

ção brasl.lel..';a". Nação é também um povo Irmanado. Agora, o que é
sem s ent.ado , é falar em "comunhão de br-asa r e í ros , armar ado s num P2.

vo", até porque dá J.dáia de que são eco.se e di ferente: "bt-a s Lâe a>

ros" e "povo". nepo a s , vem o ob j e t a vc de cona t r-ua x uma "eoc aedade

••• solJ.dál"la l1
• Ora, se se e t a.r-ma que o Bza a ã I é uma Nação. parQ

ce fora de dúva.da que nl.SSO Já se e f a rma também a ex 19ênc 1131. de uma

sociedade solidária. E rna a e , "ccmunbâc dos bras a Le a roa'' também

Já t.xeduz a J.déJ.a de acca.edade SOlldár1.a. O texto é, na verdade,

z-epet r çâc tautológl-ca de expz-easôes e s aenca.e Imen t e J.dêntícas, e

que é pior redutoras, como se o araaa t só fosse 1550. Na verdade,

o BrasJ.l não é só "nação" ~ um País (con j unt.c de povo e terr~tó

r~o). t pátria. t um Estado Federal, isto é. o con junt o rlp po

pulação, territór.l.o e governo independente. A nação nada mea s é
do CJl.1e' asubstância humana do Estado. A nação, e e s a-n, não é m6J.S do

que um aspecto do Br-a s a.L, Então, porque não t r-aduz i r logo no eo-t .

19: da ccnet Lt ua çêc esse complexo de elementos que con s t at.u i. o

BrasJ.l, LncLua r ve o seu nome pot.f t acc r ãepúbl a.ce Federativa do

nreai.j., no qual se encontram s a.rrt e t a aadoa o elemento h a s t ó r i.co

(IIBrasil"), a nação, o Estado, a fo.cma de Estado ( lI Re púb l i c a Fed§

rativa"), a forma de governo (URepúblJ.ca u
) , ac r e acerrt.endo-s s e a na

tureza do z-eqame adotado ("Estado Democrático de D~rel.to") c seus

objet.a.voe e Eundamerrt oa , Com a e so , d i.spenee-cs e o art. ze , que,

e Lz.ás , Já está t.z-aduza.do , no que tange aos elementos da r eciececâo

no art. 28, e no que tange ao regime r-epzeeerrt.a t av o. no parágrafo

únaco , do art. j s , man t a.dc na proposta de emende SUpra.

JUSTIFICATIVA

§3!! - Aos Lnda.os são pe rrru t acte e a cata, a re i ececêc e

a qa r r.paqem em suas 't e r r'e s ,

Nant.endo iJ coe r énc i.e com a emende ao J-nC1SO X no e r t . 30 do

auba t t.tiu t Lvo por nós eubscr a t e , o Coput, c10 e r t., 30', tndntPll1-!:H''>

na sua ess(?ncl.S ;lna 1terado, sa Ivo quônto à (>xprE'ssão " .. "dp po"s.

se imemorJ.a.l onde se achem p('>rmdnentemente localJ..l0.3t1'os .. 11 mceii

L1.cado para "OCUpRrln ll conforme as razõas expt?ndidas ~a emf'nda
supra mencl.onada.

O § 19; da emenda altera o conteúdo do subst~tut1vo no sentJ.

do de tratar a compen::.êncl-a da Unl-ão na proteção dos bens refell

dos no~, em espaço próprJ.o e dl.st1ntO. Com isso eVltõr-~e-à

que os índJ.os seJam cons~derad05 absolutamente :Lncapazes. PO)5

condJ.cl.ona-se a valldade dos atos por r-oles prat1.cados à partlC'IP-ª.

ção da agênc~a indigenJ.sta federal e do M.1..nlstpr~o PlíblJ.co, sob

pena de NULIDADE.

2. A emende proposta não é subst 1. tut 1 ve , porque não a1:.

tera, salvo em aspectos eecundér a.os , a subet.ânc i e do Sube t.a t ut.a.vo

do Relator. '1:121. vase reorganizar o texto. É que o art. 6 2 • do

Subat.a.t.u t avo r eun í.u 50 parágrafos em que ex a.et.etn d ar o a t oa anô a.va>

dua a s , qa'ren t ae s ccnet a t uc a.one a e Q até d ar o a tos econônueoa e 52

c í e a e , deaor-denadamen t e arrolados. Ele VQJ.O do Pro j e t o "Hércules"

que teve a preocupação de apresentar um texto com z eduzzdo mimez-o de

artigos, para o que usou método de auboz-da.nar- a e r t aqoa matérJ.ss àJ.

versas em forma dei pãrágrafo, como se J.sso dJ.mtnuíss e o tamanho da

ConstJ. tUJ.ção. i

A proposta apresentada agul. é, p01S, uma tentetlva de reo};:.

denar s,l.stematíci!l.mente o texto.

3. O SubstJ.tutivo abre um título (o 111) para as GaranLias

ConstitucionaJ.s, nele só ~nclul. algumas garantlas,exatamente aque

las que a doutr.l.na denoml.na "Remédios Const.ituciona ...s". As demüJs gª

rantias, contudo, foram alJ.stadas no § 6 e, como dJ.reJ.tos J.ndJ.v1.dua

1.5.5ão garantJ.as indJ.v.l.duaJ.s, como as garantl.BS de êstabJ.IJ.dadc Juri

dl-ca. as de acesso à JustJ.ça, e as garant:tas pen6J.5. que a doutrl.na

denonuna "Direito de Segurança". Ora, não é de boa técnJ.ca abr:tr T:L

tulo para um tema constJ.tucJ.onal, mas nele só Inclulr uma parte,de1.

xando a outra fora.

Esta prevlsão é tanto ma.1..S grave quando comb:r.nada ao

to no art. 14-11, que prevê a perda dos dJ.reJ.tos polítl.COS

absolutamente incapazes.

rhspo§

pelos

A proposta reorgan1.za a matér;t.a, dando de~taquf' aos direl

tos à vJ.da. à ;lgualdade, à l1.berôade e â propn edade em s(>ções pró-

I?retenJe-se, portanto, eVltar que a cidadanHI dos imhos sg,

JB retl.'rada pala carta pol ítJ.ca bI.esileíra.
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Por f am, os §§ 22 e 39. regulam a questão do aprovea t ament.o

dos recursos mt.nere a.e e dos potenc ae i s hJ.ãráull.l'.. ex i s t entie s em

suas terras, de mano a.r a a cona a.dez-é e Le s reserve" 'tratégl.cos do

país, as que a s poderão v r r- a ser u t a.Laaadaa quenuc o a n t e r c s s e

pútnaco se rnana fes t.a r por ato Leqas Le t.a.vo , e aaequr-endo-e ae compcnsg,

ções aos índl.os e a 'reccmpoaaçâo arnb aen t a L, Ao mesmo tempo res

guardam-se os mmér i.os ex Latien t es no solo ao usufruto do 5C'US

ocupen t ea ,

A exclusão da referêncl.<"l cont i.de no pa r áq'r-s fo , no s eo t a-to do

a t r i.bua.x a obraçeçêo da unaêo em demarcar as terras m-ã Iqene s, , dá

<ee em razão do daspcs t c no art. 3q das "Dl.SpOS~;õe3 'r rens i cé-

xa.e s" •

o §3 9 é então r ed a.qa.dc com os termos do que Jd está em v a>

gor nos §§ 12 e 2 2, do art. 198, da conat i t.uxçêo , Por s eu ce ré-.

ter pr-c'tec Lon a s t.e e t-e Le vent;e na po Lf tri.cn de SI? co ab i r que f quer

tia.po de turbação à POãSC permanen t;o e ao usufruto ec ClU::::l"'O das

r aqueae s na t.uza i.e exas t en t e s nas terras ocupadas pelos f nd t oa

EMENDA ES33986.9
Const. SEVERO GOMES, JOS~f~ARLOS 5AB01A E OUTROS

Tal a~lrmação não só merece como deve ser marrt t d •.1.

I'LEN"'~'()/e()'.lIsho/~UGeOlolln.io _

PLENÁRIO •

r.r------------- T[>:TOIJlISnlll:~çÃo _ Pl.tUAl\IO/CO"'~~A"It'U;CO\lln.i:~ _

PLENÁRIO
EMENDA MODIFICATIVA

r.r T[UO/.lJS·.r'.... A? _

Dê-se ao art. 303, a s equarrte redação:
FMRNDA SUPRESSIVA

"Art. 303 - As terras ocupadas pelos Ino aos são àE"<:;tl.n.?!

das à posse permanente, cabendo-lhes o usufruto excLus a vo das rJ:.

queaa s na t.ur-a a s do solo, do subsolo, dos cur-aos f Luv i.e a e e de tQ

das as utia.Lxdade s nelas ex i.s t.errt.e s ,

Supr-ima-e-e o Art. 305

JUSTIFICATIVA

§lO - são terras ocupadas pelos fnd i.o s as por eles hah.!.

tadas, as u't a.La.aada s para suas e t a.v i dade s pr-odut.a.vaa , e é ree e

ncceeeér ae s à sua reprodução físJ.ca e cultural, segundo eeu s U::"OS,

costumes e 't'reõ xçôe s , a nc Lu fde s as neceasé r.i e e á preservação do

me ao amba.errt e e do seu patr amôm.o cultural.

§2!:! As terras ocupadas pelos Inô roe são z.ne I i ené ve a s

e anõ i.spondve i s a qualquer titulo, e os d i r-e r t.oa sobre e La a

são 'í.mpr e sc'r í t.Ive a s .

§3 9 - são nulos e ex t a.ntioa e não pr'oduz:trão e f'e a t c s J!:!

r Idxccs os atos de qualquer natureza que tenham por ob je t;o o do

mínio, a posse, o uso, a ocupação ou a concessão de t.er-r-e s ocupa

das pelos índ~os ou das r i.queaa e ne t uraa s do solo, subsolo e c u r-'

eos f Luv í aa s nelas ex i e t en t.es , A nultdade f' a eo.t i ncêo do que

trata este parágrafo não dão d a r e a t.o da ação ou anõom.aaçãc cojj

tra a un ajio ou os Lnda.o s ,"

A situação pr-eva s te ne s s e das poa r t i vo , comfu.nado com

pr-evas t;o no lnCJSO V CIo Art.36. que, a.qua ãrnent e p l e i t e r a e ee ae j a ~.!d

p r-amado , coloca em grave rlSCO rnua t.o s grupos z.nd Lqene s e r t.uedo e prl:.

ozLta r a.amen t e nas r-eqaôe s Nor-de s t;e e no sudoee t e do re í e , Já quo

se const a t.uem em povos h i s t.o r a.cement;e ôo.s c r anu.nedoe. c e e j-oã r-rooe. de

duas tie r rc s , as que a.e não se cansam de nu't r a r esperanças c para

tanto lutam pela sua z-e t.omade ,

De outro lado, a exclusã.o de membros de qxupos é r n rco s ,

do gozo de d r.re a tos e garant a a s cons t a t.uc.rone Lmerrt e e s s eou rndo s

adotando-se o cr-a t.é r i.o de índole coLona a La s t.a e u Lt r apa s sodc , da

aculturação, nã.o 'se coaduna sequer com o e apLr a t o de pr ôpr i.o 5\11.....:::.

t.xt.ut avo constante no § 52 do Art.ó 9•

EMENDA ES33988·5
tJ Consto JOSÉ CARLOS SABOliiAU;;lf OUTROS

JUSTIFICATIVA

A emenda, no seu con j un t o mantém os termos do 5ubstltllt~VO.

No Caput, apenas harmoniza-o com a pr-opos i.ção constante na emenda

ao a.nc a ao X, do art. 30, na meda.da em que resgata a -denom i na çji o

que se nos e f a.qur-e maas adequada conforme as razões e Lencade s

Justl.fl.-cação da emenda supra c a.t.eôe ,

r.r----------- "'"'""",,,.i, _

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se a aequt.rrt e redação ao art. 12:

o §l9" além de de f a.na t- a3 "terras ocupadas" e não as "de pn~

se amemor-a.a I onde se acham permanentemente Loce La aadoe os fnô i ce.v ,

retoma a formulação aprovada na coma aaâo da Ordem secas l, r-e su 1t-ã

do que é de exper i.êncae s e peequ a ee e de antropólogos e de prOLl..§.

s a onaa.s das áreas JurídIca e aoc r e L,

"Art. 12 - A língua o rac re r do Bz-a s a L é a portugue

sa, e sjio s ímoorcc nec rone a s c bande arn , o escudo e aa armas

da r-epúb l a.ce ;"

EMENDII MODIFICATIVA

UlT"/JU~Ttr,c~çÃ!l _ ~

DISPOSITIVO I:MENDA' Art. 30-x --

Dê-se ao J.nc~so ~, do art. 30, do substl.tutJ.vo, a segu~nte
redação:

JUSTIFICATIVA

Não há mudança fundamental na proposta de emenda. O que e Le

pre t.ende é e equar um padrão unaver aa L que eete tua sobre a t Inçue que

deve servar para os atos da vada púbLa.ce ,

EMENDA ES33989·3
l!J Consto JOSÉ CARLOS SABOI~lJT~~--------J tJ -~~~~o~ ~

t:J PLFNÁRÍ'ô"""""""''''''"'''-'------~ [1:S:-;~'--;frJ

Ocorrendo qualquer das h a.póties ea prevl.st~s no r-e f e r r..do § 32,

ee j a , opa.derru.a , cat é s t.z-c r e da natureza e out.r-os s anu.La r e s ,

condaçôea concretas de 'r a.eco e pe r-a.qo aos membros do grupo i nô I-.
gena, natural e Loqacement.e , não só de t e rrru.na rjic mas compc La t-âo o

poder púbLa.co a adotar as meda.da s p rot e t ave e ceb Ivo i s ao ca eo ,

o segundo parágrafo grava as terras a nd Lqene s com a <ma a n

daepon a.ba.La.dede a qualquer título. Dessa menea re aupr rrno e s c

§3 9 do ar1;:tgo no aubet.a t u t a.vo ,

Quanto a poss.1b1.1J.daàe de remoção do grupo, no caso dç,o "1.n

tcresse da soberanHl nac~onal" aprac;enta-,sC', na slstem.:lll.Cíl do

subStJ.t.l1tlYO com nuances quo se afIquram desaconsC'lháve1.<;, prefe

rl.ndo-se; que os :tnteresses da soberanJ.a do povo braSllel.ro, con

forme expresso no preâmbulo do subst1.tutJ.vo, assente-se na compa

tJ.bl.ll.Zação' constante e eVl.dentemente possível do exercícl.o desta,

através dos poderes estataJ.s, com a garantl.a dos dl.rel.tos l.ndige

nas.
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"ê'rt., 30 - ..••••••••.•••••••••.••.•••••••••••.••••••••

x - As terras ocupadas pelos ínâJ.os."

JUSTIFICATIVA

Ao presente emenda VJ,SB restabelecer os termos do texto aprQ

vado na Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Pe aaoa a D,E

ficJ.entes e rtf noraa s , e na conus aão da Ordem Social.

Não só por esrt e eepect c , como trr-a.but.o às c í.scus sêes hev t de e

nestas a.nsuâncaa s do poder Cons t.a t ua.n't.e , mas a expreseêo "tier r-e s

ocupadas" f. meae própria e Justa, de que restringí.-las às "de pog

se amemor-r a I onde S~ achem pe rmanen t.emen t.e Loce La.zedoe 05 í.nd:Los".

Além da t oce r a.aação e amemc'r re La.dade consrt a t uf r-om Parte Ôé'J

anveat.a qeçâo cientí.fica que de f a.no o que p t erre ocupada , há que

se ressaltar a consequênc r a r eet.r-a t ava da formulação do subat.Ltj;

tivo, rnaao r do que e f axeda nos textos cona t a t ucaoria a a de 1934,37

e 46.

o que deve ser garantJ.do é que os índl.os detêm a posse permi!
nente e o usufruto exc Lue avo sobre as r i.queaa s ne tiu're a s cx i.euen

tes nas terras por eles ocupadas, como de resto Já está assegura

do no art. 198 e §§ do d a.pLome cona't r tiuc aona I em va.qo r ,

=---- n:lt10!J\.I5TlFI~"'Ç;'O'---__----_

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao inciso IV do art. 180 a s equ a.nt e redação'

"Art. 180 - •.•..•••••••••••.....

IV - Defender, JudJ.cl.al e extr-e j uda.c ae Imen-.

te, de o r Ic ro ou med aarrte provocação ou por de t e rrmnaçâo do

Congresso, os interesses e d ar e a t oa dos Lnd a.oa e de suas cQ

munddedes ;"

JUSTIFICATIVA

A emenda prevê a poaa a.bi.La.dede do NJ.nl.stérío PúbllCO rederal

: atuar mediante provocação do Poder Leç í s l e t rvo , além de seu dever de

,0fícl.O. FJ.xa tambéni a compe t ênc ae deste órgão para i nce rvr r defesa

de arrt e r e aee s e d í r-e a t.oa dos indlos e de suas comunidades, de mene ar-a

a ev r t.a r espec i raceçêes , que por maas completas nunca atingem a plen~

t.ude das situações que podem edv ar das relações humanas.

::MENDA ES33991·5

~ T[ltfOIJlInIFI,.ç.O ----------

EMENDA SUPRESSIVA

Suprimir do Art.232, a expressão li ••• ou em terras J.ndígenas ••

li e seu parágrafo úna.co ,

JUSTIFICATIVA

A pretensão dessa emenda é de evitar rtlpetições, na med1:.

da em que a peaquase e exploração de nu.néxao em terras and íqene s e.ã

tb sendo tratada no Art.302, lugar onde se nos afJ.gura maa s pró

pr-ao em razão do caráter excepc a.cna L e e apec i.a L'i ae r mo que reveste

a met érae ,

Pl.tN"~IO!CO"'155.iolsUICO"'ISlio-------

PLENÁRIO= TtxTOIJ\.I!lT'FIC..çi~-------

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao Art. 277 a segu~nte z-edaçâo r

Art. 277 - O en s a.no , em qualquer nível, serR rru.ni e trrndo

no Lda oma ofJ.cial.

§ 12 - É assegurac'1a às comunidades J..ndígenas o emp r eqo de SUâS

línguas em processos de e pr-enda aaçem, que serão des envo Lva da s de

ecoxõo com os usos, costumes e trõ;d~ões da cultura da r e apec t xve

ccmurrí.dade •

~ 22 - O ens-mc rel~g~oso, sem ôa s t ançâo de cr-eôo , cons t.a tuj,

rá õa.scapr ane Pacu Lte t a.va ,

JUSTIFICATIVA

A emenda uniformiza a redação CIo Art. 277, be rmonae-endo-cae com

a da emenda ora proposta ao art. 12.

Não há, no Br-ee r.L, apenas uma énace língua nacional. • xacac-

nais são, também, os Lda.cma a praticados pelas maa s de 170 nações

indí.genas, de cuja b re s a La.dade a n a.nquém ;. La.c Lt.c duv a.de r ,

~DA ES33993-1 '
l? CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO --] P..;;;~~-~
l': PLENÁRIO Pl.tH.... IOI:OI.hSSÃo/s\.IICO...'UAO -----J tJo-5-7;~

= TEx"O/JU5TlFIC~ÇÃO _

Suprima-se o § 34, do art. 62.

JUSTIFICATIVA

o suost acur.í.vo , em seu art. 247, Já estaheleceu que as deaa-.

p'ropr i eçêea serão pr-eceô aõa s de processo admarra s t.r-e t â vo (Jp v i s t.or-a a do

amóveL rural pelo órgão fundl.árlO nacional, o que torna pe r se I t.emen t e

dispemsável a pr-ovrôênc ae m.fe r-ada no paráqrafo qltado.

PI.ENAIIIO!<:~...'ss.io/sL.eO"'155,\O _

,.,,----------- TExTO!JU5TIFlcaçÃO _

,.,-ibJ.;X,
InSIra-se nas üaspo s i.çôe s '1'ransJ..tóriasY6 sê"gulnte d Lspos í -.

t1volo"d!< c~·

"Art. - Ficam merrt a.do s , onde houver, os Trl.bunais

de Contas dos erum c fpaoe de m8J.S de c i nco ml.lhõ(>g de hahi

't e nt e e ;"

JUSTIFLC1\TIVA

Já existem Trl.bunaJ.s de Contas Nun a.ca.pa a s em Numc Ipdo s de

mais de c:tnco mllhôes de habitantes, como são Paulo, em pleno funcl.g

namento com bons resultados, c r a.adoa com base da Cone t a tiu i çjio vaqerr
te.

r;-r------------- H.X·OJUST1FI:A;:lo ------

Oe acordo com O disposto no §2Q do ar t Iço 23 é~ l\l?g''T'gnto Interno na ,l!lS;I"':~úla I~a~
ctcnat ccnst tturnt e , dê-se ao Titulo 1 a seg.ltnte r-ecacec c-cceceecc-s» ás a t t e avClCS Que
se fIzerem necessãr-tas no sunst t n.r tvc do Relator



TiTULO 1

005 PRINClplCS FUtlDM,'~"'-AIS

Art 11:1 - O ür-as t t é uma Republlca r eoer-at tve fuMada no Estado (1"rn')cr.tlco da 01
r-ef to e no governo recr-esent at Ivo

FJarágrafo único ~ rcooc poder eeeoa co OOJo e co-r ele e exer-ctoc

Art :211 - A eecubt tca seoe-at tva CO ar-es t t • ccnst ttutoa sob l'<2gll"e r-ec-ese-rt attvc
pela união tndtssctuvet dos Estados, tem COf"O f<Jndamentos Õl sccer anta , a 11clclonal1oaue a
c tcaoanta. a dlgnldM~ das pessoas e o plural tsmo 001 \t tco

ar-t , 312 - São Poder-es do ESt2~O o Leg1s1ath'o, o ê xecct tvo , e o acotc teetc

Art 40 - São tarefas fundamentais ee Estado

1 - aar-aot 11' o oeserwotvurer-tc e a tncecenoêncte nacionais

II - empreender por etapas o te-tejacas a er-cecrcecãc da oco-e-e J rr?duç'30 das de
sigualdades soctats e eeetcnata ,

III - promover a superação dos preconceitos de raça, sexo, rol" l(lt:ld~ e ce t coa- '!
outras tormae de Tj1Scr1m1nnç50

Art 51l - O Brasl1 fUnd21mentar<l SU2S r-etacões tnt ernac tonats no prlnc\pl() ca tncc
cenoêncta nacrcnat , na tntccact t toece aos direitos nor-a-os no ov-c t tc a <lutodeterllllnaçi'!o
dos povos, na tacatcece dos ãs t acos na scrucêc cecr e tce dos cont t t t os Irrt cr r ac í c-ta t s , na
defesa da paz, no r-ccoctc ao t ar-rcr t seo e na cooperaç~o coe tocos OS PO;lO,,". car-a a emane voa
çâc e o progresso da numan1dade

Paráqrafo untco - A lntegração eccoõotca , cuttu-at , cct rt tce e eoctat cas I\a,;õa<; da.
AmeriC<l Latina, v tsenoo a tcr-eacão de urra ccncntoeoe lat1no~amerlcana, ccost r rut ccf ettvc
or tor t t ér-to da polHlca truernactcnat cr-as tt e u-a

JUSTIFICAÇ1.O

As at ter-acões e a r-eoacãc ora propostas de dispositivos correlatos, contt;!mplam os aspectos

de mérHo do tema, as aspirações soctals do povo brasileiro. a representatividade constitu

inte de seus signatarios e a s1stemath:açâo adeQuada à tecnlca leg1s1'Hlva, nos terr.oS dos

debates e acordoS efetuados, tendo em vtsta o Substltutivo:- do llustre Relator

(NOTA' A. numeração dos artigos coincide com a do SubstHut1vo, fi exceção dos dH,posttivos

1nser i dos. i nd 1cadoS por ~

EMENDA ES33996·6 '.,--.-
~ AJrOil

L SENADOR ..IOSE RICH,6. E OUTROS

~-- 'U"ÀRIO CO'AISSÃC 5U5CO"ISSÃo ---,

PLENt.RIO

TtX;OJU5TI~I~i1ÂO -- -,

De acordo com o dispOsto no §2Q do art 190 23 do Regirrento Interno ao! Asserrb1eta Ne
ctona\ COf\st\tutMe, de-se ao '·t'..110 11 a segoJ~{\+e red~çio, proceOQf\OO-s@ as alt.e.r·'H;ões Que
se fizerem necessartas, no Substl"l...t1vo ao Rel<l,;or

TITULO II

DOS DIREITOS ~ LIBERDADES FUNCAr/::NTAIS

CApiTUL.O I

DOS DIREITOS !1.:lIVIDUAIS E COLET!VOS

Art 60. - A Cof\!;tttU\ç~o 2.:;Sl'lg..l~a a~!'> Ct'",s\le:\ros e aos e.straogl'ltrQ!; c-es'c~H·te.S liO
Pa\s a inv'olaollicade dOS dlrel~os conce"i1i'!rtes a vl1a, desde a conceoção a 1nteg"'daOQ
flsica e mental, à libec-dade, à SQgLara"lç<! li' à pro:;.r1edot'1e

§ lQ ~ To~os são 19uals :;.erar"t~ ô!. Constituição. a I el e o Estado seI!' dl!.õt1nçâo ae
Qualquer natureza

§ 20 - Nlnguem será ob"lga~o a fazer ou deixar de fazer- algUlr:] co\stl seniio er! vlr
tude oe let

fi 3Q - t. le' não prejudicara o t:lreto::o adquirido o a~o jUrld :0 p~r~éltO e il coisa
julgada

§ 4Q - A lei nlio poder! CII.clu1r da aorec1ação de l'o::le" Juotc1;!:riO QUi.! QJO" les.ão ou
ameaça a dtreitos

§ 5Q - A le1 punira co ....o crlre tnaflançãvel qU;llcue" dISC-1onl"laçao ate.... tatcrla aos
tHre\'ios e \1berOaces f\jndall'tl"~2.1s senOo "c~ml':S de discr"'m'\na~àc e"'~"c cl.lt~as S'..Ite$t~r'a"
ou degraaar pesso<ts por pertence- a g~upos "€lI fg1osos, étnicos ou 1::02 cor por piHa""'Js. llra
gens Ou 1"l?presentacóes, em QUe. \0:"01" /Teio oe cO'l1l)nicaçào

§ 60 - Todos têm dtõ'elto a segurança publica entendlO1il COI'lO oroteção ColQ o ~s'ado

proporcio"'la â sociedade, para 2. preservaçIio oa orClem oublica e da lncolu'II1dade O"S ceS$03S e
do patr\mónlo

§ 7Q - NingUÉm será SUDmetioo a tortura, a P8l"3S cl'u<,!1s, OJ a tr(ltame'"ltCl :1'.l$U"'~nD

OoJ C103ra<jantcr A lei com;\der3râ a o!"A\~ci!. ele. tortura e 00 tf.!rrOr~SI'\O crtll'", 1ra~tal"'cave',

1!l'lprescr\t\vel e InsJscet\vel ae graça 0,.1 a.... lstta

§ 80 - É livre a IOCQ'II:;tção no terrItório n3cton~1 en tel",po CP 0::1.::' f' reC;PQttJ""'$ os
praceitos leg,)1s, :vaIQu~r oe:>soOl! poderá "ele I:mtrar, permanecer C,J (h.l\';' s2\r co"! $.e.Js LI,'!')S

§ 90 - E livre Z M<Hl1f9staç20 a.:l pensam.2nto V(;oaao o an~ni'!"atv e ell.clu\aa a cúe
IncHar à violênc\a ou defonder dlscr1rnhaçllo OC ~<l.lql...(>r naturezª e asseguraoo c.. otrelto
de resposta proporciom~l ao ;;lgravo, alem ela tnden1z1l.çâo po;, cano material, 1"l0r1l.l ou à
imagem Não ~erão toleradas a propi!ganda de guerra ou con~ra a O~Oem Clemocrat Ica e aS pu
Ol1caçõe$ c Cl\.lbtçõc;lS contrárias ~ moral e aos !:lons costumes

§ 10 - ~ 1ivre o exerc\cto de Qualcuer trabalho, ofIcio ou p"ofissão, otlS~rvadas ;as
condições Que e lei estabelect:!r no tnteresse da sociedade

§ 11 - Ser~o gratu1tos tooos os atos necessários ao exorclc1o da CI02Clal"lla. nos
termos da lei

§ 12 - Nào há crime seM lei anterior que o defina, nem pl~na sell' pre;lla cO'll1naçào
légnl ,., lei penal (1030 retroagir;';', salvo para beneficiar o rf'u

§ 13 - Ninguem serâ loent\ficado crtm1nalmante antes de concenaçào eef\l"\'t\va

§ 14 ~ ~ pUI:!llCfd2de dOS atos D"ocess!Jais sO"'1e"lte DOCe'"'" ser ..!?st ...• ..iI ,:'1]1;'\ lei
quanojo a deftlsa da il'lt\m\dade O',J o tnte.resse socia~ o e1.\g.trettl

3211

§ 15 - Ntf\Quêm será ccns toer adc culpado até o trânsito em julgado de se ...te....C.:! !=enal
ccnoeoatór-ta

§ 16 - Não rever-a jutzo ou tribunal de exceção Ntngu4:,., ser-é c-ccesseao fll':-i seneeo
ctaoc. senão ceta autoc tuaoe competente asseovr-aca amp'a defesa

§ 17 - Todos terão ação para ell.tglr a cresr ecão jurisdtci0nal 00 es recc. see res
trições Que não estef am contidas nesta ccnet ttutcsc, visando a ccnc-et taacãc 00:; etr-ettcs
nela essesvr-aoos

§ 18 - N1nguém ser-a c-esc senão em flagrante oet ttc ou por c-cor- esc-v-a e runaa
mentaaa de autoridade fuctctar ta co-noetent c A cr rsãc de Qualouer pessoa'! o local ooae se
encontr-e serão comunicados em vinte e quatro horas ao juiz ccecet ente 9 a fa'll"la ou oeosca
todtcaca pelo preso O preso ser-á mrcr-eaoc de eeus direitos, entre os QJ<lIS o ce oe-eartecer
calado, assegurada a ass tatêncta os fan\lta e de advogado de sua esco tr-a

§ 19 - Os presos têm direito ao respeito de sua dign\dade e oe sua Integrlda::1c f'~

s tce e moral O sistema centtenctar to sera est eutur-acc ce r-enetr-a que a ae-e sere cum;:l"IOa
em est anetec tment cs distintos oe acor-do com a natureza do cet tro sua c-evroeae conorcões
em Que foi praticado. Idade e anteceoent es cr-tmtoats co aoeoacc

§ 20 - A prisão ilegal será teeatatemente relaxada pelo juiz, Que prc-cver-a a eea
ccnsacr t toaoe da autoridade coatora

§ 21 - São \n:tdm\Ss\ve's no pr-ocesse as pr-ovas cct toas por mevos tHc\-:o':o

§ 22 - É r-eccnnectce a tnst ttutcãc do juri co"l a cr-sentaecêc e e s í sre-êt tce eecce
sal QUI! lhe der a tet , assegurados o sigilO das votações a otent ruoc de cetese , e soacr-a-va
dos ve-ecnes e 2 cO'lllletêncJa excrustva para o ju}ga"lento (lOS cr-tmes ootosos ec-a-e a VICll

§ 23 - A lei assegurará a tndtvtoua t taacsc 02 pena e oãc accter a cut r-es ates- oas
seourores

I - privaç:to da r tberoeoe,
11 - perda de bens.

lU - multa.

IV - prestação sccte i ai eer-nat tva , e

V - suspensão ou tnter-utcãc de ctr-et tos

§ 24 ~ ~f\hull\i! pena cesse-e da cesses do ecnceoaoo , mas a cc-taacãc de -ecar-ar- o
car-o e a oecr-et acãc do perdimento de oet-s poderio se!" estendidos e execct accs ccot ea os S1.
cessores, até o limite do valor do tl3trimônlo transferldo e oe seus frutos n:::lS terll'Os da,.'

§ 25 ~ O Estado indenf<:i!ri! o conaenado Dor erro juaic~arlo 0'.. o Se'1t€lrcla10 oue fi
car preso alem dO tempo da sentença, cntlenao ação penal co')tra a a~!oriaao':! rCS::-O')5áve1

§ 26 - O Estado prestará assistêroçia judic1jr12 9"atu1ta aos que com:;t~OVa"QM iflâU~

ficiência de recursos par;;!. ter acesso à. Justiça

§ 27 - Nào haverá pena de I",orte. de prfsão pe...pétua, de "rabalhos forçõloos ou de
ban1mento Quanto fi pena de morte, ftca ressalvada 2. legislação penal apllcavel e'1\ caso Cle
gl.J.erra ex.terna

§ 28 - Nào naverá. Prisão ctvll por d\v1da salvo nos casos eo depositário Infiel
do responsavel pelo 1nadimplemento volu')tariO e inescusável de otll'igacao ül1mentar e 10 co~

danado par enriQuel:\rneI'\tO 1\ 'c\to, CI.>'l\Ulada com a de pero.iroe(1to de. bef\s de Que trata Q

p<'!rágrMo 23, Item 11

§ 29 ~ O pr~so telll diretto a 1dentHtc2.ção doS responSaveis pela prisão ou 1hte"ro
gat6rto pOlicial

§ 30 - Ninguém ser'a levado a prisão ou nela l"t!ntlClO ouando a lei adrrltir ~ liberoa
de prov'Sor1a, CO'll OU sem f ,.mça

§ 31 - O cOf\tradttorio e a aMola defesa, corn os meios e recursos a e,a {"leref\tes,
slio assegurados aoS 11t igantes, em qiJill Qver processo e aos aCU9ados e'll ~era 1

§ 32 - A let não eXCluirá o duplo grau de jurlsdtçãtl, QUl2 po:::lera ser (;')'e~cldo por
coleg1ados do mesmo grau

I § 33 _ A prop1"ledade pr1 ....ada é .assegurada e IJrotegld~ pelo Sstaoo~ O e~erctc10 co
direito de propriedade subordtna-se ao bei'r'-estar aa socieoaai;! a co ....servaçao dos reclJ"SOS
naturais e à proteç;]t;J dO me~O-am'D'ente "lei esta.be:\ecera c Dl'octltH"'c"'!tcs tiara o;;:sacrc~"1a
ção por necess1dõ1de ou uttltC.;\de pu~llc<l. ou por 1nteressi'! SúC\.?l m?dlant"l justa
lndenizaçªo Em caso de perigo put>11co iminente. as <!utorldaces com;J.Hcn:~!: pojt!râo lJs<,r
proprfedzde partic,Jlar, aSsegur30a ao pl"'oorietárfo fl1O'enlzAçàa u1te...tor, se hou~l!!r cano de
corrente C:lesse USO

§ 34 ~ é garant IdO O direito de heraf\ça

li 35 ~ O EStõ100 promovera, roa forma da lei, a defl:'S2 Um" cO"'.;'lul"lldü"'C's (' U5LMrtOS ce
servJços p"'oteg.gnClo-ll'les:J segurallça, a slJu:je e os }f91tlrr.os lntereZ5es ecanuMtcos

§ 36 - A 1nt1m1dade, a vida prlvad.1 a 110l"ra e a lr"ager> 0-:'5 ce5So.!s são
'nvlolavets A to:::los é <lsseg<.Jraoo o dl-elto a indenizaçâo :le1o Cl<'!no Il'aterlal o... ...c~:,!, cau-
sado ~ela violaç~o

§ 37 - O domicIlio é inviolavel, salvo nos casos d{;l ae'er"ll"'ê';~O ~Jclcta' OJ ::lara
rBalh<lr pr'sào em flagrante, para co'tI'r e evitar cr1me ou achl.e...te e pa~2. or<;lS:<:l;r soco"ro
as suas vltlfr.as, ou para preser..ar a S1ilude e a incolum1daae publlC2S

§ 38 - é tnvioláve1 o sigilo ela cor-respondênc12 e das comJ"iCaçõüs teleg'"a~lcas ou
U!lefónic<!s, salvo por ordeM judicial, nos casos e na ro~rr>a que a lei este.:J,:)J€cer. C?l"a fins
ele Instrl.Jçlio proc:essua1

!i 39 - É assegurado c c'lc.esso às ref~r€nclas e lr~"rl"ações ~ ..'<' a ca=a ..,T, !.'lIgai res
peito e o conhecimento 005 ftns a que se tlest1n3'll, sa"ao eXIQ\ve. ~ c:lrreçJ:'I e 2tuall=açào
elos dados, "'traves ele processo judicta: Ou 2.~.,1n1stra,:ivo 5lgilos~s

§ .. O - Todos têm direito i! receber InformaçõeS vl;"'d<>dell"",o; dt;! 1~:~·l1s~e .. ·V·Il(~U ar,
colettvo ou geral, dos órgios Publicos e ~os 6rgãos pr1vaoos cor" fu.,ç:!o ...... .;:']1 co;:, r~le~':;rcla
putlltca

§ 41 - é 1nviolavel a 110erdade dI;" consciê"lcia e ae creliça ass,:gJ.."~ja o I·v .... e e
xerc\c10 ljos cultos re11g1050S Ol.:Q não COntr;;\r1em a arde., pub11ca c os- bOns c')stumas

§ t:2 - Por motivO de crença relfgiosa ou dot coml1cção fi'osof'ca 0>.1 ó'O,'tfCJ: "ln~
9uém sera prtvado de qualquer dos seus dl"e1tos salvo SE: as lf'1vocal' pa~a eI:11lllr-S(l <j~ 00"1
gação legal a todos 1mposta e recusar-se a currpr11' prestaçâo alte;-r'la·l-la fl)l;a02 e'" leI

§ 43 - Nenhum brasile\ro será €:<tradltedo, sa1.'0 o naturaI1;::a::o "OS crl'õ\~.s cü' .."s
Quando êStQS tenha'll sido prat 1cao:Js antes di! na';ura 11:':<ílção

§ 44 - COnCeder-se-á <!Sllo ool\tlco ao,:; Pêrsegu1cos e.... ra:=:i? c": CP"'e52. Cl:lS dlreitcs
e \1berda':1es ftlMA'tI€:li\a.ts da o~ssoa nu-;".na l'\ão f<l.ltai\ÓO o g-.!stl a C1Jnc1çiJ CIo:! "~h; dl cr1
fl\e1ro as110

§ 45 - t assegurado ~ todos o a1reito 0.2 O::lter CQr-tldõ!?S r-e~{.""r lr~õ!s dS rc:::,,!rt' ;ões
púb1 tcas o-

!i 45 - E a.ssegurado a qualc;uE!" pessoa o dl"eHo CIi! PC'''1C5.o ae-s Po:g·~e.; ?I.J~\I;::''''' em
defesa de direitO ou contra 11ega' 10ade Ou aouso dC! poQC", inaQpe,",~enjo QS$~ ato co oar::a'"':!n
to de taxas ou emolumlmtos e o~ garantIa oe tn.stanc,Ol

!i 47 - It aSSeQurõ1:la I;! l1berCl20tle de el:pressl!:;. da athlcace Int<':~II;'c:a.2\ ;-r-·\:,.'ca e
ç~entH~C3, sem ceo}Oura'ou 11cença Aos autores pl?r~e"'ce o ;J'Irc-Ho I?"C\\.s1 ..,:; C3' ..t"\::c<;~-;)
publicação ou reproOoJçào Oi! Stol:lS ooras, tranSllll$s1vt:!1 .:os "aroeiras oel'J ,':1'lOO a~ ... a let
fixar

§ 48 - A lei ·as5egU"~r.á aos autor~,> ae lnv\lntOS CI cr'vl ('gL: '~"'~0"<!."IO :.':<::-,1 ~ $,1a
lJtt11:!.açáo, tlem com~ a pro;)rleOade das "a~cas e c<lte~IQs li! a exc\l.slvIC<!-:... <::" ~~l~C
CO'l1erctal

§ 49 - E liv...e a ass1Slpnc1a rcllgtosa nas ent\cao:!es clv's, milIta O:>S c ae lr· .....n,J"
çào colet Iva e sera prestada se"'pr~ Que sol tcl tMa pelo intere~saoo

" A
§ 50 - Todos podem reun1r~se pac1flcarrent~, se!!l ar'lli1s, eM locais aOel'tos <'10 puOli

co, sem neCêSsld:loe de autorizaçeo, somente caOenoo prévio aviso .a autoridade quanjo a reu
nU.o passa lJre1udlcar o fluxo norll'al de oessoas ou veiculos
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§ 51 - É ctena a 1tber-oace de asscctecãc. exceto a de cat-eter caremtt t ta- não se-i
do exig1da autor-taacãc estatal para a tunoacãc de asscc tacões , vedada a ttuer ter êncta ao Es
tado no seu funcionamento

§ 52 - As assoc tacões não poderio ser ccrcutsor temente ctsscrvtcas ou ter suas at t
vteaces suspensas, exceto em ccnsecuênc ta de decisão jud1ch!.1 tr-ana t t aca em julgado

§ 53 - Ninguém ceder-a ser compelido a esecctae-se ou a permanecer assoe taco

li 54 - As ent tcaces asscc tat tvas quando expressamente autorizadas, por seus filia
dos, possuem leg1t1mlOade para representa-los em juh.o ou fora dele

§ 55 - A tet estabelecerá a r-eaconsao tt tceoe penal da pessoa j1Jrldtca

§ 56 - Os direitos e garilnr1as expressos nes ta ccost ttutcãc não exc tuere outros di
reitos I'! garantias decorrentes do regime e dos cr-tnctutcs que ela adota ou cas oecter-ecões
tnter-nac tonats oe que o Pólh seja slgnatari0

CAPfTULO II

DOS DIREITOS SOCIAIS

Art 1rJ - Além de outros, são utr-e t tcs dOS tr-anatnaccr es

nos termo; ~ac~~~~ato de trabalho protegido contra despedida teot tvaoa ou sem justa causa,

II - seguro-desempreQO, em caso de desemprego tnvotunt ar tc

lU - fuo!~o de !jIJir.1lnt 12. de tempo de serviço,

IV - satar to mínimo capaz de satisfazer às suas necess tcaoes bas tcas e às de sua
família, na forma da lei,

c) os nasc tuos no estrangeiro, ce pai nr as t rsir-o ou -êe c-as r te te e oesoe QlJO! r-e
atstr-accs em repartição m-as t tetr-a cc-oet s-ue 0,.1 ceace o...", vs-mari a r-es tcrr no a-asn ar-tes
ela maioridade e, alcançada eata. optem pela nactc-uvtcece c-es ttetr a em Q'-2.10_ér- t ee-cc

II - naturalizados os aoe , na for~f1. ca lei '!l:::lo_I.-I"'el1' -rac tor-e toece c-es vte tr-a ,
e)l,igi02!'> aos or~ginãl'ios de ceises ce I ingua co-tccuesa acenas -ee tee-eve 00" ..." ano ~nln~
ter-r-uotc e tccnetceoe eor-a t

§ 10 - Aos portugueses com r-estoêocva oe-r-sr-en-e 1"0 ;'ah se r-ouve- -ecvo-cc tcace
em favor ee brasileiros, serão ar-f cciccs os ov-e-vce -r-e-e-ues ao e-es tte--c "",1:0 ea.vc os
casos previstas nesta conet tturcãc

§ 20 - A lei não oooer-a est acetecer- c:lS"H'lÇ~O e"tra c-as t tet-os 'ta-os e r-at cr at tza
dos, salvo os casos previstos nesra ce-ei rrutcão

§ 31:1 - A acuts tcãc votu'-t ar ta ce nacrc-iat tcace ,"s-~argêira ".1.::. -c ' 'ca"" ca-ca da
nacional toaoe br-astre tr-a a não ser- ceeocc noaver exa-e s sa l';'anl;estaçào ='" -€....cr-cva ao tr-t e
r-essaoc. ou Quando a r-enunc ta à eactcnar idade ce cr'gs'" -c- -ecut s t to ce-e cc t eecêc ce na
cto-ra l tdatle estrangeira

i 4'" - Sào cr-tvat tvcs ce c-ae t ten-c neto O~ cargos ce e-es rcers e ce aec.mr rca ees-
s toent e da Câmara dos necuteccs e 00 Senado seeer a s'r tr-et r-o-rrt nt s t t-c 'firls:ro ec scc-sec
'rr tbuna t Federal além dos integrantes ea carreira ctcto-e t tce e r-t t t t a-es

CAPÍTULO rv

DOS DI~EITOS pOLíTICOS

Art 13 - São ntr-et tce cot tt tccs o attst ameotc, o voto a eteatbt t toeoe a candida
tura e o naocatc

v - tr-r-eout tut t tnace real de salário ou venc tment o , salvo o orsocsrc em t e t , em
cce vencac OIJ em ilcordo cctet tvc ,

VIl - gratificação natalina, COll'O décimo terceiro satâr-ro. na for"~ oa l e t ,

VIII - salário do trabalho noturno super l0';.. ao CIo cturnc ,
IX - caet tctoacãc nos lucros cesvrncctaoa da remuneração, conforme oee t-itoc elll te t

ou em negociação coletiva,

X ~ salário f2mfTia <lOS dependenles aos trabalhadores, nos tt"rmos da lei,

§ 3lJ - Não podem at tst ae-se eteito-es os que oêo sa ttian e,;prlll'i"~se na l mqua por
tuguesa, nem os conscritos, ocr-ante o oer-tcco ce se-vtcc mt t t t ar- OOrlgatorio

11 ~'" - São ' ccndtcões de e teatntt toaae a eac tc-iat tuace cr astte tr-a a ctoacao-e a
toace , o at ts reeento. a r ti tecac car-t vcár-f a I'! o oc-itc t to ete rtc-a i na c v-ccoscr tcêc. por
prazo I'\\nlna de seis eescs

§ 5&1 .- São Im'!leglvets Of.> Inallstavel$ os analfaoetos (1 05 r~"'oréS de Jc:olto

VI - garantia de salário fixo
cão var távet , quando esta ocorrer,

nunca Inferior ao salário nln~mo alam da r-eeune-a- to anos,

§ 1lJ - O suer-aato e untve-sar e o vote tçua t , direto e secreto

§ 20 - O alistamento el e t t or-a t e o «ato s ãc o~"'lgator-'os para 05 e-ato-es Cle oeect
salvo os analfabetos, os na tor-es O~ setenta <1II"10s e os oer tc ter-ves r t s tcos

XI - ,ornaCla d1aria: do trabalho nao superior a. oito horas, com 1nterva.lo para re
pouso e alimentação, salvo os cesos eSPE!c1ais previstos em lei

XII - repouso semanal remuner2ClO,

Xl1t ~ serviço extraordfn~rio com remuneração supe"lor ~o normal, conforme co ....v~n-

XIV - gozo de férias anu2is, na forma oa lt"1, com re'1'unl!!ração lntegr-al

XV - licença remunerada ~ gestante, seM prejul:o:o co enprego e do S2l2.r-iO nO& t~r~

mos da lei Ou de convençoio coletiva,

XVI - saude, higiene e segurança dO traCalho,

XVII - redução dos riscos inerentes ao traba It1o, po~ lI'I!!iO de normas o@ meQici.,a,
hIgiene e segurança,

XVII1 - O'ldicional de remuneração para as atlvidaoes co.,slderadas II'1S2.1uores OI.! O@
r1gosas,

XIX - aposentador~a,

XX - assistêncfa aos seus fl1hos e deQendentas em crecnes e pre-e!l.colas pelo me..::.s
até se1s anos de idade,

XXI - reconhecimento das convenções coletfvas aI? trabalno e O/:Jrl;<l,orleaade d~ ne
gociaç50 coletivill,

XXII - part~c~pacio nas va"tagens advlnc:las da nO.:lern1zação tecnologlca e da i:l.utoma~
ção, as Quais não prQjud~Carão seus dlreltos adquiridos,

XXIII - seli\uro contra acidentes do tr2!balho, a cargo do empregador-, sem eXCluir a
1nden'zação prevista no direito comJm em caso de c..llpa ou 0010 00 cmoregaoor,

§ llJ - A lei protegera o salário e deflnirá como crime a retenção Clef~n1t1va ou
temporária de Qualquer forma de rel'lunl'!ração do trab;;:lho ja r-ealtzado

§ 2lJ - E. P~olbido o tratla\n;:, noturno ou Insalubre <lOS menores d~ dezo1to a"os e
qualquer trabalho a I'l'enores de QU2.tofze anos, salvo na conOlcéo d'" e.prendfz

Ar't ao - S.l!.o assegUrados .i categorta dos tratalhador~s aOl"iest1co~ os ';llreltos pre
vistos nos itens IV, v, VII XI!I, XV E! XX do artigo ~n'erlor, Cêl'll cono a 'Intüqração a ;:'Ir\!
vfdencla sC/Clal e avIso previo de despedida, ou O'q""lvJlente err dlnt)elro

Art glJ - E livre a associação prof1ss10nal ou s'n~!1cal A tet ó<:f1ntr2. as conol
ções para seu registro perante o POOér Publ ico é para sua represe'1t<!ção res CO'1vo...çôes I
colet ivas ~

§ ,o - A lei não pOdera exigir autor'zação do E5t~Co para ~ fundação ~e s1nclcato

§ 20 - E vedada ao PotIer Publ ~co Qualquer 1nterferénc1a na organl~açâo s1ncl1cal

§ 30 - A assembléia ger02.l, 6""gào deliberativo Sl!premo do sindicato "'1)1,a""a a con
tr1bufção oa categoria, Que deverá ser descontada em folh2., paI'''' custaio nas a';;lvldan~s da
(tntidade

§ I\rJ -,A lei não obr1gar~ <:l filiação a s1nd1C2.tos ê ninguém será O~"'iç2.cO 2. Il'anter
a filiação _~ ~ ~

§ 50 - Se mais de um<! entid~de pr~+<Jnog" repre~ef1"ar l:! r<~S"'3 ca~oe10~i2 CJ ~ '-~~srnt.l

comunidade !le intl'!resses profissionais, sorante uma ·era direito e. repreS""~,·a.;;:'o r:lS CO'iven
tOes coletivas, conforme a lei, ~;w;clu1doS os sfndicatos com base em UIi":! un1Ca (>-p~e::.~

§ 6C! - Aplicam-se aos sindicatos rurais e as c:olõnlas Cê peSC20lYes CS orlnc\plos
adotados para os sindicatos uroanos, n~s condiç5es da lei

§ 1lJ - O stndicato partIcipará, obrlgator1a-.en"e das neg::.ciaç5<;;1S de oÕ!cordos
$alaria1s

§ sg - t 1lvre.a man1fest2ç~o coletiva ~m defesa d~ Interesses SOCt.:!.ls Inclus\ve a
greve, nos termos da lei

§ 90 - Na hto6tese de greve as organizações respons~vels ajotarão as o"ovide"'lclas
que garanta", a manutençiio dos serviços tndlsoensavels ao ate"o'r.'ento C:lS nl?cessi::lIlOeS
1nad1avl!lS da comunidade Os aOusos cometidos sujeltam seus res~onsdvels ás pe"<l.S aa lQi

CAPíTULO II I

DA NACIONALIDADE

Art 11 - São brasl1e1ros

I - natos

",1 os nasc~dos no Br2sf I el'lbora de pais i?stratlgclros Oesc!e l1J': t;>~aQS "~o estejtllll
<I. serviço de seu pais

o) os nascidos no estrangeiro de p.'ll br~sllelro ou r.ãe C"2s.11el~J oasdi; Q.J~ C;ual
Quer deles esteja a serviço elo Bra.s1l,

§ 6 Q - São irreel~glveis para os mesnos cargos" >,resl0en"e da ReÇl.JD 1 1ca O~ Gover
nadores de E.stado e do 01strHo Federei, os Pre"e1tos e tl,-em os rouvar SuC~d1dO OlJl'ante o
mandato

§ 70 - Para concorrere'll a ou';;ros cargos, o Pre!õije"lte da ~eDuCllca os G:J"'ern2c~"es

de Estado, do Distrito Federal e de Terr1t6rio, os ?refe'!05 cever-, re...... nctar e esses cargos
seis meses antes do pleito

§ 80 - São ineleg1vels os soelos ou proprle:2~los ce em:lresas concess'onal"12S ae
serviços puol1c05.

§ 90 - LeI complementar es!2.ce1ecera OU!1'OS cas~s de 1f1elee;\DI l11al:le o:! os pr,'>ó''')S de
sua cessação, levandO em conta a vida preçressa dos carC,c.1!tC'S a fin d~ P"OH:gê r

aI o regfme democrat ico,

ti) a procla<'lae adminlst~at'\va

c) a normalidade e legitimi0aae das eleições, c:+~!~a õ!. lM1Jé'1cla co oo=er eC01Ó"li
co C.J o abuso do exerclclo de função, cargo ou ern;:Jrego P,Jt' icos da ad1'inlstr<1ção direta ou
ind'reta,

d) a moral idade p2ra o exerc'cio do rrenoa'to

§ 10 - S6 se suspendem ou SI':! perdem os dtreitos OOi ít lcos nos casos de

I - cancela'l'l~nto da naturaltzação por se"itenç2. '.J::icial +ransl'.llca e'll julgaoo

II - Incapacidade civi 1 .absoluta

111 - condenação crlll'~nal, enC;lJanto durarerl' sel..S efeHot

§ 11 - A lei não podera exclutr os mllltar-as os O~11C1õ!'is rt,\l:tares e os !::lO'llbeiros
militares dos exerc1cio de QualQuar direito pol\ttco resMhaao o cllsposto nesta
Const ltu'ção

q 12 - NenhUl'la norma refer-ente ao p~oces'So e\e1';;or-al ooderá ser aplicada em c;ual
Quer elelç?o sem Que a lei que a Inst1tuiu te"ha pelo 1)",!1'r'lOS um ano d~ V\genc\a

CAPíTULO V

DOS PARTIDOS po!..1ncos

Art 18 - E l'vrt:' a criaç;1') fu~ã" 'f1ccr1c.r<,Ç-e;, e t:Kttl"1';oilO Cl" =-a~~'j;:", cor t1cc,>
na fornil da loi Na sua or-gl;lnlzaçi:o e funcl0l'W.nanto, serào rl;!sçl1.jarda~':'<; a so::,:>ranlu 1'11(10
nal, O regime democratfco, o oJu,-lp.lrtld.lrlslllO (f 05 Dlre!,os fUl"'aal7'Q"l't.'ll$ -.::a ~e,s!~.l nJ'r ..Jl:!

§ 1Q J É proibido aO!; part1dQS p01;tlcos lJti'1::a-"",", orgaf1t:o:aç~o oar-,a'l'\l'''ar

§ 2lJ - Os partidOS pol1t 1ç o S a:!ouire'1\ ;:lersC'1l;l'::a-:e ju"'\o'ca de Clrel~o p,,:::l'C~ ~!'!

diante o registro doS est2.tutos no T~lo.J"'Ial Sloperio" Ele'·ot"al. 00S QL.2.I~ co"'s!e'll r-orl"'.t!s ::!e
f Idelid<'lde e a1sciplina part 10ar 12s

§ 3:1 - Os part1dos terão â"~itO nacior-,al, S~"1 :l~e~u'zo das -"u~ções ;:1o:1~b~~a"l"as

do!'> 6rgãos estaduais e muntcipélis, e atuação perr-a"len:e =ase2.~a ra :::lOU,1'il"'a e .... 0 p"og~ar-a

aprovados em convenç~o

§ 1\0 - Aos pa~tidos políticos habll1ta.:l::lS 2 CO'i,:or-~er- as e1elçães "1acio~e's

t:lua1s e municipais serão as:o;egur-a::::as, na -"orna da ;Ç!I

a) utilh:ação gr1'otulta ao raoto e telt""lsão e

bl acesso á prop2r;a1::::a eleito~al gratu1ta e <'-os r-<;!C~"SOS 00 TIlO':,:> ::::.!~~\c:2~i:l

JUSTIFICf"ÇÃO

As alterações e ~ rE'dação ora pr-o;:last~s, de tl1spositlJ~!; cO~l'ela:os, co"te,.:.;121Tl os aspêctos

de mérito:::lo terna, as aspirações SOC1<'l15 dO povo t~asil€'ro li recreserta'tv1oac.; CO"'ls!l·t.~

~nte de seus slgn2tar1os e 2 sistl'1-ati:!ação a::lE:Q,J302 e. ·cc"ica \~g'slo1ttva, r-os ter'l'Os Ij:)S

debates e <lcordos efetuados, te....oo ('M vista o Su!:)stltl.l:'vo co ilustN! Relator

(NOTA A nume~eção dos a"tigos coinc~de com a dO S_::St~t<J:'VC, a exceção (:lOS C'S::'0S'ttvO$
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1 - es t ane t ecer cultos r-at Igiosos ou 19rejas. st.cveoctcoe -tov o-b a-aca-r u-e- o Q~

xerc tcto ou manter- co-a eles ou seus -ec-eecot ent es -etecõee oe c-sceooc-cve "~r,!>J.l\'a:!).1 co-
j abor açâo d~ tnt er esse cucttcc. na ro-r-a e nos t ve t t es ;'j<t lal eece-c t "

II - r-ecusar- re aos occueeotce cem teor

§ 3Q - Os astaccs podem tece-cer-a-i-se en-t-e si 5l.-Co·vidlr-s(> ou uasec-o- a-r-se o.r-a
se anexarem a outros ou formare", nO\lOS ast accc • wcataor e ec-c-acêc 12<;; r-erocc t tv as Ar::",CIf
bielas legislat tvas das copulações e tr-et aeeot e tore-esvacaa eec taot e r-c-cr-e-ico , e co eco
ar-esse Nacional

§ 4Q - A criac;iio a tncor-cor ..cãc , a eusac e o oesr-e-oee-eeto de '\'uniçloiOS cccce
c tece os requisitos previstos; en lei co-cteoent cr e.$t:'!.dual, d(o('n,:::e",j,J de consulta rv cv ta ,
mediante ctectsct rc. as populações diretamente tnr ar easecas , e se car-ão cc- lei (l~~<ldt.... l

fi SQ - t.e t cone 1er-ent ar eeoe-ar df spcr a sccre .2 cr-recac ce TerrIT"r10 suo! t-e-c
formação em Estado ou sua -etnt ea-acêc ao ast aoc da ol"'gt"!"1

§ 60 - A l\ngua cr tcta t do a-as u e o POi"·l,IgU8S. são s i-eorcs oacvcoa-s as ar-r-as, a
canoe tr-e , o nino e o selo, ass i-i cer tntocs em 11"1 eecect t tca '\:15 ss teocv ec l)~st r- t t o 1-"'::13
1'<11 e Munlcipios é facultado cr-tar armas e outras 1n5\g1\1::1S cr-cc-vee

Art 29 - À União. aos aer aoos 20 Distrito Federa' (J acs Munlc1plos '-' vececc

sr-t 28 - A organlzaçd:o cct tt tco-ecetotet eet vva oa eeocertca scoer at tva oc e-as t t
ccecr-eence a União os Estados o ütat r-t to federal e os Munlcloics. tocos ectõno-os e-r sua
r-esoect tva esfera de competência

§ lQ - sr-as tt ta , Distrito reoe-at . e a Capital do eeast t

§ 2Q - Os re-r ttoe tcs 1I1tE!gra"l a União
PLEr.ÃR10

SCNA~OR JCS!:: RICH4 E OL)"'''CS

czefrui.o 1

o:spcs:çC::s GE~AIS

De acordo co-i o disposto no §211 oo a..tlgo 23 co :;;e:Ç'I""E...-c -r e-r-c CO! asse-ciete 'ca-
ctone t ccnet ttutnte , oê-se ao r tt crc III <t eesutote r-ecacêc c-cceca-oc-e» as a -er ecões Q.Jte
se fIzerem necl;'ssarlas, no Suoat t tut tvc co eet at or-

i1'WLO .t ;

Art 19 - A trw toj antt tcaoa aoso tut a "ocs c tre-r ce '!I ';:I!:-::;::::o,; c"rS'·';:wC·O."lS e
da<.. pr-er-r-oqat tvas tner-entes à nac tc-ia t tcace a sooer-ar-La cc 00;10 ê a cl::";:,l-la t: çe-e-uica

= -El\TC~U...-,PC/.çio ---,

,.,,--- fl~r.AAo ;:O',,sSAO s_a='J~'H'!'O------__---,

EMENDA ES33997-4 "'-t~-

E IE'''-'''~
[' I E;';:;a

I - cetc "habeas corpus",

II - pelo -naceas Oi'lta." ,

CAPíTULO ir
DA UNIÃO

r r r - pelo mandado de seg..:r.H'C<I

IV ~ pela ação popular Art 30 - rncruee-se entre os cens da União

v ~ Dela ação de declaração de vocor-st ttuctcnar tcace e

VI - pela ação penal c-waca suts10lár-itl

Paragrafo untco - O~a1l:lJer Ju':!o ou Tribunal ccse-veces as -ec-aa da lei c-oces
suat , é ccnceteot e pard ccnbocer- peccessar e j,Jlgar as ce-e-v tas c::,,~!>·l·l,.c·ora·s

Art 20 - ccncece-vse-e 'P<!t1ê~S cc-eus" sés-or-e cce a'':IJell' ::;:J-~.::r 0_ se act-a- a-teá
caco de ser-e- v tctenc te ou coaç"o e""l sua 1iPerC2:Je O~ lc>cO-:;i;àó :;.:O~ • Lga' ItJ':':!Õ! 01.1 ao.JSiO
de pOder N~s transgressões d1scipl tnares nio caoera "napeas CO~;JJs'

I - a porção de terras devolutas 1ndisp~nsâvel a defesa das 1'"ronte·rJ.5 ás fortifi
cações e ccnstr-ccõea mt t r ter-es be'Tl ass rm às vias de cceunrcacãc e a pr"!i~\i.1;clO a-oicnte t

11 - os lagos. rios e cve teqoe- cc-r-emes ce águ<! e- t er-r e-tcs oe S('d doml"'i,;) O.J
que banhem mais oe um ast eoo constituam t tmt tes cc-n O'.Jtr-os cat ses O'J S(> NitQ"::IJ(l1 a terr1t6
rio estrangeiro ou dele cr-oven-am. oe- CO'l'.O seus terr-enos ll'a~glnai5 e c-ares flo,.l.l.;llS,

III - as 111la§ t tuvtats e t acus t r-es nas zonas lll'\\trcfes ccn ';'JT"CS ca-ses e cnce
se faça sentir a ~nfluê(lcia das marés. as p ..aias marlt11'12:~ a.s 'lhas C:.. ,3-r.'Ci1S ~ n:ls l1n~s
mar\till'as, os terrenos Que, na data desta Constttu1çào seja-, d~ com'ln'o ja l"nld,a.

Art 21 - COncêder-se-a "haceas data" IV - o espaço a.ereo,

I - para assegurar o conhec1"'en'!.0 d-'! i'"fo"maçõo::s >? refe·e~,-·~s ':.;';)5$03·S €I d:;.S zir-S
a Que se destinam. sejan elas reg1strac~s pDr' "l't1(J2.;:Ies D~r'iC.J13~e~ ;:'wt'!cas OW (,·jC I <1 1S .

I1 - paro.·o3 r()t1flcaç~:J de da~cs. se não se p~e~o:!-'r "<:.=(~~'(" <lt"avl:''ii cr ;:.rol.-PSSO
judic1.?:l ou adm1nlstrdt Ivo s1g11os.0

v - 2. plataforma cont'nental e seus recursos naturaIs

VI - o mar territorial.

VII - os terrenos de m2rinhz e seus aCl'esc1dos.

Art 2~ ~ CO'lceder-se-a r-;>nCa::lO.;l1? s"g,J"ança oa-J C-O'::gcr c'-c"ü 1\:1,,1' \ 11 C~-to
individual ou coletivo. não d"';)ara::lo por -:--ll~.::as corpus- o..: '~a~cas ::a·.)I 5€~a a .) ft,- a
auto-1oaoe -esponsav('1 pela' 'egp 1 icaoe 0'..1 ';:::"J50 oe p:J::lcr

VIII - os recursos ninerai5 G os potenciais de ene"g'<l, hldn.u11ccl,

IX - as c""v1dades l1aturais sutltf:'rriloeas:. 21SSI'l\ CCTO os sít 1e',,; a"Q'Je?'ó9'CQ:; ~ ;;,"u
históricos

Parágr-afo unico -!J m<lndado de segurança coletivo poje ser lnpe-r.~;::o 001' partidos
pollt1cos. o"gllniz:ações sindicais. entic:ades oe cl<!5se ~ O.Jtras llssoclações 1e!1alll'e"~e

cOn!>tltuldas

x - as terrlls de posse 1memorial onele se acmH'I p!!-l1l1'.lnente"'j;!'1te loca \.:aco:::i os 11'1-
dias.

Ar-t 24 - Qualquer cidadão. part'do polltico. õ!ssociação ou sll1dicato ~ parte le31
t1ma partl propo" açâo popular Que vise a .l'it.,lar ato l1~g:?:1 ou lesivo aD pé·r\rrc,\lo ~lJD ~co,
à moralidade admll1istrativa a co-unldad~ fi socllô'dade em gera' ao rn"'o amCleote. ao patrl
mónlo hlst6r1co e cultural e ao con!;lJmidO" e ao contrib.Jintc. tler- como p-lvl 1 ég l o s im:lcv';:loS
Concedidos a pessoa f'sica ou jurld1ca

P2.I"~grafo \Jnico - Os n\.ltCI"-e5 O::l. açâo Pt''i!"tsta neste artigo e<;;tão \senos Cd':> C~St<!.s

jud1ciais e do ô"us da sucwl'b&'lcla. exceçâ::. fel~e a liUgal1tes oe rra 1'e.

Art 25 - Cabe ~ç~o de dt<cla"ação de lnconstitucion<i,iaade contra ato ou omlssoJo
de Qualquer autorida::le. Que firé!1l' a.s: dhpos'ções oosta Consti~oJlç.!o

Art - Cabe .lf,.d.O penal pf ',fI!Ool suosjdi~rld na êlt.S,,"'1cla oe 1r11C,at\v<\ co IId'1isre-
1'10 Publlco, pelo ofendido 0,,1 terceiros. ~e~a qual fo~ o crime desce que s.Ja o":lrsec!.<ção
processual não esteja condicionada a Q..Jei/a ou a rt'<preSE'n~açdO, salvo CO'-'::;êl't 11"(;1",0 do oÇen
dido, ou de seus pa:-entes f'l<!is proxi-.os. se morto Dl. nentalm(''1tl? inCclpac·tao.,

Xl - os bens que atuall"c'lte lhe perte'lccm ou Que ltle vie"e"i'l a ~el" atrivu (lcn

§ 10 - E. assegurada aos Estados ao Distrito Fcce-al €' 1I0~ '''mic\pio$ no~ terlllOS
de lei federal. Pa,rticipaçJo no resulta<:lo da E>l:ploraçà.o econó'"l1C3 e o':' a.prC,f!;!lt,)'l\~ ..tl' o'-'s
recursos natura i5, l'enovave1 s ou nJo renOV<lve1$, oem 2551"1 eles rl..'Ct>rsoz r"1"O"d I '; e'" .seu
territorio

§ 2Q - Ê assegurada aos EstiJdos e Munlc~cdos lltol'ã'1eos e as II1~tituICÕG:.s d... dl"et
to publico na forrra da lei a Que se referi:! o pa"ag"J,fo ,3"t+:!rio.. a DJrticiraç:ío '10<, r'::OS'JltJ
dos d<l exploraçOio econom'ca e dO <-Iproveit.1l"ento dos r,;cursos l"aturais. r\,,(lO-.t<!.v.?IS ou n:..,. da
plataforma continental E! cio r"a,r territorial

§ 30 - A fai,.a lnte~no:l ae ato:! canto e clrOt.l('nt,~ 'JJJ11ómo;:tr05 d'] ld ..qJrd car<ll ...l. à
linha jlvis6rla terrestre do , rrit:,rla llilcl0nal .., co ...!..-'o.;:raaa i'1·I~O"''''S..t'',::1 ~ 0"'f(,5.1 da:;
fronteiras e serã des1gnada C<;j',Q faixa ac Fronte~ra, ca,fo"'l1& disp1JSQr lei COTo\(~""~n'al'

Art 31 - CO"lpcte a Ul11ão

ciol1als

JUSTI FI CAÇÃO II - deClarar a guerra e celeor-a" ~ oõ<z.

11I - asseg'.Jrõl.r i!. defesa I'\ac'onal,

de merlto do tema, <'!s asp1rações sociais do povo brasllelru a re~r€se..,ta·i"loold~ ccm,t'tu~

lnte de seus s1gnatarios e a s1stemaUz.i1ção ad~Qt.adll a tec""'ca le,:;is1~t1\;;1 nos te..mos dos

debates e acordos efetuados. tel1do em vista o Substitutivo do 'ltJ~t-E" Pe:"to~

IV - permitir nos casos .::ore,,1stcs ~- lei CO-:) e"'.a~t~- QUO: fo-ça:; cstrang~lras

tr~'ls1tem pelo território nac'on2.1 o", n",'e ;le--'<:'1eça.- f'e"'::c~a-~'::l"\.a'1te.

VI - <!.utor1zar e fiscalizar 2 o-odwção e o cO"'~"Cio ~e ll'att:!~i<!1 Delito.

VII - emitir moeda.

(NOTA A nUMeração dos artigos co1nclae com a do ~ubstit,Jtivo, a e,<c(lçã., dos a·Sr'los,i·lvos

inseridos. indicado!> por ~ -)

VIII - administrer as rese~\ê!s c2..,,,·~1'3 c:o ;la's ~ f·sc<1.~zal" as '=::'::-:::l,;j<><:; .:12 1"\2ttJ
reza f1l"ance1ra. er.pec1<11"'e":~ as C1e crecltD. ca;o'O 1:' ca;ita,1zaçlo. t''i'1"' c.:.." 1.5 d'3 scg .."OS
e de pre\\dência privada..

IX - ela!Jol'a~ e eXElcutar r;lanO$ r.ac1or-ais ~ r'(g'O":::l S Ce de5~~,folVil'T'i~'1tO o=o:o"'on1co
e soc~al.

XIII - organizar- e rranter a pollcla fcd.:-al c a oollC1,) ro.:lo-,.'Iá/"\~ Ç{..:M"a 1 =:Or'\ CO'\'0
a policia civil. a volki<1 ni11t2r e o co-po aç;> C0",,"ir05 I"l\ltar co 015 ... 1..... l:~'j,_r-<'-l C O":;
Te~r1tor·os.

dI o trarspo-tc a:J:lJav1ario f2n+-l? :JD~tos =:"8.S11.... i-05 ~ "ro"'·e1rJS n:Jcl0n~''3 ::1.1 CICIe
transoonham os limites ae Estaco ou d,g j""r1to"I~. e

tl) os se ..vlços e 1f'ls~a'<::çõ(!s ce e'1e"ç'<! e d-"lca -::" ã-::;'to '~· ..."e5~Jj ...:=1 <:: o) ap-o
veita.,aoto en~"get ico CC'S cursos d'agJa pE::l"teI"C~l"tes iI "I",'âo

e) o transporte ferrovlar'o os po~tC's rr,arltl"'.os flúv'<!'ll" e lacv:;'''es

XII - organizar e lI1a'lter ° Ju<!iclar1o, o ft'f'llsté~'o ;:>'..lO ico e a O.·f,~r~0ri.a Puc lca
00 OistrHo federal li! aos Ter'ritÓrioz.

<I) os serviçoc; n<lcicllla·s. 'nta"cst<l':l~als ... lnt~-":lcjo~:l'S 'Ia t'" E'l.c"',J'11.;aç';.,:,s
cltJsive rad'od1fusào e traf'ls"lissfio de dacuS.

PLENARIO

SENADOR JOSf RIC'iA E OUTROS

De acordo com o c1sposto no §2 Q do artigo 23 do Reglne'lto !n·erno da Assernb1e1a \a
clomll Constituinte. dG-se ao TItulo IV a segw1nte recação, proceden:jo-se a5 êlteraçõe~ Q<Je
se fizerem necessarlas. no SubstitutIvo co I\elator

TEXTO JlJSTF'CAÇAQ

EMENDA E533998-2
E ILM""~

"~ENÁRIO CO'.lISSÃO :;,J6COf,l,!lSÃC ------------, m-- o.o.T"'----,

EL' ..:.-:....::..:.-..:.-~.:- ___'I 0v 00~

TíTULO IV XIV - o"ganizar e lf'al1ter os !:C?rviçcs l)f cia'S C'~ €bt<'t \!;t ica 9.'....~Ç,a ~ C,lr·(".?r.1~

f 1A df' áirDi to nac 10na I.

o.... ORGANIZAÇÃO 00 ESTADO 'IV - excrce" a clasJ;lficaçào ca cn 'c ..sêcs p.mlic<ls.

CAP!T.tLO I XVI - conceder anistia.

XVII - planejar e promove" a dêfesa O<::r'll'af'ente contra as calarnirj.:lü~z putl icus.
pecialme.nte as secas e as inundações,
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XVIII ~ lnstltulr UII! sfstell'a nacional de ~erenclamento de recursos 11ltjrlcos e de"~

ntr- critérios de outorga de direitos de seu uso,

XIX - instituir o sistema nacional de desenvolvimento u-bano , tnC'u1roc!o habitação.
saneamento cás tcc e tr-ansccr t es urbanos.

xx - estabelecer cr tnctptcs e diretrizes para o sistema nactcna t de t r anspor-r es e
viação.

XXI - executar os serviços de policia marítima. aérea e de fronteira atr-eves da
cor teta federal, e, por este Mesmo orgia, nas rodovias, ferrovias e portos eeoe-a ts na par
te referente a cr-tees contra a vida e o pat.rimônio

XXII ~ explorar os serviços e tnsrerecões nuctear-es ce qualquer natur-eza e exer-cer
monopólio estatal sobre a ceecctaa, a tevr-e , o er-r tcuecteemc li! r-ec-c cessaeeerc. ia tr-ccs
tr-f a t t aação e o comércio de mtnér tos nucleares e seus derivados ccecec tca 2. lei ccopteeen
tal' Que regulará a at tvtoace nuclear em t eer t tór-to nactcr-a t

XXIII - organizar, manta- e executar a inspeção co trabalho na forra CIO Que se o ts
nuser em 1et Ou convenção tnternactcna 1 r at i f tcaoa

XXIV - legislar sobre

aJ direito civil, comercial, neoat , agrário, eleitoral mar-Lt trrc , aer-coaut t cc , es
oactat , ceccessuat e ao trabalho,

bl ocr-e-as gerais sobre

1) direito etnaocef ro. tributário, ur-cantat tcc e das execuções penais,

2) produção e consumo.

3) diretrizes e bases da ecucacâo,

4} cct tu-a, cesoo-to e rw-tsec,

S) higiene e saurre

c) desapropr tacão,

d) eecutstcêc de bens e serviços ctvts , em caso oe perigo teüne-rt e , e mil Haras, ctn
tempo ClE> guerra.

e) águas, pesca. t e tecoeun caçoes. r-actcotrvsãc, tneceeãt tca, se-vtcc postal C! e-
nergia ,

f) sistema MOnetário e oe mcotoas , t tturo a car-ent te dos metais,
g) pct í t tca de seguro. crédito, cânotc e tr-anseeeêocta de vato-es comercio exte

rior e tnt erest aouat ,

h) acesse ao mercado interno ue modo a v tab tt t aar o desenvolvimento scc ta t eccnô
mico e cultural. o bem estar .ClO povo e a capacitação tecoctcatce 00 Pais,

I) navegação lacustre. fluvial, mart t tma e regime dos portos,

j I navecacsc aérea e aeroespacial. t rêns t tc e trafego interestadual e rcoovi as e
ra-r-cvtas federais,

1) águas, eoer-cta, j az ttres , minas, outros recursos e-tner-ata e met ai ur-çta ,

m) nacionalidade cidadania e naturalização,

n) comunidades indigen2s,

o) Emigraçllo, imigração, entrada, extradição e expulsão da t<strangêlros

p) condições Cle capacidaae para o n.:.erc\cl0 C2:S profissões,

Q} organ1:z:ação jud1c1aria, CID Mlnisterio P(.bl ico e da Defensoria P\..bl ica do Distri
to Federal e dos Territórios. organização administrativ2: dos Territórios

r) sisteMas est2t\stlco e cartográfico nacionais.

s) sistell'as de poupança, seguro, c~pital1z::tçáo e consorcias

t) sorteios,

u) normas 9l!rais de organiZ2ção. atribu1ções efetivos material bQliCO inst-ução
e5pec\fl:::a, garantias e condições de convocação Ou mool11zaçio das pol\clôls militares c cor
pos de bombeiros militares

v) seguridade social,

x) florestas, caç2 pesca e conservaçio da n2tu"e::a, proteçdo ao rralo .1:Tt'\ente e
controle da poluição e atividades nucleares. e

z) pessoas portadoras de defictencia de qUalquer natureza, tncllJsive gãra'ltinc:o
seus direitos

CAPiTULO I I I

Das ESTADOS FEDERADas

Art 3S - Os Estaaos se organIza'" e se reger- pe'as CO'1st I tulções e leIs aue 200to1
rem, otlservados os principies desta Constitutção

parágrafo unlco - 510 reserv2.~as aos Estados as corpeté'1c1as q!Je nào Ines seja., ve
dad<'s por esta Con5t Hulç.ão

Art 36 - Incluem-se entre os :;ens dos Estados

I - as águas sup~rf1ci2.is ou sutl-::err~'leas, flue~o;es, em depósito O,J l;I-grQentes

11 - a5 i lhas oceânicas e lI'arít1l"'a~ já OCL.;)!~::las pelos Est2;co:.s e Munlclplos

111 - as l1has fluviais e lacust"es

IV ~ as areas da Fal}{a ae Fron'ei-a l'! 25 ''''-''a$ C:eyol.Jtô:!s r:io CO-';Jre;!nd1elas ó'!!rtrB
as da união, e

V - as terras Que COf'st'tulrom os e,>ltlntos itldeílMentos lnoli?'nas

Art 37 - Caoe aos Estados

l-legislar soore

a) .as matl-r1as de sua corroetê~cla cO'l'ole,ne-te~ as l"C"T,aS g9rais '"!l1fe-'"ldas l"êS a1t
neas ~b" e "u~ do item "XiV dO a"-;:igo 31 e su;:lerrer.'2.r a ll':!g1sl1!ção feoe"al em .aSSU'1tos de
seu 1ntereo:;se. especialmerte os r::revlstos nas a 11"1925' ~c~, "n", ~l~ "1" "n", .p" ..t~.
·v·, "1.~ e "z· dO Hem ;(XIV dO art 19031

b) criação. fusão e des"enb"ê!m~nto de t,',unicio1os.

cl divis20 de f,'unlcír::ios erro dfstrftos

JI - organizar a sua J.Jst1ç2., o SE>I..! '~inistérto PuOlico e a sua Dl;Ifenso-ia Pu~llca,

observaoos os p"inc'ipios desta constituição

III - estabelecl':'r diret"'zeS ge"ais de o-deraçd,? de seu '::êr-itó"\o, ooje"~v2.noo co
orde'lar o desenvolvimento u~ta"lo e rur2.I, ~p"o"êitar "ac'':l''lalI!l2'lte os recursos nl'!.tu"ais e
prl',rservar o ambiente.

IV - organizar policias civil Q m111t.ar e cC'ot'p~s de ::;'Ollbe'rOS rri 11ta'"es; e

V - explorar dlretal'lQnte ou fl'edlantQ cO"l(,essfo os se-viços publlcos loca's oe gás
cqmlJ!,.~t'ivel canal iudo

Art 35 ~ b núm91'0 Cle Deoutaaos a AssE!'lI~,eia ltlglSl2.tiva correSponjara 80 triolo Cla
representação CIo Estado n.e. C3'T3"3 tlOS D(!cutacos e atingi'1dO o nUf"e"o iJO! trll"tll. e seis, será
acroscido ClQ tantos Quantos fcre'l1 os Oeouto1aOs ~eccrats acfma (1e co:::ç

§ 112 - O nancato aos ücnuracos Estaduafs será oe Quatro anca. act tcacas as regras
oeste Constituição soar-e sist oea eleitoral imu'lidadeS prerrogativas cr-occsscate , remunera
cão per-ua cc mancare licença. teoeourentcs e tnccr-cc-acêc as ro-cas Armadas

§ 211 - A. remuneração dos Deputados astaouats será fixada. observado o limite de dO\5
terços da que percebem, exctus tvamente a esse título, os Deputados receeate , Vedados quais
Quer acr-ésctncs

Art 39 - O uover-néccr- de Estado será eleito ate quarenta e cinco dias antes do
término do mandato de $C'lU antecessor, na forma dos parágrafos la e 20 dO artigo 111. para
mandato de quatro anos, e tomará posse no dta la de janeiro do ano subsecüente.

Art 40 - Perderá o mandato o Governador ou o Prefeito que assumir outro cargo ou
função na administração puottca ctr-eta ou tnotr-eta , r-essatvaca a posse em virtude oe concur
so publ tcc, cnservecc o dtspcstc no ar-t i90 70. I

CAP1TUlO IV

DOS MUNICípIOS

A.rt 41 - O Munlc'pio r-eaer-ee-â por lei cr-aãntca , votada em um turno e aorovac ..
par dois ter-ços dos membros da Câmara Municipal, cue a promulgará. atendidos os princ\pi05
estacetectccs nesta const ttutcãc e na ccnst s tutçãc do rescect tvc eataco, em espacial os
seguintes

1 - eleição CIo Prefeito e dos Vereadores, mediante pleito dtr-atc a s tewt t âneo rea
lizado em torre o eats ,

rr - tnvtctaor t tcace dos Vereadores por sues opiniões, palavra5 e votos no exer-ct
cio dO mandato, na ctr-cunscr-tcãc CIo MJniCipio,

III - proibições e tncoeoat tbt t toaoes no exer-ctctc oa vereança. similares, no Que
couber, ao disposto nesta Constituição para as memorDs cc Congresso N',lIcJonal e na ccost ttut
cão oc respectivo ast aoc para 0$ membros da Assembléia Legislativa, li

IV - crnantzacãc d2S funções teatstat tvas e t tscat taaccr-as da Câmara Munlcipal.

Paroigrafo único - São cc-encões de ateatntt tcaoe de Vereador ser tn-asttetr-c, estar
no exer-cvctc aos direitos pcl H tece e ter tcace mtnfma de dezoito 2nO$

Art 42 - O numero ele. Vereadores será variável, conforme dispuser a const ttutçãc dO
Est2.C10 respeitadas as condições locais, cr-ooor-c tcnaueente ao etettcr-aoc CIo Munfcipio, nl0
DOdenClD exceder de vtnte e um nos J,lunlctp1os de ilté um milhão de habitantes, oe trinta e
três nos de até cinco milhões e de c tncuenta e cinco nos demais casos

A.rt 43 - O Prefeito será e'tat t o ate quarenta e cinco dias antes do termino aa sran
dato de seu anteceescr . aplicadas as t-ear-as dos oar-écr atos la e zc 00 ~rt1go 111, para man
nato de quatr-o anos, e tomara cesse no dia 112 de janeiro do ano suoseauente

ar-t 44 - Os subsidias dO Prefeito e dos Vereadores ser-ão fIxados pela Câmara Muni
cipal, cara cada exe-ctctc centr-e de limites r txacce na Constltuir;l\71Estadual

Art 45 - compete aos Munic'p1os,
I - legislar sobre assuntos oe interesse local m-aooetnant e e suplementar as leg1s

tacêes reoer-at e estadual no que ccunar .

11 - eecr-etar e ar-rececar os tr-rbutos de sua competência eee CO/!lO aplicar as suas
rendas, sem preju'zo da ccr tsatcr tecace de prestar contas e puO\ leal' balancetes nos pra::05
f1xaClos em leI,

III - criar. organl::ar ê suprimIr dfstl"ftos,

IV - organizar e prestar as serviços PÚbl icos de predominante interesse local

V - QAnter, com a cooper.açãD técnIca e flnance1r.a da UnlãC! e da Estado, programas
de alfaoet1::açio e o en!!lino de primeiro grau.

VI - prestar, com a cooperaçl0 técnica e firanceira da Un1.io e do Estaco, Os servi
ços de atenção primária i! saude da população,

VII ~ promovl!!r adequado Ordenalllénto territorial, mediante planejamento e controle
do u.!o, parcelamento e ocupação do solo urb2no,

VIII - promover a proteção do património histórico-cultural local. otIservada a le
g1slaç~o e l!. ação fiscalizadora fetlel'al e estadual 1ncumb1ndo~lhe tnstltu\r preço publico
pela sua frutçio, cujo produto revertera à comunidade local, como CO'1trapart ida pelos custaIS
sociais atinentes a sua p"eservação

SECÃO uNICA

DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORçAMaNTÂRIA MUNICIPAL

Art 46 - A fiscalização ft"lanc:eira e orçamentária doS lJ\unic\ol05 será exerCida
pela Câmara Mun\c1plll, mediante controle externo e pelos sistf!mas d~ controle interno do
Executivo Municipal. na forlr,,," da lei

§ la - O controle Qxterno da. Câmara M.in\cipal $era exercldo c:om o auxilio ao Tribu
nal de Contas do Esh.do e dO Conselho de Contas Municipal, onde hOUVl;lr

§ 2Q - O parecer prévio sobre as contas Clue o Prefeito deve prestar anu.!l llIénte , @

mft1do pelo Trfbunal de Contas, somente Oe1X3rá de prevaJecBr po" dgclsào de dofs terços dos
membros da C;;'rnara Municipal

§ 3D - O Munlc\pio com pcpulacão superior a tl'ês ml111õ\?s de habitantes poderá ins
tituir Cons~lho de Conta!: Munlctpal, conforme conalçG'l?s estabelecta"u em lei fl?deral

CAPíTULO V

DD DISTRITO FEDERAL E DOS TeRRITÓRIOS

SEÇÃO I

00 DISTRITO FEO~RA,L

Art 47 - O Ofst"Uo F@deral dotaCo de ilu';O"o'l\ia. t:lol\tlca le;\s'ative, adl"li"fs
trativa e financeira, sera zCl'linistrado por Govern2c:or E' I:Ilo9;:;,('I"Z ce C3"'-;"'A _e;ls)ntlva

§ III ~ A eleiç~o do Co~'ernador Distrital e dos DeputadoS DlsU'1tõJ;IS coincidira com
a do Presidente di! F\epuollca, para mandato de igual dur2.ç~O, na (orna oa lel

§ 2Q - O nÚMero de Deout~:tos Distrltafs cor'"'@soo..:::!erã. ao triplo Co! ",!;:'lresentaç(!o ao
Distrito Federal na Cârrara 1::05 Deputados, apllcando-se~lt,.;:" no que couter t:l artigo 38 e
seus paragrafos

§ 3Q - O Distrito fedaral. vedada sua dfvisio em nuntc1p1os re;:e"-se-.a DOI'" le1 or-
gânica aprovada p':lr dois terços da Cám3.ra Leg1slativa •

§ 4Q - Lei federal dlSpo"2. SOO"C o ~mp"e9:;', ceIo Governo co Ois,:,,'·o Feae"al. Oas
paI Scias clv11 fi ml J Itar e dO corDO ce OOllllJelros 11111 'tar

§ 50 - Ao Distrito Fece-al são 2tritu\dzs as como€l:e"'lcias legfs .nivas l"'eSE"V.U:las
aos Estados ~ Munlclplos



Sl;ÇÃO II

DDS TERRITÓRIOS

Art 48 - Lei federal disporá soe-e a organ1=:acào aonto t s.tr-at tva e judlc1arla aos
rer-r-tt õr-tcs

§ 1Q - Os reee t t or tos pOderão ser otvtc tccs em !.Iun1c\olos. 80S qua t s se aplicara,
no que couber, o disposto no Capi tulO IV oes re Titulo

§ 2l:l - As contas do Governo do te-r t tór f c sadio sub-eet toas ao Co...cr-esse eactc-ra i

CAPíTULO VI

DA. INTERVENÇÃO

Art 52 - A União não intervirá nos Estados, satvo car-a

I ~ manter a integridade nacional,

11 - repelir tnvasãc de um Estado e'n outro,

111 - por termo a guerri! ctvt t ,

IV - garantir o livre exer-ctctc de Qualquer dos Poderes estaduais

V - r-ecr-cantaer- as finanças do Estado Que

a) suspender o pagamento'da dtvtoa fundada por mais de dois anos consecutivos, sal
vo motivo de força maior.

b) deixar de entregar aos M..mtctctcs receitas tributarias repartidas nesta ccnst t-
tutçãc, dentro oos prazos es tacetectccs em ret

VI - prover a execução de lei federal. ordem ou oec taão juotctar •

VII - assegurar a observância dos seguintes pr tnctotcs constitucionais

a) forma republicana. representativa e democrática,

b) direitos da pessoa humana,

c) autonomia municipal.

d) prestação de contas da administração publica direta e tno tr et a

Art 53 - O Estado sõ l""ltervirá em vuntc votc tcca t t aacc em seu t e-r t t ór to. e a u
nião. no Distrito Federal ou em r.'unic\pio local teatro em rerr ttcr tc reoer-at , quando

I - deixar oe ser paga. por dois anos consecutivos. a dtvtoa fundada. serve por mo
Uva de força maior.

11 - não forem prestadas contas devidas. na forma da lei.

111 - não tiver sido aplicado o mtnteo extstoc da receita munic.ipal na nanut ençâc e
desenvolvimento do ensino. I

IV - o Tribunal de Justiça do Estado der orovt-entc a recr-eseotecãc oa-e asaeçur-ar
a observância de cr-rnctntcs indicados na Constituição ao ast aoc oen coro para prover a exe
cuçãcr>-de lei. de ordem ou de decisão judicial

Art 54 - A trucrveocãc federal ê cec-eteoa pelo Presidente ca necoot tce e a esta
dual pelo Governador ao Est6do

§ lQ - A d~cretação da intervQ:Oçào dependera

I - no C2.S0 do Item IV do <lrtigo 52. óe solicitação 1(1 Poder L!?0151aY h c ou d:: Pe
cer E,o(Elcutivo coacto ou l;,pedtco ou de reoutsiç;ic dO Sup"~mo Tribúnal Fecwral se a coaçào
for exercida co.,tra o Poder Jud'clar10

JI - no caso de desres"eHo a orde";'l Ol.l decisão juoiclarla. oe reql"islção c.:.> $u;.')"e'lo
Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Elei'oral.

111 - de provimento. pelo SUDremo Trib.Jn~l federal. oe repr~se""lti?çã,;, 00 ='r:;cu"200r
Geral da ~epubllci! no caso de recl"sa a I2xecução oe lei 'l'ederal e na hlootese co lte"l V!: do
artigo 52

§ ?Q - O decreto d~ in'erv...nç~o, Q..1e con(orm~ o caso seri! sut...~t'~Q la 2~recI2ç~Q

CIO Co'Õgresso Nacio.,a1 oú oa Assel'l=lle1a Leglsla,:IJa :lO Estad,), no prazo ela .. 1.,·C e Cl"atrD no
ras, espeCiflc2.r~ a sua amplitude orazo e condições de execução El. se co!"':l~" ronaa~a o
interventor

§ 3Q - Se não estiver funcicnan::::o o COrg-';550 Nac'o~al ou d II.ss",-c:l:da l..eatsl.attva,
far-se-â convocação eJt.traordinaria. 1'10 r-e!::r"D prazo de vint\3: e Quatro noras. pa"a apl"eclõr a
mensagem do Presidente d2 Republ1ca ou do :overl"acor do Estado

§ 4Q - Nos casos dos 'tens VI e VII do artigo 52, OJ::1o He'll IV 00 a ..t'go 53 1i5
pensada a aprecl.açào pelo CongrESSO OU pel3 Assr."'blé'a Legislativa o cecrOTC 11r-l·a--Se-cl, a
suspender 2. execução do ato lr.';:IUgI'200. se essa medIda bastar 20 r,:s:ao",'eci'lel"to ca
normalidade

§ SQ - Ces52dos os motivos da interv.;!rç.i!o. 2;1: 2IJtorij2des a~as-a:::as ce s~!.<<; carç,os
a eles voltarão. salvo '\I'lpedimento legcil

CAPITU:..O VII

DA ADMIN!S'iRAÇÃO PuBLICA

SEÇÃO I

DISPOSIÇOES GERAIS

Art - A aoministração puollcl.l c.rg.:lJ"'lzar-~~-a COl1 obealenc'~ ~os cr1nc.\p10S de
lmpassoa1 Idade, •ega 1id2.de e razoab11 Idade

§ lU - A lei Instituirá o proces<;o ::la <!ten:::timel"to t'elas ,'l.,ltoriC:l::l S ::las l'~cI3I1'a

çõ~s da corr.rnldade sobre a prestação 00 serviço 01,,01 ico e as cO'f'lnaço.:'s cato ...eis

5 2D - Os atos dp imnro~ldac!c adrni'l1strativa 11l'·))r.a".1o na SUSt'(>O<;,30 CC"S :l ...... '.~';

pol\ticos na parca :;3 fU1Çào PllOltC3, na 'nal"t',,"'ibtlldaéa cos Dens fJ "O r_SS<lrc'-'~"It~ <lO
orário. na forma C! gradação prev'lsta en 1(". se'" tlreju\zo ~~ ac5.o penal co~ri!SCo":::c'" e

§ 31:2 - São il"iprescrHtveis os incitas pratiCMos Dor qual(4ue n ag~"':e serv'~or pu
blico ou não. qUI! C'h.sem preju'lzo ao erario. Der.. cono 2S respect ivas aç'5t::s ce ressarc'lll'ento

§ .,Q - O reajuste perlódlCO ca rel"l...neração cos sa"vidorl?s ::11..:.'iC05 c· ...·s e o dOS
nilitares far-se-á sem;:re na. mElsma epoca E! co- CS mesmos Indices

§ 512 - A lei fixará tl. relação de valor en'r~ a r."aior- e a menor renunereçãc do ser
viço público. observados. CO'l'O l1rrite r.'axll:'o l? no õ1'"l:lHo 005 POd9res na Un1ào "'lOS Estados.
Distrito Federal e IIunic\p10s. os vzlol'es p~rcebldos co"''j relrurer-açào a :lua'clJer t ltulO.
por membros do Congresso Naclonal, t/lnlstros dO SU:lrEl""to Tr1b"mal f. 'ristros ae Estado
Secretarios Estaouais e flunicipais. re5pecti,a'f'entl?

§ 612 - A parcel;a da rem!Jneraçilo Ol.e e1l:ce;Ja o 'im'te l'I\ax1mo ::lete""'·-:l.:l:l no paragrafo
anterior não constitui ::Hrelto adquiriDO ne"l se s~bne':e ao princSplo::e ~-~~:;..!~It.\11o<!de de
vencimento. podenl~o a lei reduzi-la ou elirr'na-i2. CO'l Me1o:os ~r;eálatC5

§ 7Q - É vetlaCla a vinculação ou eQu1carzçào ce Qualquer natu~eza oa·a C' efeito de
remunaração de pessoa.l ao se~v1ço publico

Art 64 - É Ved<!.da <!. tlcul'lu12ção re"'unerada de ca"gos e funções p,J:Jl icas exceto

I - a de dois cargos de professor.
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11 - a dI" um cargo de professor ccn um técnico cv cientifico

111 - a de juiz co'n um cargo de professor.

IV - a de dois car-çoa pr1vat tvcs de medico

§ lQ ~ Em coerever dos cases a ecvnctacãc sonenr e e per-mtt 'da coe-oc no..ver cc-na
t totrtoeoe de horário e correlação de r-ater ta

§ 212 - A pro'lb1ção de acu-nuj ar- est ence-se a cargos. ou ruecõas ee aut a-outas , em
presas publicas, sccteoaces de economia mtst a e runcacões cuat tcas

§ 30 - A prOibiç2.0 de acueutar- c-cveotcs não se eat tce aos nr t t t a-es e ctv-s aoc
sentaoos quanto <1;0 exerctctc de eanoato etet tvo de l",ag~st~rio. de caro;o e-e co-o ssêo e de
contratação para o-est acãc de serviços t ecntccs eacec tat taaocs

SEÇ~O 11

DOS SERVIDORES ececrcos CIVIS

Art 63 - Aplicam-se aos seevtoor-es cvcr tccs c tvts , alem oas orsrostcses ccon t eot es
do artigo 7Q • as seguintes norr-as especificas

t - os cae ccs e eepr-eacn cuat tccs são acesstvet s a tO.:l05 os o-astr et-cs coe croen
cham os r-ecuts ttos esr enetec tocs em l e t ,...--...

11 - o ingresso no serviço publico. see cue tcoc- regill'e, cece-cc-e sere-e ce ao-o
vacêc prévia em concurso cucttcc de proves ou de c-ovaa e t vwtos ,

III - a tmtãc. es Estados. o Distrito recere t e os r~Ul"c\olos il"ist'tl.oirâ.:> r-c Jmolto
de SUi! competência. regime f uetctcc unlco para seus servtcc-es ,

JV - são estáveis após dois anos de etet Ivo exe-ctcto. os seevtâc-es no-canoa por
concurso êxt tnt c o cargo 0..1 declarada a sua oesnecees toace Dor ato do cooer sxecut tvo o
tunctcnar-tc eatavet ficará em disponibilidade -e-wee-ace com venctr-eorcs ceccc-c tcr-ats ao
tempo de serviço. até seu adequado acrcvenas-eruc en cot-e car-çc

V - o direito ã livre associação s snntca I e o de greve na "or-tra da. lei

Parágrafo untcc - Os cargos sm CO'l'jiSSãO do ecoe- Executivo serão ece-ct aos pr·lvat1
vamente Dor servtoce ccvcente de cargo ce car-r-e t r-a t écr-tca ou cr-o's t ss tor-a t e ..cet c os do
confiança c tr-et a cio sr-as tcent s oa Re;:...o , tca cc ?rir.e'lro-·,,inlstro. ''Irds ..r ... de earecc c da
autor toaoe naxtea de ent tdace da aor-tntst r-acsc toutr-et a

Art 65 ~ O seevtcor se-e aposentado

I - por trwat toea,

Il - compulsoriamente aos setenta anos ce toece cara o oot-er- e 20S S""S~H?"'3 e cin
co anos de idade car-a a mulher-.

111 - voluntariamente. após trinta 9 cinco anos de serviço ce-a I;) no-e- e trinta
para 2. mul tier-

§ 112 - Não haverá aposentadoria an car-ços . fU"lr;ces ou evc-eaos re-ca-e-fce

§ 2Q - Let ccecte-e-ue- ecoe-é es taoet ecer- escecões ao C:'.5pOS~O oee re art Igo no
caso de exerctctc oe at1vidaoes consic:erat:las penosas insaluores 0.1 pe~1;;!=..sas

Art 66 - Os proventos da aposentadoria se"ão

I - integrais, quando o servidor

a) contar com o te'TIpo de serviço exigido nesta CO",;;!ituição.

bl sofrer 1nvalldez perrr,anente. por acidente em se"vico, por lt'.ol~st1<l broflsslonal
ou do~nça grave. contagiosa Ou incuravel. espE'cHicac:a em lei.

II - proporcionais 20 t~mpo de serviço, nos demais casos

Art 67 - Df proventos da inativi:iaa", serão rev\!;tos. 1'<2 mes"',] p..ooorçto e na Il'f.lSIl'3
data SQmpre Que s~ moaificar :a re"lureração aos. servicon@s em ativldaa.:; tc!'" CO"'lO semo-e
que fo n transfor'llado Ou rec\as5Hic.l!.Oo o c~-g:l ou ~unção P- (ltJ" se j~u a i~cOSel'\"'l:loria

Paragri"fo ul'\lco - O beneficio de pe'l'~ã:) por Il'orte se"a Cdlcu'a::C' co~ .:11'3(' "1,,'': pro
ventos ou na rem~ncrélçao IntElfj~2iS co servltJor publico f<!lec'lao. ooserva:lo C' CI<'C-:'St.;l neste
art i90

Art 70 - Ao servidor publico em exerclcio de mandato elet Ivo. apl1ca11-se as dispo
sições seguintes

I - tratando-se de mandato eletivo federal ou estadual, ficará afast.ado. sem renu
neraçi'io. de seu cargo, emprego ou função

11 - em qualquer caso que exija o afastamento para o exer-clc10 do Il'andato eletivo.
seu tempo de serviço sera contado p2ra todos os efeitos legals

Art 71 - O servidor publico estavel s6 perderá o cargo em virtude de sentença ju
dicial. ou mediante processo administrativo no qual lhe seja é!ssegur.ada ampla defesa

§ 1Q - Invalidada por sentença a deM1ssão. o servldor sera reintegrado

§ 2Q - O servidor que ocupava o lugar do reintegrado será reconduzido ao cargo de
origem. sem direito a 1ndenlzaçoio. aproveitado em outro Colrgo ou posto em disponibilidade

SEÇÃO 111

DOS SERVIDORES puBLICaS MILITARES

Art 72 - As patentes com as orel'rogatlvas. direitos e dev12res a elas lnerel'ltes.
são asseguradas em toda a plenttude aos oficiais da ativa. da reserva ou r-eforrracos. das
forças Armadas, pol\clas milHares e corpos de bomoeiros dos Estados. dOS Territórios e dO
D\strito feeleral. sendo-lheS privativos OS tHulos. postos e uniformes milHares

§ 112 - O nilitar em atividade Que aceitar cargo público civil p.:irrranente sera
tral'1sfer'do para a reserva

§ 212 - O m11Har da .ativa que aceitar cargo. emprego ou função publica temporária.
não eletiva. nclusive da adnil'istração indireta. ficar8 agr-egatlo 20 respectivo quaaro e so
mente podera ser promovido Dor antiguid<!de. enquanto ps"manecer nessa situação, co"taflcio-se
lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoçào e transferência põ!ra a reserva DeDois
de dois <lonos de afastamento cont \nuos ou não. será transferido para a lnat IviC'ade

§ 312 - AO militaI"' são pro1bidas a sindicalização e a gr(lv~

§ 4Q - Os mi1itarl?s. enquanto em efetivo serv'ço. nao podel"'ão estar fllia{lOS a par
tidos po1\ticos

§ SQ - O of1ci-al das forçds Arm<lCas so perderá o posto e a pa.tente se for julgaco
indigno do oficialato ou com ele InCO'1lpatIvel por decisão de tribunal II'Illltar oe caráttõ'r
pormanente, eM telT'pD de paz. ou ele um tribunal especial em tempo de gu~rra

§ 612 ~ O m~litar cond(?nado por tribunal civil O.,l militar a pena rdstritiva da li-
berdade Individual superior a dois anos. Dor sentença conO~natória passtloa eM julc,1do será
suomet ido ao julgal"lg.,to previsto no par.agrafo anter10r

§ 7Q - A lei esti'!:belecera cs limites de Id~ce e OUt-1l:5 ccnd1çeez ce tra"sfêru'1c1a
do servidor ml1itar para n 102t ivicnee
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IV - conceder eutcr-taacãc c-e...1a oar-a o ert-e t-c-vtnts-rc se ituse"t~ .. co ee is ,

V - apr-ovar- ou suspender o esteoc de oeeese • o estaco de st t lo e "' t-t e-vencãc fe-
oar-at ,

VI - aprovar a Incorporação ~t..~~lv\'S!o 0,.1 cee-e-o-aoer-tc de ã-eas 02 te-r-r rõr tcs
Ou asteccs , ouvidas as esseenietes li!!G;'sjz·jV2.S,

VII - mudar teeoc-ar e enerue a soa sede.

VIII - fixar pa-e CAda exercvctc r te-eocet-c 2. rf1'm'~ ..e-acac co t'l'es'=:op·,!: ca R~~tJbll

C2. do Pe tee tr-c-vtnt s tr-c e aos ",lnlstros ca aaraoc ,

eter- os r~~a~6~~~~3;Oô~~U~'~~~~Çã~sa~~"~~:p~;e~~2g~~e~~bO ::"'''>!'''o-r'\tnls~ro cc- CO"'lO aa--e-

X - t tecat tear e controlar cc-nunt e-renr e ou por Q1,.alooJe'" ces cases os ares ao r-
xecat tvc, Inclusive os oa administração IndIreta

XI - deter"lnar a -ear taecãc de r eter er-cc -essetvaoc o \te;'\ XX 00 a",1go ,15.

XII - regulalfentar as leis. en caso de o-arss âc ee sxecvt tvc,

XIII - aprovar os ecoe de concessão e rerO"i'!ç~O ae cc-scessêc ao e '""1ss;;>"'?s ae rsavo
e t etevtaãc,

• I - aprovar ou não tratados convenções e acor-ccs t-itemactcna-s cetacreecs ::1':10
Pres tuente da necom tca ,

11 - autcr-taar o sr-es tcent e ca Re:JUO: tca 2. cectar-e- cua-r-a , a ceiec-s- a P2.::. a.
per-rn t e''" que forças estr.1rtg.e Iras ~~o!n,;; I -er- pelo ter/' I :6~ 'o rec lenO! I O:J nl!, e c~·'"~'le-ça" :e,'"I·
ccr-ar-taeent e ,

III ~ concede" acrc-f eacão crevta car a o e-escceoee ca eec-..::: 'C2 SIÕ' 2wS;;l'1·O!f' co
Pa\s. Importando a at..sêncla sem co-tse-rt teento en ca-ce Cê) cc-se

P t.. E' 11: Á R I O

SENADOR JOSÉ RIC'iA E. OUTROS

(NOTA A. ntJmeraçlo aos :ll"tlgos cc te-ctde C01l' a ao sccsrttvr tvo. ã excecãc ccs cisccs tr tvcs

Inseridos, indicados por· ~)

-fXTOJUSTlfl:::.o..Ç':'CI ,- --,

JUSTIFICAÇÃO

AI!; alterações e a redação er-a propostas ee nt soos t t tvos co--ere-cs CO"'lte-:::..,a'l\ os aacectcs

de mérito do t e-a , as asoteacões SOC1i!1s do povo brasileiro. a r-ecr-esentat tvtcace const t t.r

tnte ca SBlJS s1gnat:irlos e a s t s t er-at t aacão acacr..a::l2. à técrv ce leçtslatha ...os t er-eos 'lOS

ceoates e acordos efetuados, tendo em vista c Supst1tl-ottVQ 00 Ilustre Relator

= I'l.lU"'''IO,co'V!MI.O'SUBCOMU,{O ---,

EMENDA ES33999·1' -
E ----'I L"'''OO~
w l~-~L.L --Jl 0:J 09 J"1I

Oe accroc com o oteceste 1"0 §2Q do ar-t tsc 23 oc Reglm~nto Interno da asse-oteve Na
cional ccosr ttutote , O:&-$E! ao r t t uto V a seguinte r-edação. proceceooo-se as a'<e-acões Q.Je
se flzerl!'m necessar tes , no scost r rut tvc ao Relator

TITULO V

04 ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA D~ GOvERNO

CAPITU!..O I

XIV - aprovar tntctat tves dO Executivo r-eeer-ewes as at tc t aaoes rwctea-es e

XV - decretar por waro-ta aosctot a ce set.s r-e-a-os acos se-eo-tca cOI"'~er3~<:I"'.:!:

tr-ans t t aaa ee jlllgaoO'. O COf'flSCO oe ce-ie de q.Jen i:i?"'l3 el"r'O<.li?C'C!,) t t tcvr a-e-ue il custa co
patr1rr5"'tio publico ou no eser-c tctc oe cargo ou ':0 fu"çào ccortca

xr-t 713 - ÀS r-esorucõcs CO (;...,,,gresso "'.ae'';)'',a'. Q> ce oIJJ!lQ'Je· ee s..l!. Casas. c (
visem a eeoutao-ent ar ct sccsr-vvcs cesta cor-e- \tu'ç]:- r-c-a asseoc, ...ar o eeo-vvc ';'lIerclC10 ao
suas cc-ceienc tes cons t t t uc tona ts t er ãc -c-ca ae t e t

Art. 79 - A câ-a-a ocs uecotecos e o 5'::"12::0 sece-a ' ccce-áe CC.... DC~ ... c P"'~lro

It.letistro e os '~~nist~os de est aco car-a c-es ce- cesses r-ent e , tnec-eecões 5-:'::"1< eSS';"l'to c-e
v-amem e determinado

DO LEGISLATIVO

SEÇÃO I

DO CONGRESSO NAC!Of.lA.L

P.l!r-2groafo untco - A falta de corcer-ecr-e-rc se- f ust t r tcacac acscvaoa ·...,;:-O...~2 en
crime ce r-eeocnsact t tcaoe

Art 80 - E ca cc-ioeténcta exclusiva ce ceca 1..;;1<1 das casas OC C';'1g"1:!5S0 cacvcna t
etabo-ar- seu reg1m~!n'to interr-o Q dls~cr so~:-e o~ça""za.;ào fU'1cion2.1'tE"I:O CO: 'c1<1 criação.
transfor-ll'açãO 0..1 extinção de cal'g05 erprei~5 e .....,C3~s oe seus ser,j'iço5 e "Jo:~~ão ca res
pecttva .emuneraç,io ressalvado o discasto no p"'''.a;·e"o L,.,lco e seu I:e'" I :::,:J <!... fgo :224

Ar;: 81 - Salvo dlsposlÇào conSt·: ..c1o~al el"' co"'ttrarlo • .aoS ce ·~Ij"ô!.ci5es ce cada
Casa e ele suas CO'ilissões serão tOr'adas 001' '"lalo"il: :e vetes. Pl'"!:!se"'Ite a -310·'õ!. .Je seus
mem~ros

Art 73 - O Legfslatlvo é exercido pelo Congresso Nacla'lal que se compõl1 d.;J Cáwar.3
dos Deou'ados e do Simado Federal.

"rt" 14 -,. Cám3ra do~ Dep.Jtados cO'llPõe-se ':le ate q'..!ll"l"e...:os rep",cs"nta"ltcs dO po~

'1O. eleitos por voto igua,. direto e sec~eto em C<l.d<l. :staao T~"'hlt~...·o ~ na D'str~to i'"cde
ral, dltr>tre cldaulos r.;alorl?s de vInte e um anos e ro exerclcio dos dfrel"os ;01ltlco5 i'!tra
'lés de sfstel"a !"liSto. majOriUrlo e pl'oporclon.al, conforme disca1;to arr lei COr"úlem~ntar

SEÇÃOÍ::
DA ar. ARA i:lCS 0:1:="..-;'0:5

Art 82 - COI"',~et~ privattv2.mentj? a. Cá"~"~ c:::s O<'!D.JtMOS
§ 10 - Caca lElQ1s1~tur2. terà a dlJração de quat.o MÇlS. selvo d1SS01uç!o da C..!<l'il.a

dOS Deputac'os. hipótese em Que:. co'!' a DOsse doS 'oePI..ta:Jos ap6s .as elei~õ'2s extraOnj'n.:l,ri3S
será lnfc1ado um novo Pl':"~Oóo Quadr~enal

li 2" - O nunero ce Deput.1~DS por Esta::lo ou pelo D1strftú fecoetal. S-.1ra esuc'1 1cci
do pela JlJst Iça EleHoral. pro:Jorc10na1'1'ente á poot..l~ção. com os ,1juS!~S r~cessar'os ca"'a
QU~ nennu'l1 I:.stado Ou o Distrito fedor.al tenna menos oe quatro Ou mais 02 setenta O/?oula,J!)S

I - declera.... por dOis terçcs da s~_.s I"'~-::"O!; a orocec!enc~~ ce aC..ll,1çào contra o
Presl(j~"te da Rf!p.l~l'c<! o Prll"'~l"o-·.:·nlstro e os I '~j~~ros ::e E.st<!~",

11 - proct'o~r i tO"\<l.02; oe CO'\~2S r::o ?r'-oej"o~',in1!>tro. ~-.la"~o "lê::- ar:"ose"t~éas ao
Congresso Nac10nal éC!n~ro de sesse:'l:2. éias 2;ms a "';)~"'-I.."~ oa sessào .e:;': a-'-,a

I r I - õlprOvi!r
§ se - Excetuado o de Fer'lando de !IIoronna cada Tar~aórt" cl~g~ra Ql..at,..o

Deputados
\ censur-.2

Art 75 - O S!i?NJaD Ft:deral cDmpõ9~s9 ceo repr"se.,t!'l";:~.s Ó.os Estao':'!l e tlCt D1s'rUo
Federal, elattos ceIo voto :I1"'<Jto e secri!to. seQt..ndo o orl'1c'~',J ".:I.Júrt·.âr'O cen,"e Clc::.3-
dão!: lf.aio"'Ql> de t"1nta ~ cinco ancs €: nc ~,.:erc\ci0 (lOS t;llrelt'J"> ;:',')1 1" 1C-,!;

§. H~ - Cad<l El>tado e o Distrito Feocra, e1egarào tr~s: S....·aoc.....;; CO'l'l r-1"l-:.2'o da
ofro ll'X1S

§ 2l:1 - A reprelientação d~ cada Estado E! do Dist,..\to federal sera re'1ovaca d~ quatro
em quatro anos. <l.1t~rn2damente. por 'Im 11 d01s terços

§ 311 - C<1lda Senador será eleito com doIs stJpler,tes

bJ por- mai0r1a simples voto di!! CO"lfh.nç.2.

IV - por lIIaio"12 simples reCO;rendar ao ;lrll'1...I "'Oh\H n l stro I) ôlfas"al"'''''''"o ele cettntor
de cargo ou função oe CO"lf12nça no Coverno rlÕlde..."l. lrcl-.ls1",e na ad'11n1s;:"aç,io ·"clr.:!ta

V - eleger. por I'lalorla absoluta o Pr\"e'ro-fltn1stro. cc..fo"-,;- p"'~vlst(j ('('Ha
Cormt Hufção

SEÇf:O tv

SEÇÃO 11

DAS ATRIBUIÇOES 00 CONGRESSO NACIONA.L Art 133 - Compete privativa-ente ao Se'lado Federal

III - f1xação do efetivo das Forças Armadas,

IV - planos e programas nac1onals. r-a910nals e setorIais Ól:'! de5e"volvlr-en.o e Clas
centrall.tação,

VI - tran!ifere"lcta tempora,..la da sede (10 Governo feaer~l.

VII - concossâo de an1stla,

VIII ~ orglml.tação adl'lln1!str.atlva e jud1cia.l~ da Unlâo":: dos Térr'to-'os e <! 01"g3
n12aç.ão judiCiária 00 DistrUo F'ed~ral.

Art 16 - Cace ao Col"lgresso Naciona.l, eo"l\ a. sanção dO ?"'esfO'1fite ca R.eOt.t:llca. ois"
por !>obre to~as as rnateri2s ele coooetêncla da Uf'I'lão e eSpecl.alr,ef'te sOOré

I ~ 51st~ma trl'Putár10. arr~cacação I'! dtstr1ou tç:io de I"Elnd.!,l'i

11 - plano plt..rlan~al. d1retrl:es orçall'e"ltarias. orç.1'1'l';;r·o ar"lal. úpo-açQ,,"s 00 c,..é
dfto, d1vlda puol1ca e emissões de curso forçado

IX - crltér10s parõ!. Clas51ticação de oocur"~ntos e t .... fo,..l"'açcos Of'C\2's !'gPcs:'s C!
prazos para a tiua deSClassificação.

X ~ criação. transfOI"r-.,;tçâo e ext1nçào d~ cargo,;. empregos e f ...'1ç5CS Çl!.J:111Ci!S ~ ft
xação da respectiva remuneração.

XI - criação, estrut"'raç~o baslca e l!tr1bufçõu!> dOS 1','"is!or1os t: ':';.-J.:s di! ACr"I
n1stracão f'uol fca.

VII - d1spor sobre lImites globais e concir;ões t:'a"a, at opqraçc.zs tlQ c"cd1'O \?",·erno
e Interno da União. Estados. Dts;:rftO Feceral El' Mwnlc\oios ce- 1uas a.Jt2 hCL,1as e :::lÕl-als C.,t1
dadas controladZl.s peto poder P.:bl ico hderal.

VI - fixa" por proposta do ?rlr-i!1ro-r\jnlst ..o lfmltcs glo:lals 02~2 o r'o"t~ .. tS ca
d1v1da conso11dada c:a. ul'Hio. dos Estados e aos M<.l.1clp\os.

aI do Procurador-Cera! da Reoú~l1ca.

d) do preslo!?nte e dos diretores do IUlnco centra1 e de: ·=e~/!,.. sobre a .su.a
exoneração

V ~ al.ltorizer pre'/1l'1;;'lente ooe,..ações !;)(tern3t cc: n<l.ture:!:2. fl'1arce'''s. (](I Interess12
da. União, dos Estedos do Dtstr1to Fe~era·. CIOS Tarr1tcrl05 e aos '\m1clclos

IV - aprovi!.r prevta"t€nte. 1:0~ veto s~creto aoos argGlção er stôS'sã? s'~Cl'rHo1 1J es
colha dos Chefes de Missão Olplone.tfca de cara.t~r permanente.

c) dos Covernador-os de Territórios.

I - julgar o Pres1dente da ~eot..ollca e o Pr1m!!!'ro-"I"ls~"'o ros Cr'-;Hi .:le r.:!Si:::J'"'sa
b1l1dade e os Mln1stros de Est<!.ao ..nos c:"'i~s da r"~s'lla natu"l;l:!:a.. COJ'e,.:os CC,- <I::.Jo!les

II - DroCessar e julgar os MInistros dO Supre""oO Tribunal ~e:;:9"al O Procurador
GerAl da ReplÍbl1ca e o Procuraoor~Ger2.1 da Uf'1ào nos cr1NlS de respo'1só!o\1'C2,J1;!.

111 - aprovar prev12.'lIe')te, por- VOtO s~creto. aoós a."gülção ~'n .s~ss';;~ .:luOl JC.3
colha dos titulares dos seguintes cargos. ale'll de outros q.Je õl. lei (le;:e-.-·'1ar

a) de m2gistrMos. nos casos d'eteri'l1nados Ol2la Constitu1ção

b) de M1nlstros do TrIbunal de Conus ela União, 1nd1cajo5 pelo ;>"'eslo.;ll"te oa
RepUl)l'lca

V - limites do terrHór10 n1clonal. e~paço <te"eo Q Mar\t1.-.o e t:,,~z ao 0;"\1'110 d~
Un1~0

XII - sistcna nacional de ra~1odlfusãD tclcCD-V)lCaçào Ct corrt,r'caçd:" ::G '-lSS~

XIII ~ mater1t.! ftnance1ra. Ca1lbla 1 E lfon(.~arta. t"st1t1.,1çé.t:'s fl"'.l'1c':'''i!S t? SI..i!S 0
fE·...nçôes.

XIV - norrlas 9".lrals de d1relto f1na.'1CQiro

XV - captação e garõ!.ntia da pO,Jo2:nça oooular. e

XVI - moeda. seus l111'Hes de l:!Il',issão. e tr'o"·2.'l.e ca a1vida mcbll1á-''''' "e::,;r2,·.

Art 77 - E da co'""pêtêncl,z :Âcluslva CIO Co"g"ê!lSO 'ac io'1;!.l

VIII - dispor sobre ll'"'~tes e condlç-3os. para;:l conClõ-ssâo df> oar,al'1tl.a ::a U'1Id,o em
oparaçõas ae credito externo e 1nte'"no, -

IX - estabelecer lilliltes glooals e CO"'d1ções para o montan'e C3 d ~'ca mo~1llCl.ria

dos Estados, CID D1strlto Federal a d':7lS tluC'1c\Pios.

x - susoender ti exoc:Jção, no tDjO OJ em carte da lei ae-clo'J"a.:.: IncomaH.lc·onal
por decisão daf1nltlva dO S..,prt!ll'O Trl0unal rr::dtlr.al

XI - da11borar. no pri'!ZO de t;\nta d'::lS Dor lIla'o"la ~:::!oll..'a e p~~ ~otC' secrotCl a
C?Âoner<l.;ão dt;! of\c10. 00 PrOCU~<l.c:;r·Ci!"al ca Gr·p.J::l,1ca .:!:'1.es c:. ;:,:o-,,1I'::''":C' <;eu -a":::lli:'O



XII ~ $U!;t"r 05 atos nceea t tvcs do E...ecvt tvo Q<.JC excr-oí c ce co CO:::C'~ rf:gul<lr"'I1,v ou
dOS 11trJha!j de t:I~lq;':H;JO teatstet rva

Parágrafo u'1ICO - e.os casos cr-evt s t cs '105 p~"S ~ e II tv-cre-ra-a COTO e-es tcenre
o do Supremo Trlb<Jnal secc-ar , r tet t ancc-se a cc-ceoecãc cue acs-e-ne se-e c-c-e-voe por
ccts terços dos VOtoS do Senado seoer-e i 2 cer-ca 00 C'l~20 COl'\. 'naol, \·a0;20 cor o--c 31"C'S.
par-a o exerc tctc ele função pl.ool'ca se" p"éjl.l:!o ces oe-ea-s Si:nçÕ<25 j.J~lc121S cec vc ts

SEÇÃO v

Art 84 - Os üecv-eocs q se-aco-es são t-wtotavet s por S'J~$ octorõea. catav-as e
votos

§ 10 .. oesoe a expedição do orotcma Os r-errcr-cs do cc-a-esse t.ac tor-a ' não cccer âc
ser presos. salvo (!I"l flagrarte de c-une in<!.f1ançchel, nem orocessacos c-f-vtnatr-e-it e. sen
previa licença de sua casa. salvo em r-etecêc a tatos c-at tcaoos enter-re..-oerc

§ 212 - O tnoe-er-tnenro do cectec oa t tceoca ou a aUSÕ'1Ci2 de oer rce-acêc susoeoce a
prescrição enQvanto cvr-ar- o mandato

§ 30 - No casa de f1agr~nte de crime tr:a"'la"çavel os autos se-êc -e-et tccs , dentro
de vinte e quatro nor-as • à Casa r-escect tva ca-a auc oetc veto scce et o di); Illalo"',:! coe seus
membros, resolva sou-e li prlSdo e autorize, 0-..1 nãc , 2 rcr-r-ecêc Da culç?

§ 40 - Os oecut eccs e sar-acc-es ser-ão avc-et tocs a jlllG3r(lrt" oe-eotc o 5u,,""'-0
Tribunal federal

li 50 - As prarragat tves cr-ocessvats dos oecvt aocs e seoaco-es a-roteocs CO'TlO t eet c-
mcnnas não euos tat trêc se delxaroel'1 de at e-icer • seo fvet a causa r-o c-aec ce trinta dias ao
convite judlclal

§ 60 - Os oeout aocs e seoaoc-es não sc -ão co-taacos <l t est e-uor-a- soe-e tr-ec-eeczes
r-eceotoas ou prestadas OI!' -aaãc do cxe-ctcto do r-a-roere r,C"'l sccee as :JºSS01S Que lhes eco
t f ar-am ou deles r-eceoer-am tntcrrtecões

§ 70 - A tncc-cc-acãc as Forças Artr8.:leS a» cecc-eocs ~ se-iaocr es e-cer-a mtt t t ar es
e avooa e.re em tempo ce guerra, eenercer-a ce p.rév\a 1 tcenca ta Casa resnect vva

§ 80 - Os uerwt eccs e S~l1ado"e$ Gost.1!o e'"'l suas o;:ltl"llces, ~<!.lavr.'ls p. v.:.tOS, v1ncula
elos {,!xcluslval"(;nte à sua conscléncl<l, res$<llvaelCls os ;::rlrc\plos de flcl?li::Mce partlaól .. la,
nos termos da 1el

Art 85 - Os Danutaelos e Scnél:lOre" não t',:I:Je-ão, Nasce a posse

I - flrlT'ar OL ll'anter contrato com cesso] C:a dll ellc .:otlto' \C,:, aU~"~.:t.Jlil (''"\:::rC$a 0..1
bltca soc'eGil~W Cl? econor-ltl ';lIsta ou t?ltIr"cst; cCJIC(l~s1...I·;:,-lil co? :>t:trviço o\..t>llc,-~, s<l;lvo Qt.an
d" e contrõ'lto e o respcctho P"occ!oso de seleção C::h?t:~cerer a clau.:;ulas LnHorres,

11 - 3celt,U" ou '<!xercer ca"go f!J~.;ão O.J ê-~"e';c "eonv·e-tl:.::JO '1C\.JS \.: cs ao.:' c.lJe
sejarr derntss\veis ~<ld nutum M

, rU1S entld2des cO"lsta'"\~ês ::0 'to2'"'1 a'1·':l~:o" sal" ~c...l·aç5.o
decorrerte ele concurso publiCO, caso e"1 c:..e se p~oce=e""a "'ta -0--2. ::lO a-:' ~D 7. '~e'- j'

111 - patroc\na" causa. l';., ql,l~ se~<:. ' .....~..esst'::l.: :::~'" Cl..ler C::.s e ..t';:-"::"s 2. ':i~?! $'" r-e
fere o Hem I,

IV - ser propr1etáriO$ contro120j"~S OlJ c'-eto"es ::e er-:pre,,<!. ::)0;: g:::,,, ::e U.VO- ce
corrente de contrato cor!' pessoa j.J~\dIC2 ~e c'-e1to c....:'JI·co, OJ nala ~)(e"ce" ~","'çi!~ "l?r'...-e
raoa,

v - ser titulares de i'l"als ce U;õ' cargo Oll "l'a"ca"o eletl/o fé'::<;.-a' êStôl..:lUa ou
municipal

Art 86 - Perdere o mancato o Oep.Ju::lo c.: SI'!~e:c~

I - que lnfr'ngir Qualcu ..er das pr01::llçõ;s es"a:le Ec1das no ~ ..~ 'ç:l ::.l"-~~'or

11 - cujo proced'li'e"lto for decl2.r2.CO incor'pa-h~ CO'"'l o cecc-~ ~a""i'''-::~t<:r

III - Que deixar de CO-:Jarecer, ell' C<:dõ!. sessâo le;'slat'va ã "\l-ç<l. :la-"c d35 S€S
!'il5es orrj\nárlas C:õ!.5 COIl'.\ssões e 02 Casa a 'õ..e pertence" S?l~o 1Ica-ç,?: o~ 1l'\Sl':~:: "o~ i:lsta
autorizada,

IV - que perder ou tiver suspensos os dl"eltos Doll"tlcos,

V - Quando o decret<l.r "" Justtt;a EleHo"al r~s caso.:. orev1$:::s ;::.- 'e'

VI - Qua sofrer co""::e"ll.ç.1io crIM· ...~l ê'" J;-:<'"J:E'''~2 ::eflnltl <l € 'r~~-:"~·\\Ol OJ '01'
conden;;ldo em aç!o pooul~r p'llo St..orE:""IO -rl::lu"al i"l2::ari:.1

§ ID - é Incom:lat\vel co'!: o dl?CO~~ 01-12o-~"'lta- alé7' ':O!O C<:l:!.J~ ::'1"'~\:::.s 1'0 "ugi~
mente Interno, o abuso C2.S Dl"erro;at1vas ass!:!g.J"~:>es a t'e-r~~C1 ÜO C"r:::;-r~!>o '.a.:'oral ou 2.
percepção de vanUlgens irdevld2s

§ 2D - Nos C2.S0S ::01> 'te"'ls I e ~I :1os~e <l.":IZO i! pe~da de o-t!r-::t1·:> SO:-<l c"cl-='-::a
pela Câmara dos Oeputa:!os at.. oelo S(?naoo "e1e~2:1 po" 0·0 sec~e:o e -a:o" i 2 2CS'''~·,) -e
diante pl'ovocaçilo ca r~S;:lêCtiva Ilesa ou ce oart1::::0 ;:::olitlco r<:lp-('ls€"';:a:.:J ""0' :':'''':I'a5.':>0
NaC\onal

§ 30 - Nos casos previstos nos itens IrI ti \1 a p,;:""Ja OJ s ...so?"s,5:: !;"'''a dec'.a"aca
pela Vesa da C2."õ;' resPOCt iva ce of'clo o,", m~:nante P~::,)\~CêlÇ.i" ele c ...:l,,::~~r =~ l:?5 i'~-O"ÇlS

ou de parttdO polit1co reprl!senta~o no CongrQSSo t-.aclo'1a' ~!>seglJ"'i!.::a ';'O:Z"'::l ceoesi'

1- invqstldo na fu.,~ão ele Pril'"'e'ro-1111'\1stro C:l "\n1Str') ::lr! E.5 il':;: ,; .. ,~ l' "'\5
são Dlplo-,átlc2. te"loo~i:... la, GO\ern~co" ce Ta.... ·tc~lo S';'C~E·I'~IO ao: :"·,1:::::' ":" ~,,~•• "~ ;:'0
de: '" I , d~ Tf1rrltorlos,

tI - Ilcenclado oe1<\ resçectl ..a C~Sl1 ;;0" 'no·1 .... o d":! d00"'lça, ou cara. t~a,1r seM ~8

rnU"'leraczo, cc il1terl?sse pa ..tlcu'ar Cê5ce o~e "es~e caso o a"'an·a~e"'tC' ".lo \..1·~.:J~.JS5(' a
cénto e vinte 0135 :lor ses.são leg1!;la-l"'ê

" § 1t1 - C S.l?'ert~ SQra cOC'Jocaco nos C~!õ.OS 0'2 vaga :je \("Jes:·=...r~ 12... • ...rt;6~s çre-
vtstas ",este artigo 0..1 cc: llcença SU:JQrlor a cento e vll"te dlas

§ 20 - NJ.o h2.ve"ldo suple'1te e trat3"ldo-se de vaga, f2r-se-a e elção "'i1~~ t:.r~encl"'~

la se faltil"cm li'ats oe =ols a..,os pal"a o térlli"lO co , ...'"';:Iato

Art 8S - Os Oeoutado$ e S~"a'Jor~s cerce~e"ào 1cêr\,'ca relll':""<l~2.çl1::, ~"~::2 ca"a c<!:ia
exet'c\clo flnancelf'o ~e'tlls respectlvas t'e.;as e su~elt;t a~s lt"j:lOS:O!. J"'~ll'S l""cll.,s've o ae
r(.nda, e os extr2:Drc1ra"10s

SEÇÃO VI

Art 89 - O Congresso lM.c\o~al re ..."'lfl" ..se-a, a"..alr'e"l~e, r~ Cap ,al ::3 õ\J::' ..cllca, d~

UI de março a 30 de junho e d~ p~ de a:g':lsto a 20 dê delef"!::ro

§ 10 - loS reU'11Õ9S i'.2rca'::as cerOl as ca,as ""n~C:a~ neste 1~··;C' !'!...~".o ·-1":;·~~·J~S

p2ra o prlfilelro dl.2 utll St..DSGot.G'"Jte Quõ!rdo co-~eSOO"la<?"01\ a 5.3:::<1:05 ::J'" ~-;)S w~ ~l?~lilC"S

li 20 - ,. sessão legislativa ";10 se-a lnterrO".iJlca se., .. llC~':lI!":<""" ,;::. :l~cj?tQ ':lQ lp.l
de dtretrl-=es orca,.,e"'ta"las rem e"lc!!r~aca se'"! a ~t.ro\a.çib co!: o·ç~- ..."I CO; =3 ...",Ji..>

§ 311 - O f'eglrnento a1spol"2. S::O"L; o "'Urc10"'l8 ,,,rto do CO"'lº.-..5~C1 '.~c·o~iil "-''' ,:;;:,:50:1ta
dias antf'rlores z.s el('!lçõ~s

ondo Feaa;ai~ ;c~' ~ '"pr~;~el~~~~~ ~;e~;~~o~~~::~ar~e~~~:;~~~~':lI'!JTl~!>~~~;;~c~:L;::~.J~~;;!: a c 5~-

3217

sas .

IU - I"(!C~DC" O CO'"1:'''01''''S!!O CO s-es rcoot e ela. R~O ....o11C<!,

IV - ccnr-ecer e oe t ith?ril" sopre veto

~~~;~~~~O~'.l~~2~~~~~!;o:~~~u~~:'~~!~~~~~~~I :~~;~:~:~;~~~:~~:5~~~:~:~~~~~ ~;".e~~~~~i~~i~~d ;~~~=
r-ente sucscoveot e No CilSO ce otaeorucõc di! Ccj,ll3rtl (lOS r:'1I.lJta1ü~ as svasoes or-ccar a-or tcs
~~rão inicio trtnta dias ecos a cvoto-acãc aos eleitos, ccservaoc o otaccsvc no p.:lragrato

!i 6Q - A cã-ear-a dos neou-eccs ,.,1!:0 ecoe-a ser otssctvtca 1"'0 p~lT;;,'ro .1"0 e r.:l ur t tec
snees t r-a da teatatet c-a

ti 70 - A convocação ext r-aor-ctna r- ta no Congresso Nao::l,;m.... t fa"-$9~á

I - pelo presidente do seneco rece-ar em Cõ!"'O ec cccee racãc oe es raoo de defesa ou
de -tnt ervencãc eeoe-a t e de cectco de cec-eteção oe est acc ele sttrc ,

11 - oetc »eestoeot e os âepubl tca , cates sr-estcentee ce car-a-a ocs J3;I..JteC'os a do
Senado Fede r-ar Ou per r eouee tmeoto 01 !raiaria dos met-er-os oe a-oe., as cases e- 0::<1.1>0 de ur
gência ou tnrer-eaee cuat tcc eeteve-ae

§ 8D - Na S'?5S.30 j eç t s t a t IVã ext r-ao-dtr-ar ta o l:o"gr"sso rcac tcnat SO'llNlte
ue l Iber-ar-a sobre a meter-te para a qual r o t cor-vccecc

SEÇÃO VIi

DA.S CO','ISSOrS

tem60rar 1~~~ C;~$;t~U\d~~'1~~e~~~ma ~a~~~n~~ at~ lt;~~~éasC~~~~\S;:~ "'lgo~~~6~~~iv,~e;~~7~~~i~ o~
no ato de cue resultar <I s ..a criação •

§ 10 - Na constltu1ção das r.GS<lS e de caca cO"'ll;;são, SEl~~ é!:>sO';lú~aja tanto qU!"Ito
posslvel, a representaçá,o proporcional dos part iel05 au~ p:lrt 'ClD~""\ Ci3 "l;';!:i;lt!'Ct iva Casa

62'1 - f.s ccm'!l>I'..:1es, em raz~Q da 'l'ateria de «;....a co-oeta~cla caCê etsC\lt~(' l;'; '(ota,:',
segundo dlS01..Ser o r~glr';!nto, p~ojeto;; de lei dl$o...nSal"D:J i'!. "a~UI35~a.ÇJ!) co ole-norto, sa1vo,
neste caso rl2curso ce u'"'l quinto cos rrer.Dros da re!<;:ll;:ctlva Ca.Sd, ou de am:>2!: qUJ'ldo se tra
tar de coml!'isão mista

9 3D - As co.,lssões p2\rlar-~ntares de tnq ../Crit" serão c-l:ldas pela C"I1',)ra 005 DeDU
tados e pelo Senado Feder2.1, en con)u"to 0..1 se;:Jar;aca""pnt02 fIlar::1a,VJ r':!Duerl'-C'1tC' de !.Im terço
ele seus I"emoros,. P2"3 4 <louração C~ fato aate..mlnaao e oor prazo cer'O, S:;>1:::0 suas CO"'lCllJ
sões, se foI" o Cê.!;O, enC<lM1"'''acas ao "'1n1s.terlo Pu~ll';:I :;.:l~a o flr de. p"o-;::o./er a reSPOnS<l:'Jj
1 Idade civtl ou criminal doS infratores

S 40 - São' assegurados, as c:omlSSõl?S C<lr1ar-qntares C" lt''l ...értto, OZ a"Dlas POj8"~5
de 1nv~Stlg2Ção pr6p"10$ das õ!utori~adc.:; judlcl2.iS c ..ta~ ol::s:t:lct.10s p.;;r :l ...n1 iJ_er /f,o,lvO,
ao curso das provtdénc1a'3 Dor I21a5 julg:;jO I"'<:!C[lSS rl .... oa"a " ta'" f!'(erclclo .::.? $ .. 3S atrlO.JI-
ÇÓCS 1'l'):orta crime de rc!zp:nsa~lllL:aoe de set.. age te e oa é!'...to-t.:.a::e QU- lnl? f:;r ~UOl">rlo-

li SO - Oura"te Q rec~sso salvo convoca;;ã., ext"'aar::lnar1a t',)va"á l.rl cO'"'llssiio "e
pres{!-ntat \va do COi<gre5$0 l.ac10"'al, cuja co ....pos\t;ão rÇJ;:Iro'J\,.::.~r<l ~t.;;.nto pO'õs\vt.\, a PI'WO"'
clonaltdade da f'epresentaç;io p2rtidar1i!., eielta DO" SUElS "es;::~GriV7:::> C!lS2S 1"2 ul:;ilr,;a s~ssâo

ordlnãrta do periodo \('Jgtslattvo cem atr1at.\ções Cle·irl.:las 1'\0 reJ',:T'ltO c::J~~n

S:::çÃO VII I

DO PRCC~SSO LEGI5!..ATlVO

Art 91 - O processo legisla~lvo cC'llpreenQ'l :::! .;:1.. :01'2,;,10 jº

I - !'!Mendas a Constltuiç20

Il - 1e\s COl"'plem;2ntares,

UI - leis ordinárias.

IV - leis delegadas,

V - decretos legl:!;latlv.,s

VI - reSOlur;ães.

Paragrafo unico - Lei co-olo"e""tar dispora s"c"ú a ,<2Cj1'ca Clt! c d=o~aç30, rC::Q.çào,
alteraçJo e consolldilÇ<io lJas lets

Art 92 - A Constitu1.;Jo podera. S!;r- €-1ll~nde;Ja r'i"d1.1l"tB c-o;:.osta

I - de um terço, no m',.,t,'llO, d')s I'"~....oros de Cã..-arll do~ 'J~ptl-:]Q"S o .. o:. 5a"'aoo F(loe-
ral ~

11 - do Pr~stdent(l da Rep,...:;:.11Cél.

lU ~ de ~ais da ,.,~t<loe i:l2'S 4zs"....:;1t'tas L~ÇlslHlvas dêS UnlJl::es ':!.1 F~aQ"<.!çj:l,
",:mlfestanao~se, ca~a. UMa delas, pO" um t<:!I"ÇO C:ü seu~ Il'-;<l'cror;

§ 10 - A CO"ll:tltutç30 oã') pOj,cra ~Cr e'llendad::l na vlr.;JnC1a d~ CSt.l1JO do sitio de
esta.e!o de defesa ou ae lnh!l'h!rçà.:l federal

va 10 m\nl~O2~1i!~n~ve~~~~g7~: S~~~s7~:::~:~~:!:: ~~:~'::::l~-::~::~oC.:l~~~ i e:_doi ~a;\..-~6;J::~~~ ln~~~;
terços aos votos dcs ~,r::l'o;; de ca:::a ~nl 0<':5 Cas2.s,

II - a fo ....,e rgpucllca~a. Je go"'e~~0

III - o voto dIreto, SCC'",:c_ ...r1/(>-~11 e :::<.?-·c1Ico,

I J - a sepal"aç~o dos ?'):H.!",?S e
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Ar';: 93 - 1. tntcrat tva 025 leis c:o~r:.Iº-"='''''::H·QS e cr-o-ner t as cece a Qt...a1';l"mr r-emar-o
ou Comis~.ão da. Câmara ocs ueout aocs ou co senacc <cce-at . ao er-es cce-t e ce eeccor rca ao
PrllOO1ro-M1n1stro, i?:OS Trlounals sccerto-es é aos ctcacãcs r-a toe-a crevtst e nesta
ccnst ttutcão

§ 10 - São de iniciativa c-vvat tva

I - oc cr-es toem e da ReDubllca, 25 leis Que f~MIl' ou nodlfiq...er- os etet tvos (las
Forças Arll'aclas.

11 - do Prlmelro-Mln1stro as leis QUO ctsccor-ao SObN,

aJ criação. oe car-acs funções ou e...ar ecos ccct tccs r-a a::l'l',· ...rs- ..acêc CI'éUI e
aut ar-autca ou aumcnt ee a sua r-er-cner-acãc ,

b) orr;anl'::óll;Jc ao"lnlsrr;s-jV;3 e JlJlHc1zrl<'! -at er-ta t,.tOuiari.a E' c-ce-e-rt a-va ser
v tece ccet tcos e pessoal ca atrra nt s i r açáo coe 'ter-e t t cr vos,

c: servtocrcs pcct tcos da uotêo. seu -catee :u"~';!ico or-cvnre-v o do. cc-coe ost,~::1

I Idade e accsent aocr te ele civis rer oema e tr-aosr e-eoc ta ce mt t t t a-es pua a r-a-rvtcece ,

d) II cr-ca-u eacãc do Ministel'Io Punt tcc da União e sobre normas ces tcas para a o-ça
ntzaçãc do Ministério Publico dos est acos , ao Distrito FeCleral e ter-r rtcr tcs ,

fi 20 - A tntctat tva popular pode ser exer-c tda pela aoeesentacâo. á Câmara dOS Depu
taccs , de projeto de lei ou pr-cpcs t a de eeenoa l!. ccnst ttutçãc oevtcaeente articulado e suas
crlto ooe , no m\nil'l'lO. três décimos par cento do eleitorado oactonat , dtatr tmnocs em pelo
menos c1nco esteocs , COlI'I não menos de um décimo POr cento dos eleitores de caca um deles

ar-t 94 - Em caso de relevância e ur-qênc í a , o Presidente da aecõct tca por solici
tação do I'rimelro~Mlnlstro. oocer-a adotar medidas provisórias. eco força ce let devendo
submetê-las de 1mediato. para conversão. ao Congresso Nac í ona t , o Qual, estando em r-ecesso,
será convocado extcaor-utnar-tacente para se reunir no prazo de cinco dias

Parágrafo unico - As medid2s provisor1as perder3.o eflc2.c1a. deSde a sua ediçi!o. se
nlIo forem convert1dos em lei. no pr<l.zo de trinta dias. a partir da sua DUblicaçã.o. devendo o
Congresso "'acionai disc1pl tnar as relõ!.ções jurídicas dele d~correntes

Art 95 - Não serão admlt i~as emendas Que aumentem a despese prQvi5ta

I - nos projetos de inlc:iatlv2 exclus1vz do Presldente d2. ReJ=.Jbllca ou do Pr\meiro
Ministro ressalVado o disposto no artigo 221

11 - nos projetos sobre org2nizaç~0 dOS serviços Mm1nlstr2t1VOs d.a Câmara. dos De
putadas. do Senado Federal e dos Tl""lbunals Fede,-als e Allnfste,-lo Publico

Art 96 - A dl$cussão ~ votação dos projetos de 1"'1 de lniciat lva dO Presidente da
Republlca, dO Pr1metro-M1nistro ~ dos Trtbun~is Superiores terão in'clo nJ. Câmara doS 09pU
taoos. salvo o dtspostO no p'H·agrafo 40. deste artigo

§ 1Q - O Pres.'dente da R:epuol'\ca e o Pr1rnelro-Mln1stro poderào SOl 'c I t2.1" QU'! :Jroje
tos de let de su~ infciüttva. sejan apreC:iajos

a} em Quarenta e ctnco (jl~s. em cada uma du Casas.

b) em Quarenta dias, pelo Congr@sso hac10nal

§ :20 ~ Não havendO d@llbera~2.o nos prazos dO paragr3fo a.nterlor. o projeto ~era ln
<:lu1dO na ordem do dla das dez sessões consecutivas e subseQuente~ se ao final des~AS não
for apr@ciado. flC2m SObrl?5tadas iaS dem~1s prOPO",içõt?S ate a votaçJo final dO projeto res
.salvadas 25 referidas no artigo 94

§ 30 ~ Ir. apreciação das emendas. do Senado Federal pela Câmara dOS Deputados far
!;(l-á, no!; cõ!sos deste art i90, no prazo de dez Cl1as, Observado o 015PostO 1"0 para9rafo
anteriOr,

§ 4Q ~ Os prazos do paraçrõlfo 10 não correm nos per \Odos de rece'>so do Co"gr~s~o

Nacional nem se aplicam aos projetos ae cod1go

Art. 97 - O projeto de le' aprovndo por uma Cànara sera revtsto pela O..Jtra CI'I U'll
.só turno de Cl!icussáo e votação. Sllndo cnvla:lo ôI. sançào ou prO'l'lulgação. s~ a Camara ~e .. l!>?"a
o apro....al". ou arqulva:lo. se o réjé'tar

§ 10 ~ Sendo o projeto emendado volta"il. à Casa IniciadOra

§ 20 - Fica dispensac!a a revisão prevista neste artlg.J. Quan.:lO p~cj.êto!'; c:c 'den:leo
teor forem aprovados nll!': Cl.o3S C"SólS. lC'Jll tramitação conco.,!t2J'1:e

§ 3Q - O regimento comum podera prever trâmite especlal para a eo"'pat1bt 11zacão oe
projetos semf'lhantes aprovados n2S condiçõas dO parágrafo anterior

§ 40 - Se a proposlç~o não far i!provada em seus termos 1f'tE:g"als P;;11" ~"T'OZS ~s C'!
I sa!>, será submetica a U'l'a eoniss2.o nista especial. que a eX;l.nlnarã pa"2 dirimi" as dlvergén

cias. na forma prevista no regimento cO!1~rn

Art 99 - A Cas2. na qual tenha 5ioo concluida a votação ~'lv12.ra c proj'HO de lei 2;0
Presid"ente da Rl:lpuõlfcôl.. Que. aquiescendo. o sanc10nara

§ 1P - Decorrtao o pra.::o de quinze dias. o st lêncio do frt'sic,.a,,·Ú' dó! R'1publlca
Importará em sanção

§ 212 - Se! o Presidente da República julgar o projeto. 110 to~? c,u e'l' pa ..tf' fncons
t1tuc1ona\ ou contrário ao interesse pubtico veta-lo-a total OÚ parci.a'l"'lcnte ar.. soliCl-:;2r2
no mesmo prazo ao Congresso "lacional a sua reconsideração. no pr-azo (je qul"'z€) dias u:eis.
contados da Cl.2h dO recl:>billlênto

§ 30 ~ O veto parcial so-nente abr<l.ngera texto lnteg"a' de artigo de parágrafo. de
item. de numero ou de allnea

§ 4Q - O Pres1dlmte C2 Repu'Oliea CO"lluJ"llc.2 na ias razões de voto o~ .::.) C(ldlC:O d;: re~

conslder2çào aO PreSldente do Senado eeÇleral. o Qual sera a:;"eclaco. 0<2...• ...:) C(> tr\'lt.ll elas a
contar ao seu recebIM..nto, canslderard':--se 'l"antldo o veto se ob-:;l\e" ~. ;:.,c- ..t\"l·o 50C"eto.
o VOtO ela ma1orlôl. atlsoluta dos membros Cle cac<l. una Cõ!sas do Co"gr<9sso t ':\C10.,a • r€!<Jnül,)Z em
sessao coJ"ljunta

fi 5P - Esgotôl.do sem d"ellbtlraç,iio O prazo esLlltJ~lecld;. no p.3r.3g"Mo Ml o Vl'!'to ou o
pedido de reconslderação sera C010Côldo na ordem do dia da sessi'ia II"'lQCle:.l. SO!J"-:st<lcat, t!~

demais proposiç5B6 • .llté sua votação f1nc.I. r'lSSól.lv2das as ra:er-tas ce 0\.1";> t~c!·a o o"'tlg0 94

§ 60 - Se o veto não for mant lljo. sera o projêto ervi3a~ cara p"'Ó"lJ'ç;;;çào 2;0 p,,~.

s1dentl> da RepeTtlllca

§ 7Q - Sé a lei não for prornl.lgada dentro dE? QU2ranta e alto l"loras calo Praslljc."lte
da Republlca nos ca!>os CIOS p,!!,ragrafos 1" e GO o PresiOE?pe 00 S~'l"~C< a f'~c..,~ICdrã Si"! l}sta
n~o o fizer em 19ual prazo. cabe,ra ao Vice-Presidente dO Senajo fa=e-10

§ 8Q - A matérta cO'lstante dO projeto de I~I rejeitado ou nào s.:'."clo"aoo so""(.nte
poderá constitu1r otl'jeto de novo proje':o "2 mesma 5êSS~O legislativa 'l''1C',ll1'o? pr~~ost., ca
lT..3lorta abSoll.ota doS m~moros de Qu,alqU&r das Cosa<;

~rt lDl ~ As leis aele9adas serão e1abor3C:1!S 0...11) CO'lselno oc ','nlstr-os. O~~'C''l'JO a
delegaç10 sal' solicitada ao Congresso Nacional ,)'210 Prlrr.olrc,-,'\nlstrC,o

§ 1'1 - hão serão oc~eto ae c';'es~ci::- ~= 2t':l$ ::ôI. cO'noeté"lc'a ':'1(c 1 ...s 1 \1e :L~ Co"ç"~sso

Nl!.çional, os oa ccn-,cetl§n::;1a priv2t;VOl ca Cà~a~.;: ;"s De.:J~~acos OtJ .J~ Se-3;c~ r"'::ena '" rr<l';B-
rid r€senvada a lei cO"'ipll'!'l"art.ar 'ler a :eg's aç~c s:t::~~'J

! - organizaCão dO Ju~lci2rio e::::::. V''l\ste~t,:, ?u:::ll1CO, a c2"~elr.a ~ a g.ô!~a.,t'a de
seus rembrO!;.·

lJ - .,ac,o.,allc\aOê. c'Ca::an'2 d'rei~cs 'rO'v10..2·S ::J01<:IC.:JS ti! e elto~l!;$

JI! - P aT"os olur1anuals c:t"et"'::el; o~ça-e..t<l~las ê O-çi!-"'~'C5

§ 20 - L C\?l&g;.ç;;C' ~O CC"SfJ''"'O <;lO! r:'n\<,rrcs tlo... ;! a "O-~Ii ~;:. ~",.;.,l r.$.,\ -:t"\ rc"~~pc:'E(\

Nacional, qlJe ~.s:::lecHlcara seu co ..te...::c e os ~~r""-:'s !:c" S€lJ exe"c'ctc

§ 30 - Se a ceeotucãc cere-et-e- a ac-ec-acêc do pro;~~o cc-c CC~Ç"'=H" 'csc tona't ,
es-c i! f2"~ '='" vccacãc o-rca. veoace ,:..atece- e-s-oe

ar t 103 - O projeto ce lei soe-e -ate-va e t-e-ce v-a E o~~a"'c~':,rl ..:!. se-á ecr-cvacc
por reator ta aoscr.rta, de vseco ser-c-e co-ne- a o-occacãc aos r-ec.rr scs ccr-escc-ce-ues

SEÇÃO IX

Art 103 - A r tsce t tcecãc "tna-cev-a , c-ca-eeta-va. op",naci~"al e oa'dl"-:..,1.al ela
União Quanto aos aspectos ce iecat tcace , lc;;'tl!""ida::;:. er tcacta, E:4:'c't"!.,c~a e IfCcI"D'l"cIJa
De. será exe-ctca pelo ecoe-esse r.ac-c-at , r-ectaot e co-u r-ore es r e..-eo e cetos S'S'C''"'2S ce
controle tm er-r-c do teatsrat tvo , zxec.z tvc e "J:Jic1ã.. to na fO~!"'2 ca :el

Parag..are untco - Prestara cc-nas aua lquer cesses r ts tce ou <:!nt'da~e c..ol·c,j QU'2
ut tt tae, ar-recaoe guarde. çer-eocte OJ por ccatucer ror-na aomtrus t ee o tnr ei-oa OÜ"l$ e V.2
lares P~bllcos. ou pelos .qU<llS .<I: V~,~o r-eeoc-tca. 0...1. atnca aJo e'll -o-e sesra ~S$~1"'a

obrigações

Art 10~ -.AO rr-f c.ma t oe CO'1:as ce unt ão 6"Qão auxt t ta- cc co-cr es sc "J.c'c"lI no
excrc tr vc dO eco-vete externo. corcet e

I - ac-cc ter- as cortas o-cs t acas ar-var-ieo-e pelo ~r\"e'~c~':'rts·~;: ·~"":'~r·1;I 1""1..
cioso -etarór tc ac exeec t c to r toa-cen-c <:,"~(!"·3J::-. CC"l =~~02Cé!r o..ev to a sal" creec-aec cate
rr-touoet , em scssent e dias • .a conta- oc -eccctecmc C.2S ccot as

II - julgar as contas dos acetntst eeocr-es e oeeats eescc-rsavets por otnnetr-cs , bens
e valores publicas. da admt nt s t r-açãc direta e indireta. inclusive das rcncacões e sccteca
ces , tnat t tu tuas ou mant tuas pelo cceer- publico federal, e d~s contas d2quell')S Que ce~em

causa a perda. extravio ou outrôl. trre;ulôl.r\dade de que rl'}sulte prejuizo â Fz.zenC2 "2c1onõl.l

111 - apreciar. parã ftns de reg1stro. '" legaUaade dos atos de norneaçào de pesS021
para carQOS de CQrater efetivo dos Quadors permanentes aOS 6rg~os ca adrrtnlstraç;"io c!iret~

bem como das concessões iniciais de aposentadorias. reformas e pensões. indepenOenao de jul
gamento <!os melhorias posteriores que n.io alterem o fundamento legal do ato conces!ôor\o

IV - realizar Inspeções e audttorias de na.tun~za f1n2.ncelra. orçarrentãnla opera
cional e p"tr1monlzl. inclusive QuanrlO requeridas pelo Mlnisterlo Publico juntO ...., irlbur'l:l.
nas untd~des adfl\inlstra.tivas dO Legislatlvo, Executivo e Judic12rto e demals enttaaces refe
ridas no Hem II.

V - fisc.allzar as empresas supr;:ll'ac-\on<l.is de cujo caplt:l!.l social a Ur'ào p~rt'ctpe.

de forll'2 direta ou tndireta, nos termos previstos no respectivo t~õ!tedO const ltl..t Ivo,

VI - ftscôl.llzar a apllcaçiio de Qua'sQuer recursos de Ur:i.fio repôl.ssa!l:os. rr.ediante
convêniO. aos Estados, Otstr1to Federal e Munlciptos.

VII - prestar as Informações Que fore'Tl solleHaCl~s por del iberação d! Câlf':tra dos
Deputados ou do Senado F~de"'al a por 1nfciatf\'2. da Comls:sào Mfst2 ou técnfca intoressJ!Ci!
sobre a f1scalh:açi!ío f1nanceira orç,amentãrla. operacional e patrimonial e, alnOa. so:Jre re
su1t2dO~ de a.ud1torfas e insp~çÔêS reallziadaS

VIII - apllCôl.r aos responsavels. em caso de ilegalld::tde ce des;:;12sa ou irro:?9ula"ld2
de de cont.as. as S:!l'lÇÕCS prevfstas em lei Que estabetecera cen:re ouves cO'l'in.1.çõt~!i 1lI",lta
proporcional 20 vulto dO dano causado ao erarl0 publico •

IX - flx<!;r pr.a:z:o para Que o respons2vel do 6rgiio ou entidade d~ 2el'1il"l$t-ação fede
ral atlote as providii'nctas necessartns <10 exato c:u....pr1mento da let. se v~rtfiC2:COl Ilegalio2.oe
de Qualquer ato relativo .a rp.celta. di'!spesa ou variação p2.trimontal.

X - sustar se não atendido. e execução do <1to lmpugnajo, cOlll....nieandO a declsão a
Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. e

XI - representar. conforme o caso. ao Log1s1ativo Execu·ivo ou Judtclãrio so:Jre
lrl"og.... larldades ou abusos apuri:!O'os•

§ lQ - Na htpótese de sustaç.l'!o ae contrato. po:lerá ser Interposto recu"so 1:Il!1le~
feito .suspensfvo, .10 Cong,-e.sso Nacl'Onal

§ 2~ - Se o COl"gresso Naclonal no pra2.o de novent:r. dias. por sua na\orta ôl.0501ut2
nào se prO"lunclôl.r sobre o reCLrso previsto no pardgrafo antertor, Drevalecerõil a d"Clsão dO
Tribunal :je Contas da União

§ 30 - As dE'clscl?s do T"ibu"'al dD Co1"ltas da. lJnH~o de QUO resulte lnp",taç.io ce a~

blto ou multa terao eflcac.~a c!~ t\tulo axecutivo

§ 4a - O Tribunal ac Copt.3S da Un1d.o cncamin"lal'a. ;)nualll'€ll"tIJ. tiO ConQras!:.o M.clunal
r~11!t6r10 de Su~s atividades

Art 105 - O Tribunal de Contas da !Jnleo COM seae '10 Distrito FeCen,2.1 e qr..a::lrO
próprio de pessoal. te'll juriSdfção ~m tojo o te,r1!ório nacior.:e.1 cacendo~;nê

I - t'rl.aborar seu r€.gimento In~Br"lO

IJ - eleger seu Pres1dente e V1C2-Presidente e

III - exercer. no Que cou~e"'. as atr1butções prl~viSt2S no ;ar"lgo 138

§ ia ~ Os ministros do Trtcunal de CO'ltas da untão serão esc:oinlC:-:ls: ::entl"e braSi
leirOS lT.alorês de trinta e cinco anos. oe Ido.,alc:~::e non1. ele te::l ..I'~açào 111:laaa a not6rl05
conn"'cfmentos jur1e1fcos. pCOrr.6nicos. fll"anl"'('I'"os ou rj{' aC'l'in1St-l'çàn P1J01 {C~, ~Cl-i-.'!?O~ ;:l"ln
Presidente da Republlea. apos aprovação do Sena::o 1'lE<=!e"al

§ 21:1 ~ Os ministros terão 25 M<!s:mas ga,-a"·'as p""õ!rro;zt'vas l:,o j"'p,!!ol"'Q"tcs o('s m'
n1stros 00 Sup>sriol" Tr-lb'Jnal de J'Js""ça € sor-enu: ;io-:,?rão a::K'S(!l"tal''''SE! Ce.-'"'.1.5 va"ttF'""rs 0:-
cargo após cinco anos de efetivo exe"'c'cla -

§ 30 - Os ,auditores. quando !:J=st1t~lnco l""'n1Stros. teM 25 r'eSrras ç.<l~a"-:ias e t!"'oe
dlmentos dos t1tulares

Art 1D7 - O Legtsla: Ivo. o E:ltecut lvo e o JUC'lCi2;n1o lTa"teric ce "0"'1"'0:1 \n:egrz:::a.
stste'T'a de controle interno. nos tErr.'aS da lei. CO'l" a f1na11cace dí?

1 - ava11ar o cUll'pr\mento das "lle'::2S prevtstas no plano plurtan..al a e1.ecuo;.lo c~s
prDgramas de governo e elos orçamen'CS 02 UnIão

11 - comprovar <!; legalidade';! 2;....aliar os "'esr..l:ados. =_al"to a e~'cjc'a ê cf'c1an"
eta. da. gestão orçall'entiarla ft"lanc-a1ra e <;.!:r'rn:l'l'al ros 6rg:ios e er-tl.::a.:es::::.;A &::.,\n'S'ra
ç<1o federa 1. OE>m cO...'O il apllcaçao de r~cu~~os PuOl 1 ccs ~o.. ent ldac€os dI;! d' -C"'::: ;J~ IV.'l.CO

tIl - eltercer o controle das operações de creaHo. a .....ats e S;arôl.n1.l~s :::o?'Tl assim aos
direitos ~ hêv~res da União. e

IV p aDoiar o controle exte~no no eKerclcl0 do:t sLla nlssão inst ltloc10n;a1

§ la - Os r~spansaveis pelo CO"l~role 1ntc>rI'O. ao ';Oo-~"em co ..t'lecl-,J"':r, de C",~1~J~
irregulartdade ou abuso da"ão cléncta ao TrtCllr-ai 00 Contas aa lrl.!". sob pe"~ oe r':S~Oh52.
bilid2ele ~Ol1dãria

§ 20 - OualQJer cldaóeo. partido ;Jolltlco Olssocia.;ào OL.! stncicato I! :;3rte lec\tl ....a
pôl.ra df'nunclar irregularidaees ou aousos oerante o Trib",nal ae C,. ..ta,; d~ U'l'A, (l1"gl:--I'l(;>
completa apuraçã.:l. bem CO'110 a deviaa 020'lcaçào das sançõ<!s legaIs aos r~S::JO"S~.o·s &'O..,.:CO
a alltor ida~e Que recf'ltoer csnJnc1a Ou reauer inento de p"ovlaêneio1!.s 5011030"~",rc'" ~ r(sp~"S ...\llJ I
em caso de omlssão

Art tOe - As nOf"ll't!s E:!!<taoe.ect:::2.s nel>t;! Sl:'ç~O ao' 'C.2~-St 1"0 OuCO CCl..l't:''' ,; o·~,.,~~
zlIÇ,)O e flsc2.1Izaç;\0 dos TrH1Jn3ts O~ Co"-as Clos EO;~:!::l)s e 00 !:)'st~'tO Fo?;je~al " ::~l~ ...\.:ln:;~
lhos Cle Co.,tas aos I"Jnic'Plos, Ol!>S"ç..J~,,"'dc-sr .aC'~ ~r.\..IS CC~S-t:. '"\.>~OS 2.", I"<!~"',~!> 3~a"~ ':!.~
Drorrogat'v<ls e impedtmMtúS dos Cles~m=2rgaa"r(!s CIOS Trl~un~1s ar! JuSJlça 00: r;<;:)e_~'''o !:s
tOdO foae"ado
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CAPITUll) 11 Pivagrafo untco - O sr-es tconte da Rep.Jb11ca ecoe oeieaa- 'D P-'''':.'-o-I ln 1o; +"': ' JS
suas atr'bu\ções

00 PODER 2.lfCJTIVO

SEClo I
SE.çE.o 111

DO PRESIDENTe Dt. Rf Pu6l!CA
ar-r , 116 - São c-wes doi! r-escc-is.ac rt tcaco cs arca oo Frcs'el('~t'J oa ;;~:;::lJ:I "ce ~.J'"

atent a-c-i contra esta Cor>st't~i,~.1.c el'otlc',;:11"'':l''''"

ar-t 109 ~ O Pr-estoent e da eeccot tca e o cnere oe ast acc e o COI""~,,:~ ...te S.... o-e-o cas
Forças Arrracas. e da oeea IS se-cas "oco-oc-eces e'll •e"'DD ele g,J<>"~a ca~'Y'o,)-' -e g2"ant 1- a
unidade. a trtoece-ioencta .... defesa nectc-ta l e o livre exerctc-c ces II'J;tltlJ'Iç3:>s
democr;\t tcas

I - a exis té-cta C3 t..,iib,

JJ - ° livre exerc tcro ::0$ ecce-ee ce Lnt ãc e coa zataecs ,

Federal

IV - a sesvr-ence elo se t s •

li - a orcotoece na ec-rtoist eeçác

fi 3a - 1-<0 caso ao iter d a c<:nC-c!r'2.-;i!o so,-,:,.,tE': .sera p ...o-·!r1::.;! :.,~ ~J'\5 :ç-ç::s '::.)\>

votos a,;ls mell'bros .:lO $(.'1200 f.a~eral e l1""i·<I ..-se-a d. dncr"'tcl(;Jo :I.;' C',,""::~ :J) ,=""):'1 C"T rLdt 1

1 Ha.çào. por olto ano'S. para o ê-"':;'f'C\C\o C-,õ! f'.-('\çd? ;>.!:.~\,..~ 't.('''' o~e~t.':c cas ::P~.J.js san r.::,!.'"
judiciais c<lbivels

§ 20 ~ O Pr ..s toeme ce :;'~c,J:::.Hca r-os cri ....~S cc-vos n1., t;:'... t.,l-<.l 'iôLJPj':' ,1 r-- l s30 .
enC\uanto a ser tença conde'1<1tor ia n80 tr2.r"sl r dr- '::!1'l j1l1 gado

§ la - Se oecc-e toc o P-;:;::O oe ce-t x e olte"'lt..'! a-as o ju '::a"'~'''''o <âc e",:l ..'r: ':01"-
cturoo. cessara o e-esta-eorc :;0 e-esrcecte see or-ejvrac 0:1 rc,:u1ar ::l~c.J.!:.-gJj...a r o Co)
processo

Paragr",fo untcc - Os cr--r-es ee -escoeaaot t tcacc <e-ac ~'DI~lc:::'CQ':; e'll e t Cl.le
estabelecera as no-r-as ce P-;:':",5S0 e julg~";l;?l"t,

Art 117 - eutcr t aaco o crccessc cetc voto ce cc-s ~e-CQ:: cc., - .... -n-os ce C~"aI'2

dos uecctaooa, a sr-as t cente se-a 5u:Jr"p.t11::l a jl.!lg:l.'"I'lntO C;~~G"~~ O 5_;)-0;: ...o -"1::: .. -,1' sece-ar ,
nos ce wes co ....uns ou cer ante o Se"la~o reoeea t 1'105 de resp,:;'sao1I I'J<..-:':. Ti'_<!r>.:J!';' SUS:Hrso ,J •e
suas fU'1ç,;,es

Federal.

Art. 111 - A ete tcêo para sr-estoe-r e 01'1 aec.rcr tca t ar vse-e CO· sJhac;'o v-tvereat ,
df reto e secreto, quar ent a e cinco d'as arr-as do término do nar'jato cr-cs rcenc-a '

§ 10 - Ser a c-octer-acc e t e r t c o cano toe to OU!:! cct tve- e 'naror ta az so ut a elas votoa
não ccscut aoos os em branco e os oaros

§ 2Q ~ Se oenruen caootce ro atcencar Il',!lorla o-ev-s t a no ca-cs-a-c G"-t-~1:)~.
r-encvar-ee-á a ete-cão centro oe :;tll.,.::!c o-as ua r:"'~clcHjaç~,) cc "",5"",<,=,:<a ::~'-~'-a co-r
correndo ao segl.JnOp escr-ut lnlo soment e os JOlS car-o raa os eats ,,0:a-:::':'5 ~;J o-f-etrc e
cowstcer-aecc-se et attc accet e que 0':1< "ve- a rsatcr ta ccs votes .... et tccs

§ 30 ~ Ocorrendo ces ts t ê-ic-e de um aos cote caoctoarcs mais vot eccs , L ..Z s t, :..s.t• .... i
cão caber-a ao terceiro r-a-s vcteoc. e assim sucesstveeeot e

Art 112 - O Presidente ae necccr tca tOT2r~ DOSSe oe-cnte o Co"O-O~S"" f"JC' ••Jn,21 ace ,
se não es t tver- r euntuc set-a convocaco para tal fi .... cr-ce t enac o seqatnt e co-c-o-i- ssc
"Prometo nant er , defender e currprl~ li ccr-st t t utcão cose-vá- as leis c-c-eve- o OQn s'ral
do povo or-ast tet-o, seter- pela união tot ecr tceoe e tnoeoeoaeoc-a oa Rept.:;llca n

Par-aqr-afo único - Se o er-es tce-ue, salvo ect tvc CQ "orça -ra te- ceco ...-tocs ':13<:
dias, não tiver tOlT'<lCl.:l Dosse o cargo snrá dcclaraOQ va'Jo ç:;~10 ~rH:,J"\a.l Sl. ..crlc~ E.IQlto~~l

Art 113 - O rrandato O,) Pr'?sidel"te da l\epuol ica e ae cinco a""lClS V8J:1':1 i\ r-c~~ ...1
çao. e torá inicio a tO oe janetro

Art 110 - são condições de elegl0111d~::e para o cargo ce I:>re.s'd:''1ta ,,::"2. aecccr tca
ser brasileiro nato, ter e-aí s de t r t-u a e cinco aooa de idade e as-ar oo exer-c tctc oos cj
retrcs pol H \ ces

5 10 - Em caso tje Irrpt>::lir-(lnta ao Prc>slC!onte d2 ~~~t.=-·1C<' 2 .....~n':I.1~ ... ~",\r C'~ ao
vac.anCH!. se àq Ch.ll.'ilaoos ao cxerclclo co cargo. s..JCG'sslv.l-~'1t~. o ;1r..sl:::,I'~.:" '::,1 (.~M'l"a J'~
Deputaoos. o Presl0ente do Senado faOert!l 12 o Prt>sloente dD S...prc"':- TrH'.J"l;ll FL',::ya

§ 20 ~ A renuncia ,:lo Pres1cl?'1'e- dó! t;:~c~ollca túr-"';!~-St;l-;! a".;:e:t.:;; C':'ll o conrec'ne"'~o
da res;:Jecttva fT'ensag",n pelo Cong~esso Naclo~a'

Art 114 - Dec,arada a vacância co ca"'-;;o:::e Presl:;~~-~ :::tl ~'?o..tl·ca "a~-se-<:l elet
çio. no prazo de qua~enta e cinco dias. co..,ta~os C~ ClI,a ::2 ::e:: araçã;.?

§ 10 - Se a ...."cárci<1 ocorre- na seil.rr~a rre:eae ::0 ce~'o;= ::I'es dçl'Cltd z e'e1ç2':>
sera feita pelo Congresso ~.8c10nal. ate tr1nq" ;Jlas aoós =,:cl2.-.,,=O \2;0 o ca~gc<

§ 20 - Em QUi!.touer Mpót'2s(' o e.le\to 2.;l@flaS cc"'~';!~a"'a ú :m!,l"Oi!.to 'j::l seu
antecessor

SECÃO IV

SJSSEÇÃC I

DD COf'S::!.1-'O DA l\E.PuBUC.\

Art 118 - a Ccnse1rto da Rep~b11ca, orgio super10r d~ CC'lsu 1t a do Prl.;lj::!'lt!J da qe
publ iea, reune-sa f':OO sua presidencla e o 1n~';;gl'ilm

SEÇÃO !l
JI - o Presidente d<! Cár"ara dos O",cutatjos.

UI - o Prestdente do Se'ltido FejN<ll

IV - o Pr1mE!lro-Mln1stro,

Art 115 - Co-pete GO Pres1de.....e ca FieOJl; ica ~a "o--a e n')3 1-i:es c~sta

Constituição
v - os 1\dere5 dói rralor ia. e da ...inor ia na Câ'1"'Jril d05 OCO'.t J:Jcs.

VI - os t\dere5 da ma10ria e da 'll'norla no S/;,rajo i'"l?!1.o;>ral

EsUdo.

II ~ nOl'lear. iJl.pOS aoro,.'açã.:. oe'o SCf'~C,:l Fea~-a' :-s -'~'s'-os ::~ S~~~8('1C i~'::U1a1

Feclera1. 00 '1'rl\:lural C:'ô' CO'ltas :12 ......\ão co!;" -"'=t.rta\s S..:~-'ç.~es C'!> C"'~·es ::'2 -"!i!"ilO
diplorratlca oe carate" perna,r;€"·,, os Cover'laJO-~s O~ -;:~"'~:,-·os. :;) ='~QCl!ra::o~·Geral cia Ra
publica. o Presidente e os Diretores :lo Daneo ce"ltral.

VII - o MlnistrQ da Just1ça

VIII - soais cidaddos br3slleir05 natos com nal:; de trinta e cll'CO 2.0,J~ ele ida::l3.
senda der1s nomeado'i't pelo Preúttl€':"te ':20 R~:.u:>Hcn. dois t:1c'tOS calo S'::OC""lad.:> F<..'jli,l':l;l. ~ eets
",leitos pela Cã'l1ara CIoS Deputad"5. toaos C"ll I'"anljatoo de tr.}s ~"O~ ...ej)<ja a r-e':Q"éluo;1:l

Art 119 - COrlpete ao Conselho ca Recut.lica pronurC',lr-ze "oo"'e

v - dissolve" ouvido a Consel'lo d;l P<2::;:<...bliC2. '"' ":>5 eas:-s ;:l-"'v'!:~=-!í nest.l! CO"~1 t~

tuição. 3 Câmara dos OeplItadO$ e cO.,vQcar elelç.3es Q'tt"ao~~'''d~la5

VI - 1r.ic\ar o processo H!9'slat1\1o CCi"\f-:.~"'t' l:>..a.... ~stc r.C:'1>õ.a Co"~· 't.l\~~o

VII ~ s<tnc1onar. proll\,Jlga~ e "a:::ú~ OJ~ll':ar .as leis

VIII - Vet~r projeto ~e 1a'. pa.rc~l::\ ou tota\1"er>te c~ so\\c't:::l- ... $u,\ t"IJCYl!>\c,,{'~

ção ao Congresso Nacional. •

IX - convocar e presicllr o Canseira ja Rc;:.rtll iCll. e i"'::'ca~ cal.s ~o <;;;>~" rp",:;~o..

x - manter rel,açõQ:? CCJ'll os !::stajc>s c!~t"'<J.ngciro'; o õlcrc:l··<..~ !'iC~~ .. "p-l.z .."'·a...·.~s
dlplomãt \cos

I - dissoll1ção da Ca....ara elos O€DI1-aoos

JI - nO'l1eaçdO El exonera.;Jo do I'"jlllolro-Iítnistro "'os ':)50:; C'rp."lstI'JS n.) oa"1'Jr.,lfo
40 do art 190 125

111 - realização de referenc:o.

IV - Intervenção fed.:ral nos Esti'!!Jos

V - lIvre ell:erclcio GOS dire'tos s:lcia's ou CO'l:Fl1tos de il'1tere5':õe Q')"O ó!tlnj;nl ser~

vtços p>.\bllcos cssenClal,s.

VI - outros assunto,; da natul"ez'l POlltica

§ 11:1 - O Pres1di;!(1te da Repuol',C3 POdiOlr:1. convocar Mtnlst"Q::!Q E.S~1~O ca"',1 Odrt1c1çdr
da reu'11;do do Conselho QUilnd::l con~tar ela p'wta Qu(!StJo rel,~C'lonada con o -<õl.rpcct 1..0
Mintstc"io

XI - convocar e presialr o Consell"O oe Defesa Naclo"\21.

XII - celebrar tr2tados, Convenções e atos Inte"naclo'l""s ..e'ercncado p,~lo Con
gresso t-lac\ona\.

XIII - firmar acordOS ell'lprestimos li obrigações e)(t ..~n2S, com <Iut~"'i:::at;ão previa do
Senado Federal,

XIV - declarar guerre.. no caso de agressdo estrangeira auto...·za;::lo oelo Congresso
Uaclonal ou refere"ldado por ele. quandO oCorrlda no 1nte-rV(;llo das sesr:.ões 112g'sTat1vas e.
nas mesmas condições decretar. total ou põlrcia\mente. 2 mot;llli.zação neclonal

xv - celeorar a ptlZ, autorizaco 011 apos refenmdo do C()l'lÇjresso NElCIOMI

XVI - ~xe('ce(' o CQlnlldO SU;:l~E'lIO das FOl'ç~s A...ma~as, 1'0'1\2ar se..lS c":'-an.::ante-:; e oro~

ver seus çostos ele oficlOlis-genera1s

XVII - autoriza" brasileiro a 3ceitar pl!rs~o. enpl'ego 011 Co"'lssã-o ~l! rpverno ~s-

ttl!loge'ro. •

§ 20 - O Prlm\Õ!trO-l.Iinist"o e 05 r,'inistr05 de Estado "}':l Da~t1C\o3"jo c~z reun\õl;'S
do Conselho d2 Reputlllca QuanClO houver d~llb~"açJ.o a SI'U respô!1to

SR5EC];O 11

Ârt 120 - O Co.,se11l0 "je Defesa I>ac10na\ e orgão de consu'ta 110?re5Id(!nte di]. Repu
bl1ca. nos assuntOS relac iorado5 com a soberania nacioNl1 e a oefes.:!. do Estado D~mocrat1co

§ 1'1 - Integ"'am o Conselho ce Oefes~ t<3cional na condlçào de 'llê'llDro!; natos

I - o Pres1dente da Repuo11c2.

11 - o Pres1dente da C2.'!lar2 dos Ocputddos.

XVIII - dir1gir mem;<Igem.<lo Congresso Nacional no inicio ele Le,1islãturo1.

XiX - decretar. por sollctt2Ção do "rlm~1ro-Ml'115tro e O'.lV;OO c C,,""eln-;l oa R~c,r

blica a Intervenção frtderal. o estaco oe ceFe!>a e o estaClO de sItio Sll::I"l-=,('"co-os ao Con
gresso Nacional.

UI - o Prestdente do Senado federal

IV - o f'rlmell:'o-tHol,stro ..

V - o Ministro d~ Justiça.

xx - determinar. ouv1do o Corse1ho da Repul:ll ica a real·.;:açã,) j(> ~8fef"(!l"do sc:ore
proposta dê emenda constituc1onal e projeto ce lei que viseI!' a alte~]'" a estrot.:ura Cu afetar
o eQul1lbrlo dos Poderes.

XXI - confor1 r C.:lndêCO-ações e d 1st lnçóes hono" 1TiCdS

XXII - CO'lCedEr indulto ou graça

XXIII - permitIr. cb'l'l autorlz~ção dO COr"lgresso IHlC"O'1a • O')~ forç<1S OStra"'':j2'-as
alIadas transltell pelo territ6rl0 nac1onal. ou. por motivo ce Q..se"r,a neld D~~I";J.neça- ,l}"'OO
rariamente. sempre sob o CO"I'H"dO ae ilutoriaade b'i'1s1Ielrd.

XXIV - presidir qL,'!ndo p"eSente. re..rnl5.o do Consl;;l'lo o'" ~ InlstrOs

xxv - exercer outras atr1b.dç5es prúvistas nesta Co"st ituição

V\ - os M\nts'ttoo; CuS Pastas IH l1~ar-es

VIl - o Ministro das Rel~ções Extel'iore::;

VIU - o MinIstro 00 P1..nejamento

li 2a ~ CO'"lpete ao CO'lselJ"to CE! Defesa Nacional.

I ~ OPIl"ar._ nas hipotêses d~ declaração de Q.Jerra e de celebraçào da paz. nos t('r
mos desta Const ltuiçao.

11 - propor os critérios ê CO"'i1içÔeS d'Ol utllizaçâo de 2.r~as 1nljispEn~.?veh: a Sf'gu
rança do territor-'O 113C10n.1I '!! opinar so::l~e seu E'fetl\o uso e"p0'=1almen~", n.:!: f;!lx'l dI;! f"on
telraS eras r-e1ac.10'1aaaS CO" a prese-vaçJo e a e...plo"açJo '=0.$ rQCUrl.iO:i natu~ais ce Q\J<!IQue..
tipo



3220

111 - estudar, crcccr e aco-caonar o oese-wctvtneotc de totctat tves necessar taa a
garantir a. tnoeoeooêoc te nacional e a ceresa do aet acc üer-ocr a t tco

IV - opinar ecore 2 cacr-erecâc de estado de aet ese e do estado de s tt lo

XII - ccocecer . autorizer per-nt t í r- ou r-enova- ser-o tece co t~d\O:ll" ...sêc e oe
t etevtsãc

XIII - convocar e presidir o conson-c oe 1.I;nlstl"os

§ 311 ~ A
N.1C1Dna\

lei regulara. a organização e o runc ton ..a-rente do ccnserrc de Defesa XIV - comparecer Li cvatcuer das cases do Co"gn~sso nac to-a t
cuanoo convocado ou r ecver-er- cata car-a seu cooca-ec twento

0<.1 es suas ccetssões ,

CAPITULO 111

00 GOVERNO

SECA0 I

DA. FO-:·r»ÇÃO DO CO'Jê.RNO

§ lQ ~ O sr-t-etrc-vtntstr-c e o cc-setnc .:JC "''''S,~OS -eoc..ser- '\2 C0"QJ.""ça da cêma
ra dos OeCIl... t aoos e evcee-ee-ee Q'.J2"CO ei a i-res ve-r-a a ~al·<l!'

§ 2" - O voto cc-rt-értc C12 Cá-ara CO!; JeC'...t accs a ema crcccs re ::'0 co-seu-c de MI
nistros não Impor-ta ob;"'lgaç2o de -eec-c-a a r-êc ser q~e ce a ele te......a "e-r c o ras t êo de
ccnt lança

Art 122 ~ cce-ce-e ao er-es rce-ue :=<1 :je;:a,..r=;.Hc~ .:!CO$; CDrS..J·~ es correntes
car-t taa-tes QU:: CO":Õ"rr a na~or-1a cs cê-ia-e co" :J~;::.. -accs 1'IOT';:2~ o ~ri-~hc-,~'ristrü a, p:.r
tnetcacãc deste, os oer-ats torear-a-ees ::!D co-iseioc ce f.'1l"ls·r-os

Paragrafo u-i-co - En cee C'2:5 cc-vaecs di! ....c-eacêc, o ;"1 ..e ~':l-',In's~-O e -coos os
rruecr an-es cc cc-iseu-c :111 r,l'lls·r,:,s ce-e-. cc-ca-ece- ce-eo-e 2. ca-e-c ';:';1; :I:P.. t aãos cara
submeter- a sua ac-ovecãc o c-ear-e'n a ee çover rto

sr t 123 - O VOto ele conr taoça SOllC1~~.::!~ ceic GOJêr"'l;:J 20 s.rc-e-e- <;;G..s pr:lI~rarra: a
CAmara dos oecct aoes OI.! em ccatcue- OJ:",a ccce t cotoaco , tu-a soa .2:::r-:C'2;';5.~ 'ntc'aj,! r-o ;,ra
zo de oca-e-r-a e oito nor-as d CO"ltar ela d?:·J. oa so11citacào. rão J:t'=~I',J:! ~ ~'sCJ$!:ão \,lltra
passar tres dla.s consecutlvoS

P2I"Jg ...,afo urllco - O \lOto aE CO"'l1"2"lÇ2 sei! 2f;"0"~':c ;lal~ I"d'O~ le 10s f'/'Q""orc!; 002.
CSmarõ1 dOS Ol'!putados

Art 124 - Decor"1oos seis l'I""ses C3 oesse Co :>"'r'~lro~·,l'11st ..C ;l (2!'l'<!r,e dos r'epu-
tados OO:]O"a, pela 1nlc~at lva de l.n Qu1nto cc s;:ws r;;'T~-OS ~pr",cLa~ -cI;i!o d~ Cíj{'Su".l1 ao
GoVêrno

Par2g"afo unico - A moç.ão de cem;J"" s13"a al:"oJ2,ja pelo vo~o :2. r~ 'er la óos 1'I!!'l':>ros
ela Camar:! dos D~putaa05

Al't 125 - NOS casos de ~pravaç.io Ocr /""oç.?:o ce Ce'1s...r3 ou "'e1a;ç,j:l cc \oto de con-
fiança, a C.i~2.ra dos Depu·a::lo,S deve~a eleege" (!- Qt.>..... erta ó! oito no",2s' ::le'o \':"0 C2. m~10rla
ele se.... s rrê'l',!)..OS, o s\..ces~or do Chl?fe ce Governa •

§ 1Çl - Eleito, o Prll'lel"'o-l1'n\s~"o se"a nO'l'eaC::T ~elo Dre!.ida"·e ~2 õ\9PJDllca e
inC!c;;ara paro! l1om&ôl.ção os de.,a\s ln~1!':Qr2ntI2S 00 CO!"\S'i!ll"c de 1t1l'·,S·ros

li 2JJ - Em de.::: :J\2S. COnt200S Cil nc,""e2.çâo o Prl'lle\ro-fI1n1stro e tC:lOS os \ntl?g"an
te.! do Conselho de MInIstros corr;:'Ja"'ecerio ~ C"'"1ari! das úe;:lutaccs 02.r-a car ro~ 'Cf"" dO !i~U
Prograf"d ae Governo

§ 3° - C:lSO não se proceca á e'alçào 1"\0 ::l~azo t::"e,flftto :::.c::era c ;l-as,::!,.,:e :::a Re
pub1Jca, ouviao o Con"t<'lho aa Rl?oJOllC.l e o~se"'va:lo o Cl!l"'~!s·O (te- ;:::2.".:!.gra~a [J., co Jr~ '"10 89
d1ssoher a C3,'lIara aos De;õut2.':os co I:OI"\,Focar e't31c~,,!> o~trl\o"d''''3'''a!õ

§ <'la .. Opt.anoo pe13 nãc. d\ssoluç~" CJ Ca-2ra cos ;)e::uta,::o!l cu vc"ll 'c ~"':Jo-s@ <'s hl
pótoses pr<Qvlstas no r.aráçr,ifo \)0 ,,-' iltt1çc 89 o ;:'rl}...lJ"'''l'~ C:l õia.o,.:,llcl J' .. ~~ rr:,-r~~ o
Prlnelro~IAlnlstro. OUv'lelet o CO.,so!I"'O C~ hQc.... t.1 ica

§ 50 - Na hlt:'o~es{> do pa~.,;rafo anterlo" o r>rll""/21ro- 1 1n\'S~"D e ·,:\,::v:.g C$ •...·e~r;l."-
tes dO COf'selhO ele t,Unlstros ':leveT ro P"2.20 '::la dc;~ (j· ...s COl"\ta~cs oa ro-<.:!~.;,'j,J cOI"'!Je-t-'=<2r
perante ô! CáFftare. C')S OeOJt2oos para sut>rete" a Sl..~ e;:,"o.ação o P"C;,",z-,é =2 ~;> "'''''0

A"t 126 - E vedaaa 2. lnlclativa:::e 'fiais ce l:"és I;\oções ~ .... l: c~t;:r--''),?", 2. clêsthul
ção a" G::'verno, na mes-a sessào leglsh~iv2

P.2rag ..afo un1co - Se 2 moçã-.:l ce censu"'a não for 20"0"~::2 'l,ji~ $,,"a :le"nlttc~ ar-tes
de seis meses, a aDrese..tilç~o Ol!! o ..t"a qu~ .enr'~ l"'<;.i5 ;:a retaC€! CCl; s'~~at2.r-'os <:la antarlo..

Art )21 ~ A 2rrOv'ar;!c Da r"Or;20::;e C~"l.s~"2 e 2- "e1elç~o ~o voto d;t ~Oflf1e'"lça l"ZO
prc::!lJ::!1râo efeitos J.:é a pesse C~ ~O\'o P"\r;e1"o-/",,'s-;"'c

Art 128 - O Pre5i::1ente da i=eo_::11c~, 110 ':25D de j\ssoluçáo da C:"2r~ dOS O<!Dut3~
aos, f1xar;is a Cl~ta da e1elçã,:) e a C2. p:so:;e C::l!õ ro>'os Je;; ...ta::los l'eCê"<!'s ~:"~".ej,, o prazo
r-tlx1mo cC' ~C5s~"·a 0'2.5 co";::cti"'l:::!::J 2.0 Tr·O...... .1· S...;:-c"\cr e;lo':o"a ~1S;:C- S:::::'~'::l as .....:~·:::.lS
nece5sar 1 a s

P.eragrafo unlco - Jecreta:l2 :l alsse l.~ç;:!o :la Ci!l"'a"2 ~,s O'Õ1::'u·a~çs CS '1'-aF"loatos OOS
Deput<l.O'~s federais s ..ts"stirão eté o aja anter~(.,~ d ;::;)sse d'JS nó\os ~le/:os

SEÇÃO II

Nacional

XVI - lnteg"ar o Conselho ca RC;:;u\)l tca o o ccnsct-o ce uer ese "laC1o"'al,

xvrr - env tae nensagem ao Co....sr essc nac to...a r oc a Q,Ja1Qc.ler ele svas Casas

XVIII - cr-ere t- lr m-':!nSa[CM ce-e-t e o ecoa-esse r ec tcoa ' por- OC e~l;;;o:l~ aner t v-a :::2
aeseêc legislativa exccocc a s i tcacêc do Pais e ao t tctt aoco as or-ovtceec tes Clt..e j'.Jlgar
eecesse- tes c1e,.en:tJ <!,..'!llar a r~<lli;:a<;ilo. pelo c.,v!:?I''10 ':a~ 1\~t2S c-cv ts cas no p'3no osu
r tanua t ce tnves t twenr cs e r-os c-ce-emos ca U'lIJo

XJX - exercer outr-as at -f cutcões n-eves-as -iest a ccost t-utcêo o.r cva lha "or-en ce
legadas cctc Pr~'sfde.,te da R~pJbl tce

Par."grafo cotco .. O sr tne tr-o-wto t s tr-o oeve-ê co-ca-ecer eense veeor e ,]0 Co"g"(!SSO
1-:21:101"31 para aor ese-it ar -etat or to seb-e a execccêc 00 o-os-e-e oc cove-nc o.. C}l.pO~ <,S$U'"I'O
os r etevar-c te na-a o r-avs

sscso :il!

00 CO'~SELHO DE "ltlI5TPOS
A

Art 131 - o ccoseiec de "'inI5·r05 ta CO'iv:!ca:o e ;;~e~1d1::l-:;:' pala Pr 1trC'rO-r:\"'stro.
1ntegranao-o todos os M'nist"C's ce eseece

Paragrafo untco - O COr)s~lI'O de ',Ir-lstros cecvce co- -a-cr t a ecsc tc-e Oe votes e,
em caso ce e-cate, ter-a cr-evatê-c te c VOto co ?-·esl';,""'~

ar-t 132 ~ cceoere ao ccr-setnc de r:lnlsHOS

r - opinar soe-e as cuestões e-ceorroacae cerc e-es tce-r- e ca l\ep..cr tca

II - aprovar 0,s cec"etc5 25 0"0::1:\5·0:5 C,;., I~i e ,;>}(i'!"'\l"'ar as 4",estõos sU'sc1t:ldas
pelo PrlIM1ro·I\·nl$~roO.J i:elc:; ~,'1r':.t~.:\s C~ ;:;,;-a::::;

IV - elaoorar plarlO ;J1ur13"\Ja, d" 11"",;!>·I-~rt~05 a 1,;' C~ Q1re--,zes ,:J"ç.e.-e"·At"1;'l.s
e as propostas dOS orçamêr'ltos pr<;;;v'stos nes·,a C'O-'S"1ti..lç;oO

V - del1ber2.r sopre 2S questões qi..e .ó'''~·e~ a co.-ce:e....c1a ele l"'a'5 ae 1;'Il W~rolstérlo

Parágrafo unico ~ O Co...selno ce 1I1...·s~ ..:.s InC'ca~g ao Prês1~er'~ ja ><:eou:l1'ca os
secretarias e subsecretar\os de Es~aoo Q1.le rescor::::e"à~ pe'o eh::'eql~n'e dO ~'\r,\s'l'>'rlo dv'an
te os impedlm@ntos dos Wil'listros oe Estaco

Art 133 - Os Mtnlstros de !:S:<.do se~2D esc01.,t.:1OS l:l~"'.r-~ o"as1lo:!pol'> 'latos I""a'ores
de Vinte e !Jm anos e no ex.erclc1o cos Clire':o!> :la I it ices

§ lQ - Os "'irlistros Oe ES't2J0 são o::~'Ç:::::IS ê a't,;~'j~" e ccr+'"C'caç",) '::2. Ca'l'a"~ C~S

Deputados (I do Senado =eder2.1 ou o'" ou..! Cl.....r- ~e Sl.êS C:'-1!:;l;'3:t!S

§ :2Q - Os Ml.,lstras. de Esta':::o "I§r acesse liSo sess:'-ES '.:li' e-tas e-s Cap& 00 Co....o;~esso
Naciona.l e l.1S reuníõ@s de SLdS Co..,lssõas com d1..elto e. ca:la\~a

SEÇÃO v

OA PROC....R:.DDR!A-GEI\AL DA DNIÃO

E DA D~FEI'.S.l)íHt. PJ,,!...!CA

Art -" Procurado"1a-Geral ca Un1i!:) e (l-gão co-';:a'ente para pro-')Jer ;J: ClMasa
jUdicial e extrajudicial da U'liào

fi l Q - A Procur;;l(:lo~la~Cer<,l!la U"'ião .Qn l:'Or c"@"e o "'rOçJr2:l0r~\,:-ra :;(> ~'lllaç. dI.'
lh~e n:''1'ôl..H;ão pclo 1'''-:slc'='i~e.::a R'lvUO11c.?, C@"tre Clj.13ic~ roa Cor.,s ;:;e,:sS ,1";::' ,JC "",hel
sabC?r jurld1co e rep.Jtaç;;o 111ba~a

§ 20 - Lei C':H'101e"'e'l:~~ C:e '1"\1cta·'v,'! 00 :;"es';::e.,te ca ti/?;: .. :::I'C3 esta:G.ece"á a
o"gani<':aç.io da Prcc...ra:lO"ia-:era. 03 Un1ã~

9 30 ~ Q...a{'l;::o rec~ss<i:~'c e 'lI! ' ....::=.S!i oP1da::'! ~~ 02cão jl~e·a ;::2 :''''':~-acc''l~ G~rôl.l
da UI"IU:o , a defes;! 02 ..."·;10 =ç:;:f'~á ser c::<~~ a.::2. z;,s ~~,:.: .... ~a::::>~€s ::::05 :::S'2::~ :~ '::';;:'1; ,.~ .. cl-
pios 0..1 a a::.vogao:ls l::'Ô!viC,a'l'e"';é c"E::",..,ela:os

Art t77 - l: InstItuI:::,:! 2 Oe·~r-sof"f.1 ':~t IC<! :::a-a a 0~ie"::3cJo :1.~'d/Ca .:c a def'2sa
€r" todos os gri!.l.s aos necess P2oo::

P;ar<lgrafo ,J'l'co - lei CC~D êrert.a~ o~ça~':::a~a :; Sle~e"ls~"'a :~:I'C! :a Un'ã~ ':lO
Olstrl,a fe:jeral e a cos T~ ..~lto~lú5 a ".;-.;:.. l.;;:;Coi! -o-,-as ;·r~ls :;;a-ê i: ';'·';~-'.:~ç.iú::a Cé~

fe"sor1a Publ1ca d:l$ ::l\;+l\O:lS

C,',?!7":!..O IV

§ la - São reQl.isltos pa"" ser nOriaaCO P~l("el~o-:,·lrlst ..o a corcllC... ' C€! :'!ras ll c l r o
nato e 1dõ!.je superior a trlnt2 e c\nco anos

§ 2C1 - O Prlme1ro-Mln1stro \r-:Jlcrá o seu S....::S·it .. tO e- caso OC ir' .... '?::· ....d,..~O "e"l·I"~

os me'llb~ot'; dO Conselho tia f,lil1istro!l

aOs,

Art 130 - Compota ao Pr1melro-r"l"lstro

I - exercer a olr-açáo S'HHlrio.. oa ;?.:lmln'st~i'!ção feóeral

tI - e1i:lbo~.ar o pr-ograrn<!. ce g:>v'erno Q su~~<?to-lo à aprc./ação ca C<!".:l~.;l ,Jos I)t;:c,,~a-

SEçLO 'l

Art 13i: - 5,10 o~gêcs CO .... ..sjiC·,a-lO

I - S14pre'll::' õrtbJ'lil ;::ecf'~a

liJ - Indicar. pllra a f1o-'l?<.l<;ão ~!,!lo Pr .. s1r:l9'l"e ca ~{';)I..~llca, os t."rls·"Cr~ dú :.~,)C"

e ~ollc1t"r sua êxoroar,:açào,

IV - prO'"lOV(lr a u!110,10~ de .~çjo g~v':-r",1"_''''<ll '!!'a:l:'~a," pla"o!; ...' ')"'OÇ"2-15 "'''cIO-
nals ê reglonals. a~ OasCdh'olvlmc:'to Sl.lomatt=~1(r-(JS.ló .. O~,;l"12SS0 r':ac;0'l,11, "?~a lrl:ll.l"é<~ n~

Que cout'ier, no P\31"0 p1,J.. I~"Jal co'n <! 5uparviS,b.:lo ,F'rEstO!....... Je Rep..s~l\ca

V - expedtr decreto!'õ e reg..l1,2R'entos par,2 fi ",1 exeCl.lção d<1S le1s

VI - enviar "'o Cong"esso Nac10ral o plano plJrlanu<ll oe '''iVQstl'r~''tO .. o p..oj~to Qa
lei de dlrt'!trtzes orça'l',ertari;\s e as pror:05t;?S cos orçamentcs previstos nosta ':0'lst1tulçao

Vi.} - prestar contas, anuQlmentª ao Congresso />.ac·o"8;1 ate sess .....ul, o'a~ apos a
abertura da se!';são legislativa.

VIII - df5pO~ ~obre li organiz2çào e o funclon1'!rl?nto Co;! aarT'ln15~raçJ:o re:1e"a, , na
forma da lel

IX - 1nic1ar o proce<zso legislativo, na tC"ra e nos casos C'r-G\lt·CS "'les·2, COl1S-I-
tUfÇ~O

x ~ iBCOllIp.mna" os projetos de lei em tra....ltaçào no CClf'gresso "<ar: enal, co., a COIi!
bOI'i'!.ção CIOS Ministros ele Estaoo,

XI - prover e extlnguir os cargos Pu~11co$ feoder2\S, roa "or-;na da lei

1. - Tr1bun,,!\s e JuIzos dO Trabali"o,

V - TrtbJnais e J'J\;:es ::l,?itorals,

VI - Trlbu"als e Ju1z~$ f'jl\+2res t:

Parag"dfo ..s~'c~ - o ~u~".-J "Tr'':'~l''\e' =,,'::l ...ra' e C!o "~'O"'l,j\$ $,,::, " .......'5 te'!' !>QO,J na
Cao1tll' ca RePlJbl'C3 l!! ~urjs::l\çE:l e'n ~úCO o t(rrl'O""o n-'!c.'O.... 21

f\rt 1:15 - I:'s 'st~t ...·::t. ~) "''-'gIS:r.:l!~''z Db.:"ece~é:} a '(11 co~',~-..,,"':<l~ f(J ....... '. 00"
Sar'\'ólCOS 05 s€guin" J5 pr tnc\p'os

l - fngres,So ooft cancu"SO Óf;- p~c. ..as e t'"<J10~ .:::.,.:! "a"t1c1:>-3,;ào ~d l)r=~"" dos Ad
vog3005 00 Sras11 ê co M''l'sti:r1t;> 1't1.l~lICO ~'1 ·O(;;<:!S i\5 s_~~ çates O::;~é:(',C~"Cl;t·SC "'",s ncr€a-
ções, .11. or-del1' de cla!:5ll'icação •

JJ - prOl"'ocAo ce e"',ranç 1a tlara e...trànC l 2. a :e~'ÕaCê!rr~n·e ::01" .;!...."·g~ica::e e rre..e
cimento, observaoo o seguinte
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31 é obrlg:ltor1a ia cr-c-ccãc do : .... iz QU~ ""Q,JI'l: per tr-ês ..ec es cc-secu-tves ou
cinco et-e-necas em '15~ó!. ce merec tr-cnto .

I - no ar-b t t o rece-s i ao er-catocnt o do suc-eeo rr ttxme t seeer-a t c·~.,.ti .1.~"O~dÇI;:)

do r-asosct \'10 rr tcunar • e

bl a c-c-ccêc D:>~ eceec t-eotc c-esst.cõe ~o's a-os de exe-cic tc na -esceer va en
trância, salvo a t'le~tstê"o::i.:>. oe jul.: ~U;;! at e-oa ao 'I"-,?.. e- lC'O e a "\ã::, ::i.ç~~HJçJ." :::,(?10 can
encere.

os jur- t sd7~1~ ~af:~~~~o ~;~/i~~~~~~~~~ ~e~~: J~:: ;~:~:?o~~~~~~;;~~õlr~('~~f;~;~~~c~ia~l\~~~~~ ~~
I de fornaçâo e aoer-eetccaee-uc ele nüg s tr-aocs •

C1) na aocr ecêo da 2.ntigJlaa1e o Tr':,una' so-~"-e coca-a rec ..se- o 'l..l;: -d1S ~ .. tj~o
cote voto de 0015 'terços 1':: seus mC'l'IIJ'''OS. COrl~r r--e cr-ocect-eot o c·cc"'o r zcc t rr-cc-e e a \0
ração ate fixar-se <lo indicação.

III - o acesso aos "r tb mar s de SOQJnOO gr;J!J "av-se-e ccr <lnt'.';U':J"':'J e -e-ecr-c-v
to at ternacaocot e ecvr-aocs na ut t tna enr-êoc-e ou c-oe nOI1'er ri') ;r{t'~.. .J ce A\ç,)~J.

cuanco se t r at ae de cr-cr-ocêo car-a o 'rr tbuna t de ..luSt'Ç2 onse-vauas 1S 11\"P.3S 00 t t e-n 11 c
a classe de OI'igt!1I' ,

IV - os veoctee-ucs aos nt:glst"a:l:lz sc-ãc ... ·,,~OOG COI;' or-e-e-ca "&0 c,.:('~er·t< de
dt.'z por cento oe W"l2 para. o.rtr-a ces ce t eqt r tcs :J? CO"N'1 r a '.10 D_'je"':.:.> .1 J.2' QoJ.2r • \ t uto
es cecer os dos .1nlstros C:> soe-e-e "r tu ...na ' -eoe-e t

V - e ccncutsõr te a eoosent ecor-t a CO'"'i veocr e.otcs ll"te9"~1<; Dor i'I\all:l1.: ou <':0S
aotent a anos de tcace , e recut t attvc aos t r-te-a G c'ro:o <'l"lojS de 50rvtÇO ca~d ':.1 no-,,:1I" e
trinta para a r'lJl he" , 2p6s ctnc.o ~ros de eX<'lrclcl0 efetivo .,a jud'catura

II - no â-bt tc I2s-ajJal 'Õ :10 e vs t r t rc sece-e i e rer-ec-c- tcs ao Pre' toe-v-o ao rr-tbu
nz l de .rcet tca, co-e a ec-c-acêo oos -eseect tvcs r r tuv-es s

lI.rt 145 - Os caae-ieotce d{>v'C'OS cete r aae-ica "';;>j02rill Esta:L.1.1 CJ ·,'Jrlc'ç-1.1 ~'"'i

virtude de seo-e-rca ju=iclerla. rer tae-êc "2 o-ce... c-a ac-ese-v-ecãc :~5 c-ecct c-vcs e á eco-e
dos crádltos -escect tvos o-otntca a ces vç-ucãc oe casos 01.1 :J~ pa5~O~5 r-as oct acecs
cr-ceeeot er-tas e nos c-eof tcs aotc tcnets abertos ce-a es re fim

§ te - t 0:::'r1g~t6rla a toctcsãc 1'10 or-ça-o-r-o oes e-t voeoes ce dtre"c cuottco de
verba oeces s ars a ao ceaa-e-tc dos seus ceb- tos co-a t a-rt es 0-= c-ece tcr-r as jJ~ICld~ICS. acre
sentados ate 10 ce j-.l1!"':>. cata en cve terão at ...21 "eaocs OE se.,s verc-es C ;:a:;2'l1a'1to "a-vse
a obriga~o~la1l'eTlte 2Te o "ln.!! do e ce-cvc tc aes.rto-e

§ 20 ~ As cor ações o-ce-w-t e-ves e cs e-ac-res aae-tcs se-êc cC'''t';I'1J,':lOS ao
acotcta-rc, -ccot na-ico-se as twccr t ã-cvac -esoec-vva ; a re::a"·'çã:o cc-ce-e-rc cace-c <la
Pr-es t oar te do Tr't;un~l ':;.2 c-c-e-v- 2 sectsãc e/("'=_e"co.;l cct er-v r-a- ,) caca-a-to scacocc as
ooss tu-rtocces CO oeocso c e autorizar ;:I -eace--r-co-c 00 c-eco- c-ere-f oc "1':1 S'=l'J o tr-et t c
de o-eceoêocte , ccv-cc o cr-ere do r"lniste~ICt :lublic":l, o aeauaa-r c 0'1 C' ..ant ta -ecesse.. la d
sa t teracac rjO debito ..r '

A.. t 146 - O~ scevtccs oot ar t ats li! re~15tl"aiS são cX~-C'C:l5 cetc soae .. suor tcc, r-a
forma de le1 ccacte-e-ua-

VI - o ju'z titular rQsl::l1~a na res::ectlva cc-~~ca G a';o j'o' re;l"";:-ç;:;.;, ,::'rr..o,\tll1
dc:de e aoos~nt2aorla 00 l'l",a~lstr300 , 001' , ..t.:"",SSE> ;::~='lc:> rundar-y'-a e. ':l"C'~3_ O.Jr \...1,0
dIÕ. ~Dh; terços 00 respect Ivo Tribuna., assQgu~a~a a-n;:..;3 a~f~sa.

VII - nent'lL"l órgão do Judlciarlo 000<1 rea1l::ar SE!SSÕ'2S DL. ~\.llgarl'''n;.o:; nio f\..n:jal1'e'l-
t.<!dos ou secretc,,S Se o ll"l'l?rcsse publico o eJo:lglr <I. lI;;' ::,=>.:lcrã lhil~ar a c-es,:nça a..... o::::e-
tc."rnlnados atos. as procrias Ptlrtas e seus t.1avcsaaos ou ~ú'll':!n';e ,a estes

VIII - as deci!óiões ao!"lnlstr,atlvas aos ti"1t'~~a'., se~'io r-l)tl,~I:1.JS !:lan·l'iC.11,(, cs
votantes e tO""ladas pc!lo VOtO ae cois terços d", $EUS O";>~o~v;;

IX - nos trlbw"<!lS co~ numero ~u::p-tc" a vlt"'t6" e CI"cC ~Ul("1d:"-(';' ~ "d c:ns, q. \'JO
O~()~O esoeclal, CO'll Cl "'\1'11"'':1 CI? O'1;::e -=-" lT!lxt...o dc vll'·g li< cincO) "C-~-CS 1..,)".1 C ~).I;"'-'C·O
das 2.trlDu1çõOS aOnlnlo:;trat'\\.:"s e jurls~l<.\ol"<::'s Ci! ('fjr'oP'~"'cia CIO -- r ~~Jl ;: ",.~ :l l" .;-;,

P",'f<l a unliornt=.1çdO d.1 jurlsprU:l0ncia n,) caso de dl\d';>"~'~"C\,'l elltre sc ...s rr .. 'JS G !;,Jçu ...

Art 136 - Um Ql"into dos lugares d:ls T"'bu'ia'5 Reglonals. F€jL~als e ~;;"~ ~~1t:lUr'tô11s
dos Estados G do D\strito federal e Terrltór'os sera çomoosto de "AT~Y·05:l0 r Il"t~,"'rio Pu
tl1co €! oe aclvo..ad,:)f; d'Ó! notório saber jurldlco e "eoutação tlib..O.:l @ CO- ...,J's 0-: 'J";: anos de
carreira ou de 2tlvldade p~ofl~sional. lndlcaCl05 em lista seJl.!upla:l~ O~ orOdOS j,o:! rcpr€!sen
t2çilo aas resoC?ct \v2.S clas5es

Paragrafo unlco - Receoida a Indicação, o Tribunal forl"',a"á a 1ls~a ~r'pllce,
env\a"do-a ao PooC''' Eltecut1vo, Que. nos v1nte dia!> s'Jt!:e::: ...ent<'5 e5co'h~~o;;! UI1' Cê .. '=lUS lnte
g~llnt&s para nom~ação

SEÇÃO II

Art 147 - O Sucre"'O Trlb'Jn.1!l F@.;lera\ CO,Tr.Õ:l-S€! O~ o,,~~ ""lint!ltl"CS >J'Jc)'t'i'jC'O:; C......
tre brasileiros natos com ll'als de t"lr;:õ2 e CIl"CO e r.:!'lOS e'i! SC5san:a E! cinco a"os de !onc~.

de notavel saber jur~jl.co e reputação 11 íba'J3

ParD.:;Jr-afo unlco - 05 ..... lnlstros 00 Su:::t"e-o TI'101.nal Fejera: serâo nC""':::HíCS p.:110 Pre
sidente oa R<;;lp...blica, oepo1s de aoro"ada a e:sco'ha pelo SeraClo ~~:íeral

Art, 14B - COl"pate <!::J Supreno ir1bt..nal FeCo~al

I - prOCe55ar e julgar, orlglnari2'"'it:>l1te

a) no5õ Cr1-(?5 CCI"lt..ns o Pres1d<:t"'te déi :::o:!Cu:>' Ica o Prl".~lr,,-~·!rl!'.~o '.? OS ',\lnl'J~!'O.s

de Estado. "s S02US ~roorlo~ tl1nlstros, O~ !)':;PlJt<lCúS e Senacores e o P~":.Jr<1.j':,~-l3.eral C3 Re-

Dl"bl ie,'

bi nos cf"lll"QS cellluns e Ct! .... !:oo~s~:'In lo:'!d<:> :"S '"'o!:'f,;)ros CO S ..C.~~iC" -~l ~~al .:::! ,'\..5-
tiça, (,los Trtt;..JIi'ils S'J:'Oprlores; e os CO -r'nu'1al CI" C.)'l·, 5 03. 1.'1'<'10 C C'S <:~"'.:' <:l<J 1,I:::S~O

Diplomatlca d~ caráo'" n~"'rra"~ntQ

Art 137 - Os juIzes gozar'l d~s segul'l,OS garantias

I - vltal1cledadf.' não podendo oel'der o cargo senão ocr sente"ça ju:llclal
eflc2cla Cle colsa j\.llgao2.

II - inamovlbll1dllC::C 531'10 por r-otlvo de '.,t",r-9sse Ç!l,..bI1CC n<l ~O~'l'J ,jQ 'tel" VI,
ao art 19o 135,

111 - 1rredut1b1l1aade Cle venclmc.ntos. sujeItos, e"ltretantC' aos I"'POStOS g~rals.

inclusive o de ren:la e os extr2Drdinarios

§ 10 - Aos jUlzes E' vedado

I - exerCêr, 31nOa Que ",m alspor.\t>111dace o",tro earg,:) OJ TunçdO sal\o o ll"(!gIStE>-
1"10,

JI - rOCf'Oer, a QJl'IlQuer tItulo ou crf't€>lto, D~rcent<!g'.m Ol. C~5t.:!S el" ';;J,'l.'o:luer cro-
ct.sso,

III - d6'dicar~se à atlvidade pol\t1co-partiC::arla

§ 2Q - No prirrelro grau a vltõllleledade 5e"'a adqul~lC:a ...o~:s tr~s <!l"CS d~ e)(ercl
elo, não podendo o juiz, nesse pcrlodo. perder o CMgO sen2.0 001' ;;rOD0st<l a.... Tr'::"Jnal a que
e.st iver vinculado

Art 138 - Compete prlvatlvar»ente aos Tr'lbure.ls

c) OS l1ttgiOS <:ntrlõ os Este::::Js est ..a":;'i:t"05 ou c"gan1sr'.QS ir;t;:,-"3cton.)is e a U
nião os Estacos, '::l ~lstrl·o Feae~a' e os ,~r"'::>r'os

cll as C<'Lsas ~ ec('fl1tos IU't!'.;! 2. Urdâ-:> <: o~ !s';a.:~.$, a !J'11ão -= Q :ll:t ..i~O Federal,
ou entre uns'? o;'trc&. 1'1c't.slve as "eS,:HKt'V<!S e~t'ca:Jes coõ! 2~-I"'strê..çê" '''::ll'e!<!

e) os conflltos de jur1sá1çi!o I:!l'It~e Trl::1...na1s SJoeriores cu er'\t~e estes ~ Qualquer
OlJtro Tr1bur"al,

1') OS confl1tos de atr'l::;ulçces e ',;r<;! <lu·o"'c2.,J<;>s a::'" 'lls-".at1o,a$ '" juclc~arlas da
Uniâo, ou entre au-or1j2.oes jU:Jlc a~1as oe - Eos:2.::o e as a1"1.,ls';~.a~ '"as;:e out ..o, OL dO
Distrito "'eOc"al. ou e"t!",;'! as aeste e ca L."lào

g) a e..r.tr2;::iç,i!0 re::u1s ,~'::a >;:;'~ ::s~a,=o e:<;t"2."g:)'ro a 'l':'1'O'o~'lç~~ -:015 SioI'l°<:!nças ~.:;;

trangel"as e a COf'CC$SdO »0 ·º",e::lJa- ..-~ ~$ ca-"as ~~~a~o~'as qJ€l CQ:lt.- 0;"'- çc"'~~!'ldas <!o
seu Pre5loe{'l,e pelo -egime..to ln'e""o

h} os "hat'eas coro'~s" QI,,2."I::0 o C02.':J- ou o Cgc'~-te "'OI' ,;rib,J"a' (lutorIC<1ca '=lU
flJl'clonario cujos atos. e5'eja'l' s..Jjei:os ::I~"ta"'e""'e à j,JrtS::;:'ç.!o ~.g ;S,J;jRe-,:! T"':unal f'e,:l':!
ralo ou se trate oe crl~e sujeito <l l1'.;;s-a ~ ...r'\sc'çE') e'" ú-'ca t~s-ar'c'1!

bllca do
1~r~~el ;~~~t~~~~ rg~ ~~~lJ::;~~ ;aO~t1:~~~e~6s::~;~:~~~~;-: ;~C';.~;~J~r~~~~:~'e d~oR'~~~:

premo Tribunal l"eCer21. do Tr'C:'J"al (Ie Co~ta;; ::::a !Jr1;b.:l dO ::O"oc,ra;;o--::.-a 1 ::~ Re~ubllca.

bem COl"O os lmoetrac,)s Dela !JnUi:> ccnt~ill atos O~ l;:J e .... o!> Q!'it<l=mls Ot.. c:o :o·"tr'~o F~lJeral.

ql os p~d\cos d(! Medida ca..Jtel~r n<lS f'core5entaçõ~s Of<;>~ccl'.:idS \.Gl,:l P~OCllra~or

Geral da Reo'J!:'1Ic2 •

j) -1S recl2.ll'aJ;êes para a crQs=-~nlo;ão:e SU.'! CO"'="t~"c'a ':'t -';3ra~~1<! Cil ,2utor1daijõ: de
suas d:Jcisõ~."

ml a rep..esi;?n·aç;:;'o do PrOC'J"ac"r-Ge-21 d2. ~t'!PllOl leoa r".:lS CilS0S cc.fln1dcs em lei
complomo"tar, pora int~"'p~etaçdo ce ei OI. ato n:)-mat' o "e::eral

tadual.

111 as revis31:s crl'"l~n<Jls e zs açõ,;,s resc'sorlas c~ SEn.s jUIGa:;~!i

01 a e't€cuçào je sen-erça 1'135 C<!..JS2S ae sua co"'cetu",C'a o-lg1"",r~a ~aculta':l~ a
deleg::::ção de atrl0,JlçÕeS o~r;:l a.os 0~cce5E"ai$.

p} as ações em Que tO::l05 os ll'all'!:l~OS da fI'laglstratu",;1 seja.... a:lf'(l\i!. O'J indlf'{ltampnto
interessados

c) os cr1"les pollt1ccs,

UI ~ julgar-ol.. meó'i!f'te N!CJf'SO extrac-j1rário as causas accld1.::laS e-' J"lca cu ul-
tima Instâncta por outros tr1blo'1e'S QU;1rco 2 cec~siio reco~rlCa

2) contrariar c1sposiUvo cl6"S~2.. CC"lst'tt.1çào

o) declarar a lnconst lt\..ctot"'a1 'cace de ,l"i!ta::o ou lei "ede"a'. e

c1 julgar válida l\Õ!1 0.1 a~ü ':::J g':;le~{'Io local cortestaco~" f~ce :::",,,,'a ":ó~st ltu r,.jo

Paragrafo unlco - Cat:era 1!'-ca ~ecu"so e~treor'J~ra~io cull.".:io:.- a .:lCCIS~O co Su:~rfor
T,,'buna1 Cla Júst lça cortr,'lr'a'- na"ll~es-e-a~te cec1s2'J co Sup"e"'lo Tr':;'J~õll "'o:dll' ..al

a} os "hal:lei?:S corous" c:ec'd''::':'S em. ...('lC3 ~lJ u1t1r-a ln.=t2!"'c1a ;::'6' ..:'5 ";"~leunalc .:;uo~

rtores se tleneg2tor12 a oeclsào

b) 05 man:lados"""'~e~seº..l~a'lçae os I"!teas data~ declclco:; t:!r.- U.. 1C~ l"s'ancla oelos
trHlunals superiores, quando dê"'e;.2:0~'a a OEcisào. e

Art. 139 - Corr,pete prtvat1varrente

I - ao Superio- 7riounal de Justiça <:0 irlt;U"2.1s S'_C"El"IO"!?S e JC= i~IOI.I1a.ls de
Jllstlça propor ao Legis:l.2~t"o. nos tcrr'os dO ::a-agrafo u.,IC0 e s.:u '1to;:m i c':.' c:~:Lo ;;24

§ 2Q - As p~':.1vlO:::'''''''lclas d:;O lnsti":'a ....ã~ cc:s jui::2ClOS €;'soecla,lll e co cr'd.t;ão o;a ,JJstlça
de Paz. no Distrito federal e ierrltOf'los. CM;;"'! 01 U'llão

Art 141 - SO"'en'e ceio veto ja l"al0ria abso'"ta de seus r.>!!'foros o...: OCS il'!"'l"'bros do
raspectlvo 01'9210 espacla1 o':J:erão os tr':"w"Iats ol;:clar,a" a InCOflstituc'o'1al1o:ace aa leI ou
ato normativo do Poder F'uDlico

a) <l alteração O;l 'l .."'ero ele se.s rel"'::Jrcs e o~s Trlt'Ul"'Olis \('fl]rtores

b) ó'! criao;ão e ó'! e1'lt1nção de ca~~')s e a f'ltaç';.:'I aa vencl""J'tC's oj.:> seu':. "er>oros 0::>$
jlllzes. Inc1l.ls1ve dOS Tr 1o"nals lnfarlo~cs., 0"10(;0 fl0U\er, e dos SC~v\Çú5 a .......·l'a~~5

c) a crla';do 0.1 p.xt1nção de tr10Llnais l'1-terio"es

a) a nlter<'lção C2 org:!lf'lzaç~O e ':::,;1 c1\ Isd,':l ju~lc1ari2S

11 - aos trlt'u~a\s de just1ça o jt.lg",~!:"~o dos jUlzes esa-::l\..a1s e co Oi!;t .. ao Fa-
d<::ral e TI2 ..r'tor1os dos "'~fl't-~os dO 'lll)'lót>';"':J !:.'_ol CO q,Je lhes são a.::st"':as I'\OS c"'mes
CO"'UI'1~ ,;: cc ro:'''00'1$2t1111;!~:::c ros~",1 a~<:l :l c~'"'~~t':;"çl::l ca J..lst lça Eleito~;;\l

III - CO'leeder 1lC(lnça ferias e o:..t"OS a"'asta'Tl'::I\tos a se...... mE.'Il':;~C·S e d':'S ju\:=cs e
serVidores que lho:. fonm 11"1>é:ldtam>Jnte s.Jt)n~olnados

Art 142 - A J,,5tlça Cios ESt2C1:Js co:::er<!. lr"st<l12r JU'ô1.2.dos ~S;:ilCi2.1S p~oviOOS por
ju\:"es tog~dos ou to:;;adc$ fi: lei:;-os r::!!~a O l\..lc,)-el"to e a eXêcução cc O~J..Jef'!S ca.Jsas clvels
€ Infrações cenals C€ O<?~J6"la grav1C2':<? "':>:I'a<lte p~ccetJl"'e<'lto oral e s.l"'2.~lssl"'~ rJe"l"1tldO
a1ndl.l recurso a tLlrm1i. fo-"'adã 001' jUI.!'!!S d~ crtl1'i:1r6 g~a..J

II - organiz.ar suas s(>crotarlas e servlç05 <lloJo:'llan:.s e o:. ao!> Ju';:os UA,' 1"'J!'; fo
r(l'\' subord1naaos, prove"Clo-111~S os cargos e v(>11H\dO pelo !?x<:!rc\clo da 3tl\·.::a::.;o CO~fQc'o~al

reso~ctiva

IV - orQ"er. por concu 50 PlJblICC> do provas ou pro\'",,:; ~ tltu\as ....5 caroos
necessários a administração Cc Just Iça

I - elegê" seus org~os dl"etivos e elaborar seu:' reglmen'oz lntc"nO<e co~ obser~5.n

ela aas 1'101"1".15 de processo e (las garal1t ias oroce!>~uat5 d<lS cartes aiS'P;;.,.... 'Jo sot'~(,! a CC~PE'

tinela t' functona.nento (l05 "'especttvo~ orgà05 jur'sdlctormls e ;>drlnlst"athos

fi 112 - 05 EstejaS p=>d::!dio crl.!1~ a Just iça ce p~z, remur"~~ada CO~C'S'2 c:e cl.:,ajãos
pl(a05 pelo voto dlreto e secr"'to co~ '"1a~=.':!·o C-': Qloat..o 2."OS e c~"'~e:to~C\.a ::2~2 celc=>ra"
c<'sal1cr.tos alcrn da atrlOI.o'ç5e!> concl1 tares G .:utr.::l!:< ::le carater n~o ',Jr !>.:!''::'='''':ll, ce- C0'"10
OJtras prcv\ntas em 112' fecoral

§ 31.! - Os processos judtcia's serão iniciadoS por llu1le"cia pre 11""nJ~ e .... qU~ as
oartes, segJn::lo princiolo a~ 0~al1d1d( le".ar~:J ao ju~z as suas r~=õas e ps' ... '10 prazo 1e
Quarenta e OltO horas d3~a a se'lt~"'ça Cl.e \J'ra ve:!. trnOlJgn.!':da por oualc.J(!I' ca:: ...~lJs cera ao
processo o rito comu", ore,·lsto n.:l rasPUCtlV?" lel

Art 144 - Ao JudlC'<lrlo é ilSZ~Ju~ac<: aUtO":J-'a at::mln1Stt'2t1v;o ú ·"a....;:elra
tI - o Prlme1rc-"'II'1~st"'o

lU - a Ilesa de> Se"ado r;;,o!.ra 1
§ la - Df, Trlbul'l? 5 elabOl"Llrilç. suas P~O;lost~s orç;!.Illo)nteril'S cc ..t~O :;::s llnl('>g ce

vur'açõGS QstlP\JI~EJ%.,con;u<"lta.,onte c., ... Q~ ae"","!> :lOj~~rElS {l.;l 1'1' C cl-ctrl-ilS

:<lr- ~,~ ~~ \(J' - ~ r, ã~~;a~t.:,.l'" .P'\~í~~.~~~~~;~)~~~~~à,"\. r~~~~~~~~/~r~;:;':; '''':~Pl ~~: 'l~

co'\',pete

v - a Mesa das Asser~ elas :'sta:lc.!als,

VI - os Govern~oores 0<; Estaoo

VII - os Particos Pol\ticos co- re:Jresentaç~o no CC'1grt:!sso "ltl.::10ra'
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VIU - o Prac'~".a~of"-G'!!r..d as eecco ' tca e o sroco-ecc-ece-at ca J:..st "ça ('DS rs-aoce
e no ntst r ttc Federal e

IX - o cc-eeuc rec~r21 da Orcem aos t.~"ogados dO Bra1:>tI

§ lQ - O Procurador-Geral ca aeccct tca cevera ser Drev·~';'.en~l;. o..... ·CO "'15 -eoreson
tacões por tnccns t t tuc tcna t toece em -':00'05 os crccesscs ele cc-cereoc-a co S ...c-e ....o -rl~l.nal
seoer-a r •

§ 2Q - ucciar-aoa li tnccnst t t ac-o-te t toece P;J" c""s.;ào Oi! -ec-ca ..a- .. -c-r-a- C4'H1

va norea ccos t t tvctcnat , se-e r txaoo Cr2::0 ao c-cão do -cccr- coroe t or-to , r-a-e 1 .'l;,::?cãc.,. C.90S
c-ovtoéoc-cs necesser tes sob cena ce res!Jo"sa~'lléa::a e su~"1'l'c!·.to P...... ;;~~ ..t!""IO." :''':'13\
seoe-e r

§ 3Q - üecor-r tco o prazo aludido no c.!l"2çr<lfo a-uer-tc- se";- cce seja sanaoe ti O~15-
são. poderá o sucr-e-o T"IOuno11 federal eot-ar r esc-ucão. a q'.lal cem força oe lei vteer-a
avotet tvamente

§ 40 - ocancc a sucr-e-c Tr-Ibun,ai sece-a t oectar-ar- a í ncons t t tvc í c-ra ' tcece em tese
de norma teca t ou ato oc-eat tvc em cec t s ãc cet tnt t-va cor co-s terços C@ SQ<Js r-eec-cs ,
determinara se eles cer-oer-ãc li e"lcác~a cesse a sua eot r aca e-. vlgor, 0.1 .1! partir da c.ratt
cação da cectaãc oectar-arcr ta ecceuntcar-à o fa:o ao seneec federal para efeito do otsoos t o
no artigo 83 Item X

SE.çÃO r r r

Art 150 ~ O Superior Trlbunal de .rust tca ccncõe-se ce no 1I'1n'ro. trinta e tr-ês
Ministros

Parágrafo untce • Os r.qnlstros ee Super lo" rr-tbuna t ce .rus t tca se"ào oceeacos oetc
Presidente da eeccct tca dentre tr-as ttet -cs CO.... mais oe ,r·n.i'! t;! Ci'"lCo;: "'~"1O:S Oe sessen;:a e
cinco anos, oe nO!livel saber jur\dlco e reot..taçào Ilibada deDois ae .?::lr':lVaca a escolha pelo
Senado Feaeral, senclo

<\) um terço oe"trc jU\:!.l<S dos Tr~OL."'&lS Qº~IQr\l~I!' FeC''''''.eis e' ..:.... ~ ...rçO ae"tre d;sem
bargadores dos Triet.nals do? ...L.s~1ça a~s !::S-«J':lS e co Cis: .. ito "e:lI;i"2!; :: 'err'rorfos fnclc:õl
dos en lIsto! tr\plicp el2:Dora::2. pelo p,oprio TI" 'ou...,a1

b) U'TI terço, @!'fl partes iguais entre advo;aoos e mem~ros CO Mlnlste"'o Publico Faje
1'01.1, Esta~ual e do Distrito Fedel"al, estes alterneéa'"lente tndlcaoos na "O"II'~::o artigo 136

.Art 151 - CO'llp2te ao Super lar- Trlbur21 ce JlJstlça

I - processar e julgar origH'a"la"er.:e

a) nos cr lm~s comuns e de responsabilldade, os desemDarga::lOrc.s tio!> tI' Ib"':r'aI ':i ::li!
Justiça dos Estaco!, ao Distrito F~C1eral e 7errH6rlos os mf,oIl'Ó"OS aos tr,!lurals ad C'Yl~<!S
dos EstaClOS e do Distrito Fej~rOl.l, b~m cone aos ;:rlbunais Rt>glonals Federa'S ::lOS trlt'H ..'1.')1s
Regionals EleltO"2ts e 00 TfaOalno o aos r'em:;l"OS do "",nist@rlo ?LI.lIICO o:a uni;'',) Que oflcla"l
perante tl"lbunals

ti) os lT.andóldos ae sºçurança e os "habeas cata~ contra 2to d"l /i'lt'1lstro da Est.:!o.) ou
dO proprio Triounal

elos "habeas COrpl.JS" Quanoo o coato" ?u o pilclen,t> for owal'::JP" ;;o>\s peJ!sc.:!f:; ""~J"I
Clc.nõ!d-:S na al\np,l "a" 01'Sotc. 1te't, o",. c..:a'1:!Oo cc,a'O" for ~ln'stro l.O i:S'JOO, resSo'll a=~ a
CO'llpetcncla; da jus, tça ololto"al,

e) as r@vlsõ2S crlmln.2. I S ê as aç!:eg rasc'sór'u é~ !;~ ..s :.J1çacC's e

t) reclaTiação para a oresa"vaç~c. oe s.tl co~;:a~é""c'~ e g:l:..a,..··,e ja a..~';>r·éa:1e c:.as
l;Uõ!§ de/cisões

9) as causas sujeltOl.s a 5_2 jur'~:'ção, ~"ocess~:.'!!; :l-e"-?"l~e 'Jua'!'!QW"''' :u'::es ~ : .. ,
bt.nats, cuj,a avocõação Oêfertr a 01":1:::::. :::0 :;";:)o:.r;;,:::o"~õo'!ra ::30 ;;:::.JO' 'ca '::.Ia":') caco!"rer
ine.:Hato perlgo co? grave Jesjo 2 or'::e., a !H~=': ã S!?g .. -ã"'Ç.? ;, ... ~s ''''''a''';as :)..,= 'C.2S ;Ju'a
Qt.e &uSp~r:di!lm os ef~ito~ ea di:'J:c1s20 P"o"",~'ca ê :::a"a ::l.Je o CO""sc·r,;.~o i"·f:'Cral c.a l'de 'he
seja devolvido -

a) 05 "nabe<'l5 c:orpLS· ::aciCiC::l= e- .J"·C~ 0../ u1ti-a '!"S-~"'cia ~G'O:5 - .. ·:: .....~\s Regio-
nals Feder2.is 0..1 1:'1'10$ trll:lu"'als CO$ Es:a.::::s- :;:,::. "'S~"i·,-, "e:e"<!;, e -":-"',0"10$ .::..a"';3o a
decisão for de'leg.i!'::orla,

b) os f'l2.nCados de seg,.lr2"'ç~ d€cl:::':::lS €- ..mica 'r-s'à"'c'a De os -"lt;w-a's Real:)"a1s
ff"der,als Ou pelos ';:rltlul'li!lis aos =staoos, :::: J's''''to "e.;e"al e 7e"rltl;l"'Os 0_2....0: :la;o;.e.ro
ria a dectsão e

IJI - julga" err "ec.J"so es;:ec'2 as C2~S25 ce=:'c'::.:lS ~- J ... ·ce.,:,t.. ...1-1-2 1"5~o!"'-
ela, pelos Tribunais Reglonai!> F~ce"als ,L ::e'o5 -r10 ..,,\2·S élClS ;s~aocs =0 ~IS~"'iO ""'?::e"al
e Territórios Clu.'!.n~o a c~cH.i:l r,,:co"l'ici!.

lo) contr2."iar tratado 0,.1 le1 "'eceral ou negar-'l1es v~ge"'ci2

b) julgar vál10a lei OJ ato:::;j C=ve,-.o 'OCi!.', cO"',es~~ao e- "<lCU d,;: lei #'?~'''a' e

Tribunal c) eler 2. lei feder21 Int(>r;J~etaçào eive"gO'nte ela ::Ul l'w 112;a a· .. ·~ .. ,oo 0_'1'0

Paráijr2"0 un1co - Fu"lCic",ar-á ju'''c a,:, $ .. .,12"'0" ';~i:.u"~l .:lt J .. s' ie? c CO~S~l"'" 001;
Just iÇA F~deral, c2tie'laO-l he na fO"lTa 02. 1e l exe"cer 2 SLP<1"vlsão ,e;j-'l'" S+"dtl\ a e
orç,)'l'!.antarla da Jt.stlça fºd@ral ce p"lmell'o e segun:::o g"a..rs

S:CÃ~ lV

E. OOS J1JtZf.S I'EDER;IS

Art 152 - S~o orgios da Justiça Federal

1 - Tr1buna1s Regiona\s Federais, e

II - juIzes feCler.d~

Art 153 - Os Tnbun.,1s Regionais Federals compõem-se de, no mlf'lm:;J sete Dase ....~ar
9ador~s F/;!derals, recr<Jtados quanto posslvel na respectiva regl.1!o e norreados pelo ?resl~

~:~~~ da RepuDlica d~ntre bra.siletros com 1"3\S de trinta e menos de sessenta e ctnco .mos,

I ~ um quinto dentre advogados com m21s de oez a'10S iJe atlvldll..:le prot"lssional e
IOOfI\bros dO Mln1stério PUblico federal cot.\ mais de CU:, anos dE! carreira, e

tI - 05 danals, mediante promoção c:~ JuIzes Federats com n~ls de cinco a'"lOS oe e
xerc\c10, sendo metade por ant 19uidade e net2de por merec1f'lento

S 1Q - Em todos os casos, a l"Iom~açã.o será precedlda d'" elaboraçào oe lls~a tripllce
peJo 1rloun.eI, a partir, quando for o caso, ae lista sélltupla organizada ;Jalo 6rgão cO.'l1pe
tente da Ordem,dos Advogados do Brasll e 00 ~'lnistério Puollco Federal

Federais ~ ~:t;"~in~~l ~1~e~pj~~j~~I~à~e:a~:~eO~a PermJta de JU1ZólS dos Tr1bunõ!1s RegiO'lais

Art 154 - CO't'lpêlte aos Tribunal,!: R~glol'a.ls Fêdera1s

- processar c. Julgar orlgll"larl"'T\ent~

ai os juizes federais da ar-ea de sua jurisdição tnc tus tve os ce .rcst rca 1,1\11:,'11' e
a do Trabalho, nos cr tees comuns e de r-espcnsant 1tcace ~ os namb"OS cc f/'~nlste"1o PuOl ice oa
Unl~o, eessatvaca a competência da Justiça El&ltoral

b) as revisões cr tmtnats e as ações resc t sor t as dos seus julr:,.ados ou dOS juizes te
cer-ars oa regioio,

e) os mancaoos de sE:lg.Jrança e "r-abeas eaea- contra ato 00 p-ónr so trtDunal'ou ele
juiz federal,

d) os "naoeas corpus", Quando a autor tuaoe coator", for jUi::. recc-ar , e

e) os conflitos de fur tsctcãc entre jut eos reoe-ats v tncut accs ao rr tbuna t

II - julgar, em grau de recurso, as causas oectotoas pelos ju\::'?s eeusr-a ta ~ pelos
futaes estacuats no exer-ctctc da coeoetêncta eeocr-a t da ar-ea de sua f cr tsutcãc

Art 155 - Aos ju\zes federais compete processar e julgar

I - as causas em Que l!; União eru tcsce aut ar cccca ou c-eceesa pt..obl1ca eecer-a t "o-en
tnter es sanas na ccootcêc de auror-as rés, aSS1SHHlt@S ou occ-ient es exceto as co t at erc ra
dê ac tcentes de t eacatnc e as euje tt e s a Justiça ztettc-a t e <I Josttca co tracatnc

11 - as causas entre Estado eser-a-aevec ou organismo tnt ar-nac tcna ' e rlu.,iciplos ou
pessoa comtctt taua ou res tder-t e no a-as t t

III - 2S causas fundadas en t r-at aco ou contr atc da União COI'l ast aac es-rancatro ou
or-oaotsro tnter-nactcnat ,

IV - os cr-Imes oct tt tcos , os ccnt ee a tnteçrtoaoe territorial e a scce-a-ua do Es
tado e as tnn-acces cer-ats praticadas en oet r-teent c de bens, serviços 01.. t-it eeesse da U"11ão
ou da suas ent tcacas aut ár-c-n cas oi, eec-eses publicas" exciu-cas as cc-urave-icõee e r-easar
vadia a coecerêoc ta oa Justiça vtt tt ar- e ce JUStiça Eleitoral,

v - os crimes pre,risto.: e-i trat aao ou coovencãc fnt2rnd,:'cnaT er- C:~I? tn tc teca a
execccêc no sats , seu r-esut t aoo ocoeret, ou cever ta ter ocor-r tuc nc cstrilnga'rc, 0,.1 r-acre-o
caoante .

VI - os crimes COf)tra a o~oJ.ô!'11õ.:ção 0'0 tr20,.lho e rOl> casos C~terr,tra:os r:Oi' le1,
contra o sistema financelro e a ordeM eco"lo'll!Co-flnancelra

VII - os "haDei'!S corpus~, em matéria crlminal de sua comcetF'lcla ou Qt2ndo o cons
trangimento p"ol/ler de autorlc:ac'e cujos atos n20 estejam alret1!ll'ente sujeitos a outra juris~

dlçilo,

VIII - os mandados de segu"2.nç2 ~ os ~"aDeas elüta" contra a~o de au·orld2.d~ fe~e

ral, excetuados os casos de competência aos trlbunals fece"als,

IX - os crimes cOll'etldcs a bO"do d~ n<wios 0..1 aeronaves ressa,vaaa '" CO"lpcténcla
da Justiça Mll itar,

X - os crimes da- lngl"esso ou per'1lai1éncf2. frregular da estra:nçalro a e,l(\?cucào de
carta rogatorla, tiPOS o "exeq1.3tur" e de sentença estrangeira, 2:005 a l"O'l'oll)çaçp.o as causas
referentes a nacional1(:!ade, inclusive a resç.ectiva opção, e a ratural1z2çào

XI - a disputa sobre- os direitos 1J"1dlgonas"

XII - as questões de dtreito agrar\o, na forma de lei C0'1pll?'I'02'1tar

§ 10 - As causas em Gue a Unl.iiCo for autora ser~ó afo""'d35 ".1 Sl!~ào JlJjlclarla onde
tivor domicilio a outr2. parte" as lntentadas contra <l Unlão poof:rào ser 2.~o"ad.?s na seçêa
judiclarla em Que fOi dOMlcll1ado o autor e na $l?çAo judiclar1a O"lde tlouver ocorriOQ o ata
ou f;no Que eleu origem a demandi'! ou onde esteja situ2ca CI coisa ou, .l.1nda nD Distrito
Federal

§ 20 - Serão proces~aQas e julgad2s na just tça astadual no fo"o ao com'c\ 110 dos
s@Ç1urados ou bene-flc12rlos as Ci!":!lõ2S ali' QUê for parte lnstitul.;ão d<': pr~v:cenc:la social a
segurado, sempre: Ql.e a coma"ca nào saja seoa dlÕ' va"a ao juizo re1~~"1' Verlf'c~a,) essol con
dfção, a lei poO"era pcrmft f" Que outraS C(luS2.S Sejam t':;''1cúm prccC's!'.,l'~S e julç:"'~:!s P'9la jl.S"
tlÇ2 estadual O recurso ca::;~vel será S~'lI~re para o Tr'b<J,al Ra;íioNl Fi;.:1e"a\ 0- cuja jur's
diçào situer-se o juiz d~ primeiro grau

Art 156 - Caca E.stadD, bC''ll cotn.? o Distrito Fedart';l CQns,Hu'ra uma seção
judic1aria que ter3 por setlo:! a rGspE"ct h.:l Cclpltal ~ var ..s locall::,?:j:!!i sagun:lo ú ~st3bc>lacl

dO em le1

Parágrafo urlco - I\~s Terrltórl;)s F('!de~a's li ..ur'sdft;à,:, ~.H .a~"jo.. lç5G"s c~~e~lC'as
i!OS ju~:zes fedar-als c~:Jerão ~os juizes da juStlça local "a ~u--'a c.Je a 'el I1l s PJ sc " , este'1
do o TerrHorlo ai! Fernando de 'OPOI":1<l COT ....ra2"ljldo -a s<!càc :L.C'cl~"ia ac. Esta~o .:li!
Pe"'nambuco

SE:çÃO v

005 TR!8l.;f,t.15 E JUiZOS DO TRA3AL4:)

Art 157 - São orgãos da Just 'ca ::lo Traca1ho

I - Tr1bunal Superior CIO j"at.a\no,

tI - Tribuna's Rl!glon2.1S do iracal~o, e

111 - Juntas de Conc 'li açàD e J,Jlgallento

§ 1" - O "'rfb:unal S...ce"1or 0"0 ira::,a1l'JO COT::ior-sa-~ de ,til"~ê ~ '''",s \~i~fStros

ados palo Presidente ela Repun\ica apos aprovaç.:io pelo Senado te=<=ral fiel''jo

aI Quinze lOg200S e vlta1\clcs te"o:) navo de'-':"e jL.\::es =<1 c::,· ..E:"a :::2 .-~~lstr2"u
rOl. do rraball"o, tres d~r-tre ~dv:gadoo; COl" OQ (I I"ê"'l~~ ('Jaz 2.-0!; -:;:-c r' JlC.!'::~ :J~Cf\~SIO"21 e
três dentre re;r;bros 00 r"lnistõl"l') F'L.!:llic>;> ;j~ Tra::alhO CO'll D~lC 1'1':1'''';'$ <:lt= .:l'"l':'; O@ c.arrc'r2"

bJ oito Cla.SS·~t2S e +e'"l;Jorar1os, e .... r'ep"'es~.,ta~áo ::l2:~I"a"j.a :!~s t:'I"pr'i'.,acol; e
emprC'gaéor~s

§ 20 ~ O Trlbun~l encaminrara ao PresioeMe oa neOu~l\ca 11c;t2!! tríplices
otlservando-sB, Qu;a"to as va~3.s oestlnacas aos 2d"'02ado~ G- acs "',e-:.pos :::0 lI'il'\l;''?''10 PU~1'CLI,

o dlsposto no art\go 136 e poara i'!,!; de cl2ss1sta5 ú '-'(:5l..' ~:::lO c: \"'0;: CJç!!:o ':~ CO'é';llo J11l."~

teoral 1nteçra:::o 00128 diretorias (Ias cD""ec",r:J.I;CO,.'''' r~cl0nats 0(' -"a::..a 'o1;J.f,?S L'.. catre'1.!')s
conforme o C2S0

Art 158 - A lel fixará o nurrero dos Trit'ur'!ais RQglo"alS co:. "'r~c~'''lC.;! rÚ'ip(>C""M
sedes e lJ"lstitufrã as JL'ltas de Conc'lh:r;ib ~ ~'ulga'l'ento, ~;::'ol)"":::o nas CO'l'.t!-C,lS o"1:;a r'idC' fl,)
relll lnstltulCas atrlbuir su.a ju"isd\ç~o dOS j.Ji;:os oe cllrelto

P<!rag"afo unico - A lei a1spora soore a COl"st\tUiÇ'20 I;wostldu"a j~"ISo::'~jl) c..~ ..•
p('tônclfl. ("aranti~s e coralções C:e eJ(e"cic10 cos ó"ç,ács e i"cn::"os O':!$ +.1..... as Co'> CO"CI',,;i,~
e Julgamanto asseQu.....tla a parIJ.:l':e Ot: rl?pr"'!en;:al;"o o~ an;:;r,,;~;:?s lo ;;-~'I-,~.:l~."as

Art 159 - Os TriDl,.nals R.-ç;lona's do -"<11:.2111" S':-"à? CO"'Dcnc!o (',. ~"".':'! "' ... 11,)~

D~lo ?r~sldentl2 C.2 R':'D.J~llc2 S'i!nJo O:.ls torç:.'s I:L 'U1Zf;S ·O-,lC.:.'5 v "31'(;105 "'.J~ h~~1, ;,
ju\::cs Clclssistas tel';:lQr'ar 1cr Ú'I":"", os jt..l::éS t,:c;njc5 6!:.5E."~ü"-!>~~,'! 2. J,.rc::o..(.I ........ .! ~l;_

ostab.::leclca na allnc>a ,~a~ (lO pa~alJr,fú lt:, co ;1":tgO 157

Parãgrafo u'll:::o - as 11'~'ll~ros dos TrlOl.Jnats R(>lJ,'O"l2,'S dO i'r.:l.t'al~ sorno

merl;!Clr.en~~ m:~~:;~~~~:~nt:~C01'1idOS per prorr.oçã.o ae J1J1~9S c:) Tr2balno :;O~ a-t IgulQa::o? e

b) advogados e Me1T'oros do 1'lnls~é"jo Pu~Jlco::o ~r2.t;<!''''o Ir.:::lca.z:s cc- o::s~r"'a'lcfa
do disposto no 2.rt Igo 126,

c) cl2.ss1stas, indicados en lls:es t"\pllces pelas Clr!:!~O"'as Ca:; "c::a"ações ~ j05
sindicatos respectlvos, con base terrltorlal ("2. regi2:o



• 111 - O. Ju\z,. e t .... fat •• ela, Junt .. s ::18 Cc"'C'1 'açlo ti Julça"IEI"·o el.ito. 0-.'0
voto .1rato dos a••oelldo. dO "nd.c.tO. CO'l tea. nos ~'u~r:CI .OO~. C'I ~'.la'$ as ":.,1"'.' ."'e- 
c_ .,,1. c:c.Det'"cia t.r,..ttorlal ••rlo ":r"IUaos pelo Pres'cente ee -I"'Icuna Feç~o".'I co t-a
Da' !'C. veaaaa a apOseM..aor,a 1"'0 cargo

t 211 - 05 Ju1zes tlanuns e,. toal. lIs 1nst'.,C'as. te"lo sl.l;::ler-;,e. ti I:II."OatOI ::lI
tr~1 anos pel"'tnlt 10a une I"'econduçlo

...r-e 1" - O Tr1bunal S"'Dertor 00 TI"'tll"o e:<or.J'I"" !nS·"uc:lo ~o·-..t'va 0"IC1:11'"
nandO o crccesec eleitoral Dara todos os cuo. em Q".e 0& ..... \zeii o. JUIUça =0 irlDllt-Q fO-8Ill
eleitos

Art 162 - CO!loete I. JuSt~ç. 00 T",.C.'no CO"IC"'lr • j..dQl" CI ::I'U'0105 In::l'vldu"
aIs .. cole·'vos entre 9~oreçaOOI ti er-~".gaaor.. 1"'IC1 ...s've:::;,e 'I ...o.s C':l1o-.a·'c~ul ecr ecr-e
das l"O Brasil e da Admlnlstraçlo ouC11ea direta e lnl:1"'S'2 e o..:·r,u. c;...."'l.~~ Ó"SUIS O·'.,InCas
de r.laçlo ce trabalho ~eg'daa por leç'llaçAo .ao.cl"l o... a... cecce r ee '30 c_""orlr-lIiInto ce
suas pr()prla5 sel"!tenças salvo as de aC'denles de traOalho

S 10 - tU!venoo 1moas,e n.s regoclaçoel ccret tvee ,IS ~lIrt8S POCIerAc eiese- a Jul 1
ça cio Tr.balno corro I.tbltro

t 20 - ReeusantlO-M o t'lDOreg&CIOr' A roegoctaçlo ou" ."D1trag9fl'•• -aC.,Ilta. ao S'I"I·
d1c.to de traD.lnaOO1"es ajulz.,.. cr-oces sc a. a1Sa1alo CO'.t1vO acaeeee a J.,Is·lçf: elo tra~8'''lO

est'belecer norma •• condl~.s reS;le1:aoall as alsPOslç~e5 eOI"l\i?l"Iclona1s e 'eçals "'"1r:n ~.
prot.çlo .0 t raDa Il'lO

t 3'1 - Das dec1soes ao Tr1b.,lnal SuPtt,..tor ec Tr.oa1f"o 5Or'.nt8 caberi\ recurso ao Su
preftD TrtDunal Feaeral Quanao contrariarem esta CO"l5t ttutclo

SECl.O VI

Art 163 - , Just1ça Eleltor.al • ICQmPOIU dO' segui nus Oru~s

I - TI"'1Dunal SU!=le"10,.. Ele1to"al

tI ~ T,..ll)un.'. Reg'On.1s Ele·to... ts

lI] - Julles ['eHorals

i 2D • Os Mlnls1ros 00 SL.~erlo~ t r ve..nal M1I1ta~ têm veoc t ... -ucs 'ç...OIls aos GOS '1
nIUI"''''S 001 Trlbur-alli Superiores

Art 170 - A Justiça vtt t t ar co-ce re arccesser e jul~r os crllllt'5 'I1i'1t'·~$ oeflnl·
dOI Il/!l leI

PIl"'igrlfo untcc - A lei alsoora 5001'"' a competê'lc'a a org.an1zaclo e r~"c~oral!lento

ao Super'or TrlDunal 1IlI111tar

SfCiO VIII

DOS TRI8UNAIS E J~lz~s DOS ESU03S

E DO DISTRITO FEO!::RAL E 'lERRITÓRIOS

Arl 171 - 05 fstados organl~arJo 5"'1. jloistlça ocse-veccs os o"lrc'o'OI esta~elecl
CIOs nesta ccns t 1tutcêc

t 10 - A Const1tulçJo cc EstaOO Cllsoora sccr e a com~t.nc1a dos "r'~yna's e ju1:el
ftstaauals -eecett accs 05 prlnc'o'os desta ccoett t ctcãc Ca.oera ao Trlounal De ..'ustlça 01 , ..
mc tat rva da t e t soe-e a org2n1zaçilo judlc1ár1a 00 Estaco

t 211 - ceee aos est aecs a 'ns·'tu~çlo de r,presenlaçl0 CO 'ncors't1t c1o..,a"dad... Ol!'
leIs ou atos nol"'mat1vos est accets ou 'lIun1c1cal1l em face da Constl:u1Çio ES'ao a t ".~aa::l.

all'"lDu1Clo da 1eil1111l".açlo para agl~ a um un~eo 6~gão

130 - Ao t e t feceral dl5;lO~á soe-e a or çant aação juo1Clirl:a ee OlStr110 Fedoer,11 •
dos ter-r 1tór '05

I 4D - A lei POCIerã c~\ar Illec1ar'lte oroposta co ll'"~ounal oe Justiça _ .ustlça "'
lftar Estacua.l com a COfl\oetel'lcla de1erlda na leI fedel"'al COnST11uloa "',.., p~I"""ro U"au
pelos eon,,, I 1"105 ct!' Justiça e e"lseg>Jnco pelo próor'o TrlDunal ae JuSt'ç.a NO' CSt:ldOl ..
Que u e1etlvo da respectlvà oollc'a ml1ltoi!.I'" foI'" liUOE'I'"10r a vinte mil Int.?grante. PO::lltra ser
cl"'laao u.., TI'"1Dun.a1 esoecla, ce cujas aeclsôes caoera recul'"so Dal'"a o Tr1b.,lnal ce- Just'ç.a

I 5D - Compete.li Jusl'ça Mllltar Estaaual pl'"OCeS5ar e julg.ar os OO'IClolls ~II1ta"~.
e bOmbeiros ml1ltares nos CI'"IME!S mIlitares dE-f'n1dOS em lei caD&f'I'JQ ao tl'"'ou'al CCI'001en·.
dec101 .. soore a perda dO POStO e da pa1erHe dOS of le'als

IV - Junt,u EleItoraIS SEÇÃO IX

Pll"'j;ra1'o unlco - Os j ...\zes cos ~,..1: ..."ats e'81·0-a's sa1\0 --0··...0 ;..:s-'f'ca:::lo
servtrlo obrlgatOl"'1al"len~e ;::or 0015 1:"-:$ "'0 -'r'-~ e "_"ca ~O .. TZ~S ae ao', t'é~lC'S co"se
cutlvos os sucst'tutCS se~Jo escoll"":cs "'Ia ""es-a ocas'lo e ::elo "'4!'Sr"'O ;l~ocõ!ss:' E-' r..:"e~o

Igual oarz caca cat~gorja

A"1 1641 - O TrlCu.,al Su:::e-io~ E'eltc~ll CCl"oor-se-;i no 1"'1..,lrro ::-::- se e .,~n::ros

I - MedIante e191ç20. pelo vOt~ S9c~e·o

a) ae Irês jv1zes dentre os r,"nIStros ~':J 5u:;)re":;) Tr'~ur-al FeCl~ri!' õ!

b) oe aols Juhes .:Ientl"'e -:'5 ~bro. CO Su::J."~OI'" Trl.:u"'" de .....st'ça e

II - por "O"'eaçl:o co ='''e,'']e~-. ::1. ~t'C.,l~,1C' ce ::Ols dentro S",! a:::"'OçadCS oe
notA.... 1 sa':le~ jUl"'lel1co & reD.,Itaçlo 11'::1.::1: COf"l r-a15 ce ':::ez a~;.s .:Ie ..... ·c:2:::a ;;:rofI5sICr.'
lnalcaaos pelo Suoremo Tl"'lou"ll F~e"'1.

DO IIUdSTtRIO PuBLICO

AI"t 178 - O M'nlster'o Pu':lIICO é InS:ltu'ç"o perm.nente essenc'a' .t: "'L.l"ç.1lo jurlS·
aiCIO"81 00 Eu.ao InCu1I"01n::lo-11'i1 a :-e1esa do reg1me ClClI\OCr.itlco. :la o-ele" j..:rle"ca e aos
1nteresa•• 50::1als " 1ndlv10uals lr'ld18conl ...eI8 ter,:lO COl'l:l pr'nC\D10s const ,'tuclOflZIS a "'1"1.
daae 8 lnclv1s1bll'ClaOe e a 'nceoentlênc'2 'u"'clo"'lal

t UI - Ao JIItn1ster10 Pú:Jllco f1ca assegu·ada c auton0lll1a 1'u"c'o-.al • aClI'ln's·l"'atl
v. com~tlnao-lhe Olspor na ·or,.a (la leI e ooeoec'oo O Q<Je dlsPl5e o carag~a"'o "ntco 00
al"'tlgo 224 socre a sua organtzaç.lo e funC'ona"ãlnto !=l~Ovendo seus carQO:j f"nç~es S serv'ços
au .. ' 1lares PO'" concul"'SO Du~1 Ico

t 212 - O Mtntstérlo Publ1co elaDol'arl. .ua ol'"oPOs·a Orçall'en·'rll den.-o aos J\mlu.
estabelecidOS na let ele dll"'etl'"1zes QrçalTl9'ltillr'a.

"1:t.f:gl"'lfO un 1co - O Tr'Du"'Ia Suoerlo" l!'e'~0"a1 e.e;e'" s'!u :I"i!s'ce"'ll"! e \llce-
':'resl~enle dentre os M'rlstros do S..:::~e"o ·"1':l ...~i!1 =o1'oe·1.1 e o Co"reç...:::('I~ :;:'e' c:.-al ce"'ltl'"e
os Ministros dd Superjol'" Trlbun.a' ce .I_St 'ça

Art 165 ~ Havt'l"'it: UI"'! Tr10.,ll"a1 =!f';'O-a:l !l.':.:'~a!" Ca:l'·.' :J'! C02.:a !:StaaO t" no
Jlstrtto Fe!Jeroal Os TI'"'Dunalll Reglo','s E .'':oor,11 cOl";)C...• ••·lo

I - mediante ele Iça0 pe'o vo:o secl'"eto

Arl 179 - O Mlntstérlo ?uc\1eo corr:;lrHt"ce

I - o ~'ln\sté"lo Pu:::lllco C02. U.,Uo II"'eg"'ac':)

.) • pelo Mlnlst'r-lo PuD11eo Fec::e"'a, cue of ,clar! pe"an·e:) Sue·el'".::! Tr1Du".1 Fede
ral o Super10r- TrlCunal .:le Jusl'ça os trlbloina's E1E'1.o~als os tr1D<Jna'!t e juizes feceralS
e o TrolDunal ce Constas da UnUo

C) - pelo Mln1stér lo Pul)llco 1r'11 t taR

II[ - verSI"'em sool"'e 'neleglbll'dace ou exoed1çlo de d!plom.as nas êle'çO<!s f&Cerals
estaduais e

IV - anu'arem c1plomas ou decretarem a perCla ele manda· os elet Ivos feOa"'als ou
~duats •

.trt 16B - SIlo órglos aa Justtça MilItaI'" o Super lo'" Trtbunal M1'lta~ e 05 tr'Du'lals
zos mIlHares 'nSlitu'CIOs pOr lei

III - por nQllleaçlo dO PrO'slcel'lte Olt ReDu:l11CI de ao" "en·re 5el1 aov0\j3:0S dO "0
~r'o ••oer jUI""dlco e rltOutaçlo III~aca COltl ""s 011I oez '"05 ae alty1~ ..oe protIIU'!"nal
ldlcaoos pelo TrlDtln.1 Ol!' Justtç.

a) - pelo M1n1stél'"IO PuDllCO 00 D s·l"'lto Feceral e aos Te-rltó~'os

II - o MinIStérIo PuDl ICO Oos ESt2::l0S

f '0 - Cada r.tll"l\stérl0 PuOl'CO eleÇle~'" liSUI trlol'c~ na f-of"r-a oa 'e' p;p-a ~sco
lha de s.v Procuradol'"-Geral oent~e 1nteg·antes C'a car"eHa para manaa:o cc oo's .01"'05 p,er
mit tnda uma I'"econc:luçlc

cl e..orcer a aCl"'OC.:lc1a

I 3D - O PrOC;ur.dor-Gel'"al da RecuDJ\ca cel'"CEOe~â yene11"'~ntos nJo suoe~IOI"'es ilOl Que
perceDerel\\ a Qualquer t\tvl0 os ""'nh1rcs 00 Supr(l'ha Trlounal Fe.::le-ra'

t 40 - L_h complemenlares alstlnlas De 1nlc'atlva do respectlvo Po::er E,"'ecut1vQ
por prooosta dOS Procuracores·Gerals organizaria caca J:1"'lstérto F'u~IIco a5S~gyra::as

I - as seguIntes garam las

aI v11ltl1cleoade ap05 tl'"~S anos de eXlIrClclo n.lo POder.co pll'rCl'.!r o C.JrilO !oO~O !=l:N'
sentença Juan:lal com ef1cacla o~ c01sa jV'!iiI!Oi1l

1) Inamov1oll1aade salvo ~r r-.:.t'vo ce 1n1ere5Se P\.IOII.::;) IMalal" I> O~~C'5J:I::IO 6r~
glO colegiadO Cor-oetente CIO M1n1Stérlo PvDl\CO pc;,r \1010 dC d01s. t.-ço. ;j(! !;I>us r-.(I",crC's .u.~
segur.aa all'lPla oefesa

clusfve 0~)a;r~:~~il~\;~Cl:~~.a~:.a1~:~~~;el'"(OS s.,lje 1·0:!" ent"C!·a.,to. aos. lmt'C's.:OI ;~r.\S 1n

Ir - as seguintes vedaçOoes

ae IIlIg1st::i~~e,..cer atn!::,1 Que elll C1S;<O"':I 1I ldac::e ~u2. ouer OU~~31 fJnçlo ~u~,'c. salvo u.....

custas Dr~e;~:~r a Qua'C1uel'" • \tulo e 50::: 'lua1Ql.ler Cl'"tUex 'I o, rJonor'rtos. CerCer·2ÇjenS ou

t 2D - A elloneraçlo ele o1"clo ae Pl'"ocuraoo"'-Geral ele Jus· lÇ. antes ao l~rmttlo a.
leu manelolto. deperu:::e"'. de anufnc1a prévla ae C'OIS te~ços ca res,;)QCl 'va l.sse-,:)Ifta
Leglslatha

c) - pelo Mlnt5térlo Pl.I)J1CO 00 Tl'"aoa,ho. e

11J - representar :ler InconstltJc ol"lallO"'Ce cu ~ara ·.,t~l'"pl'"e·o!.--}C'::o '~j o.. ato
normativo t3 para fins C~ n1:el'"vcnçJo ca U '~o ""l':)S Estaco5 li! ceStes '005 'Iwn\c "'os

CI) Pltl'"tlClp2r de SOC1e:lcHJe CQT~~Clal e..ce.o cone C..C·'S il O'" aC10"lsta e

e) e..ercer at'llda:Je collt'CO Di!~.\Oarla

cada um d~;t.e~:Oó~g~~~ 11.1~çôes 'ns·1, ..c·ol"'ilIS:la '''nlstér\o ~ ...':'ICO r.2 t~ai! Ct 2· ..a.;10 de

1 - promover prlvatlvamer"te a i!';.ao pe'la1 p...c1lca

II - prorllOvel'" a;.!Io clv' 1 !=la-a a ;::~oteç~o 0::10 ça -ll'I'ó~10 ::1_:' 'cC' c soela' 005 'nts
resses Cl,t ...SOS e coletivos notada-el"'te OS relaclonacos CO'TI o I'I'I!!'O .a-:te" E ·,.ctuS''''c O dO
traC31t'lO e os d 1rettos CO cons ..Ii"OO'" e co COl"t~lout"'lte '::lOS d'-SI"OS 'I'"c'sconl~e's e das
::~~açOes ju~ld~cas ele intaresse ger21 Ou oaRa CO'C'r 20 ..S0 da aw'to"lca.:l~ o..: r"c ::>o=er oco-'6-

Art 167 - Das decisôes dos Trlcunals Reglona1s EleHorz1s somente ca:::lera recu~so

1 - 1'Ol"'em !=ll"'o1'erldas contr.a ell,pressa dlsPOs'çJo de lel

II - ocorrer dher;êncla na Int.rpret.çlo ce lei eitre dOIS ou maIS ,r1l>unals Ele'-
ala.

.-

a) oe dois Jul':.es oentre os ::::e$e'TI~.r;'COl'"es co Trl':l .... nz' de Jus' '0;1. e

D) ac! aols jul,:es 08ntl'"e j.,llzes ce dll'"C1l0 .sco'''·cos pelo ~r'c...-02., ce J.nlçz

tr - de um jl..lz dO TI'"1Dun.1 F~er', R.g!onill CO" 5eOft na C'Ol a' cc ~$ta::Cl 0.1
ão n.lvenao oe Juiz feceroll escol1"l1CO • .., 'l ...alQ..:er caso ::Ie'o Tribunal Qõ!l;lonal Fe::E-~al
e$D8Ct 1vo e

Pa..jgra1'o unlco - O TI'"I c..:'a 1 R" .. 10000z 1 fl'!l·ol"'a' "'eÇ('ri se.,l ro·es ::e~·c ~ \1C"
estIM"te centre OS OeselllO!lrçaco·t!'s cao!,n:o a Cor're~e:::lol'"11 !:III'to·al ao ..lu': co ·r~L\f',]1

'g'OI"la, Fece ,31 Ou ao -l.. \z FCOEral

A~t 166 - Lei COrttllemen1ar ataPO-' sotlre a or'il:l'l':aç~o e ,,:onõ'eténcla co:: :-':lU-
15. dos Ju\::'s e das ":unflS eleitorais 1\ _

".r~gra1'o unlco - 05 JIlf!'!!Cl'"OS 005 trlbutlo11I. OI ju1z.s e os lnteçral"'t~s cas JuntaS
eltor_lI. no ell,ere'cto dlll suas 'unç5es e no QUe II"I,s 101'" .pl 'civel o.:::zoll'"lo ce plenas ga
nt 1••••e,.lo INllI:)v\ve'!

nçIo YI I

OOS TRIBUNAIS E JUiZES MI1I1AF:.ES

"',..t 169 - O Super10r T,..tbunoilll MilHar COII'Ioor-se-1I ce on;:c M,,,lstros vlUl'Clo$
dos pelo Pres'dente da ReOUD11cl a.pets oe aprovaaa a Inalcaçlo paio SenaClO Fe:Jera'

ao1s dentre O"C1.ts-;enel"a1. ela a1\v, 131 M,ari"na (r', dentre oflc1als-gcm.rals di
00 E"érct1o. oots etentre 0·1clIll-~nera's doi at Iv. da AeronJiullCI e Q...:uro denll"'e

Y - aenegarem "haoeu corpus a ou mancaOo de segurança

§ lO - 510 'I'"reCOl'"rlvels as oec1s08s do Tl"'1Duna' Supe"10r- f.leltora' salvo as Que
r.a1"'1arem _5tol Const 1tv1çlo 11I as d."_ga10"'I.aS de ahaCea' corpus'

A:egl0~~lId; ~er~:~~~~~rlo Federal ae Fernanao de NOl'"onf'la r1ca SOC a jurlSf]lçlo do TrICY-

f 111 - Os 1IlI1ntstros C1vlS s~r-Io e.coll"l1dOS pelo P"'olldente aa AeouDllca centrO' Dra
os Nlores aI tl"'lnta e cinco ano. sendO

IV - defenoer jud1e'.a1 e (iJO;·l'"lj ...:::1clalm.ente GS direlt05 e 't"'te~essos elas co:n .•,a-
çOls Inol;onas Q.,Ianto as tcr-ras Que oCucan seu oau'IT'Õ-,IO r.ate~'a' C ir-a'e~\al e prC.Tlo.rel'"
_ re.ponsaD11 Idade aos ofen80res.

ai dot, .avogaaos oe notóriO saDer jur1d1co e conaun tI1~.da CQll\ rr~1!1 OI Oez
'e Ulvl"de !=lro1'lsl1onal e

I. .~:,~:s .. esco11'\o1 A.rUarta. ae"tro lutUtores 11I lllelllbr-gl dO Ministério P.,IOJ'CO:::l3

V - elllpeolr 'nt1maçOes nos O~OCeCir-l< .. t05 a-:,,'r'5'~a·''''cs c:,,!! lrS ih.~a~ -~~",ls"ar
1n1'ormaç081 e COCu".."toa ~ar. 1n.tru·-ldS e pal"'a 1ns1ru\~ jJ~ocesso j ...:I1C102. c- o'll,l(l .;.flclo:>

YI - r.Qutstt.~ • Itlst.aul'aç,!io ce 11"'~u.~'to lXJl1c'a' aCterr-11".- ::l111Çél'\ct2:s Ir'I"'"s~
tlg_t6I"'tIS. POCIendo luper",tS10n",.. a tnv.Stlgaç1'o CI""'I11n21 C prOl'OVer 1nOl.(lr 'o eivll o
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VII - exer-cer outras funções cce i ne forem cooee-f ces cor lei oesee q .. e co-cet r-

ve ts CO- sua flnal~t;laCle se-co-r r-e vecaca a -ec-eseet ecãc jUI'l\cla' e a consut t or r a Jur'c1ca
das ceseees :Iur~d1Ca5 de ct-er t o cun ttcc

§ 10; - A 1nstau""aç.!o oe c-ocecteeo-c 'nveS'1gatOr1c c~l"'ln,) ser-à cc-i...-vceca CIO .,1
ers t ét-tc svmtcc n.. forrr.il oa lei

lj 211 - A lE'çlt\",a~áo 00 flln'S'árlo sur.t r cc .:Ja",]!5 acõos o:\v'$ I'JrE'''' <;.t.:l5 ll~o;H~ ar
t t ço n!O Impe::le a ele "erce vr cs , nas rrl!s-as n ccreecs S"i1 •anco al5:J_5Ire'l1 ea- a ecos \ u ,,~') e
a lei

§ 311 - los f unçôe s ue ,'\"I~,é .. to ....o' lCO se ccce- se- e-e-cicas ;::C'" --çCral"l,ES ca
ca-r ei r a cue oever âc r estc ' nas ccr-e-ees DE! suas res:ec. 1 J./lS ,;;. ações -

'li 411 "AS cr-c-ocecs e os ceececr-oe =C! l"'len'::l"C'5 ::l f 'r 5 e - O =_:: CC' ~€~~O sc"':;~e
runca-eeot aocs

§ sg - A;:l11ca-s~ a "unçlo 00 hI'r~st'!or10 PJCIlCO no coe co.oer o :\5CCS·O no a-j t
90 135 1 e 11 COII1 suas at roeas

AS e rre-ecões e a eeoecêc ora ;)r0005t2s ce d'S~OSl;:'vCS c:.-rE! atos ce-ve-c 2'" os as ce ct cs

de -ér r tc do tema, as esct-ecões scc teis 00 POv~ Dras1'e'~0 a -ec-eae-ve t vv ceco cone t t u

tot e CI' seus slgnatlrlos e a S1!!te-,ai lza:;!c. aoeo_a~.!I i -ec-vee le,'s'a" 'va nos te-nos OOS

oetates e acareias efetuaoos tenco err v~sta o $1..t)St'-'" '"C C-, ~ II..S re ~e ,a"?r

(NOTA A numeração dOS artlçOli C':I'''c'::Ie COTl a 00 S..J::!"·- ... IJO ~ QllCeÇa-:. o?s 01!::05'~'''''05

I nserlOOs fnellCaOOs por· "I

SENADOR. José R[CHA I!'! OUTROS

i lU' e)l~~ho1:".; ~I~:~~~~~ :n:~~~~~1~1l~~t~~It~~~~;~ :~:~~~~IO.C:: ~m;~D~~~:~~I'~
Pr."dente ca RePÚblfc. d.slgn.r' o ....cutor 0'1 fIItCl1C1U e5peclf1cla • as ir.... aDl"angtoal

Art f85 - ... decretaçlo CIO Estado de SU10 pelo P".stdente Cla Rtil:l...bllc., no lnte"
valo aIS ....0.. leg1s1at1vas ooedectr',h nof'lIlIl aeate clPUula

Par'gra1'o unlco - Na "'o6tll. CIo ·c.cut" dtste artlgo o Pr .. taente DO SenldO Ftcll
ra\ de ,...,1.to e ...tr,aora'narl..nt. corwoea .... o Congr ••so Nac10n.l Dar. s. reun'l" oantro
de e tece af •• a 1'111 oe aprec1ar o "'to do l"l"ulGetlte oa Re"uDlic;a ~r_nec.noo o eo"gr•• 1tO

NaCIonal em funclona.-nto .at' o té"'lIl'no da. meQloa. ece-cte tv...

Art 186 - oecret.ao o Estada d' S't10 CCIII funo.ftIlfnta no H ... I CIO art1go 183 se
se OOCI...lo tO"lilr contra a. gessoas as segulnt •• IIII(Ilau

I - obrlgaçlo d' Oll!r....n.ncla .m locallaaa. oetertl't1ro.aaa

muni,

III -Ór.. trlçOes Obj.tl vas i 1nvlolaDl11alOlll oe correSDOnc.ncl., .e S1gl10 ou 00
1llU1'11caçoea .. a....t.çlo d. \nforll\ilç61•• .l l1berdaa. d' ll!lgr.nu. radlOdtrualo e ttll!1v1.1o
na forllll. oa lei,

IV - su,penslO dI 11Dtrcade o. reunllo

V - busca. apreendo em oomlel 1lo

VI - lnt.r vençlo nas empr.sas de servlços ccbr tccs ,

VII - r.qulslçlo ee Dtins

Par'grafo cnrcc • Nlo se tnclu1 n•• r •• tr1çOes CIo H.m III d••U artigo. altuslo
a. bronunclamento oe parl.mentares .fetuados em s ...as resp.ct1 .....s Caaa. L.eg1s1ativ.. oe'dt
qu. 11Der.dOa per suas ......

Art 167 - O EstaCO O. S\t10 no:t casos ao artigo 183 lt.." I, nlo l)()(j.r" ser CI.~

~~et~~~mgo~I~s~:~r~~~~ ~ a~:~; ~:~r~~~~~e~~d:';:Zo r~":oQ~~pe~:~~ra~: g~:~~:
ou agresslo arlllAd••st~.ng.lr-I

4rt 188 -.la ll11JnlClaoes dos rnelYlbros CIO Congr.sso Nacional ....D.'atlrlo dur.ot. o
Estado d' Slt lO toda.... ia oooeflo ser suspensa. IIlIldl.nte O ....oto CI' aols terços ~ rllpec
tl ...os memoros a. C.lmar. dos Dep...taOOs o... ao Sen.dO Federal as 00 Del)l.lt.Clo ou Senaoor cujos
atos rora dO recInto ~ COng.... sso 58j.m mao,re.tamente 10COtllPatt~l. COlI'I a bK\IÇ'O do Es
tado 08 SItiO apóS sua agro....açJo

seclo 111

bIS~OSICOES GERAIS

....,. rIKTO/JUI~ ...... Art lBS -A Conj5t'tulçlo
Defesa • dO Esaao d. SH io

nlo POder' ser alterad. ourante a vtg'nC1a dO EstadO Cle

De aCOrdo COIII o Cl1SPQ!ItO no §2g do artlgo 23 00 Aeg, ...nto Interno oa AS.l8lllbl.la NI
C10l"1111 ConStltu1nt4il ClI-se ao TItulo VI a SlIÇJulnte redaçlo proce09nao-se;ls alteraço-s oue
se flz.erem nec.u"f"l.s no SuDUltutlvo 00 R.lator

TíTULO VI

OA DEFESA 00 ESTAOQ E OAS INSTItUICO!:S Of!WXRÁTICAS

CAP1TULO I

aos ESTAOOS OE D~PI!SA E DE SiTiO

SEclO I

00 ESTADO DE OEFESA

Art 182· O Pr-ulaente da R8i=luDI1ca lXJQ.r" oecreur por- 1011c1taçlo CIO P...1rnelro
M101stro 11I OU....ido o CdI'ls.I"o de Defesa Nacfonal, o e_t.tIo ae Def ••• , sub,.teni::lO-O ao Con
gresso Haclooal QuanQO tor necessArle preser ....ar- 0l.I prontl/llenl. restaDelec:er, em loc..1S 011
tsrlft1naaoS • r-8strltos, li oroem puOl1ca 01.1 a D'z .oc.lal a_aç'i::Ias por gr ....... 'mlnente 1ns
UDIllClaOe 1nstlt ...c10nal OU atlr1g1aas PO" ca 1lmlClaCle. naturaIs a. gr.nd•• proporçoes

S 1'1 - O d.creto QU4I 1nstHulr o Est.co a. Defesa aeterm1nar" o tempo oe sua oura
çlo .-oeclf1car" as "r e•• a ••rem aDranliltdll e Ina1car" .a lMl(Jldas ca.rcltl .....s a .... Igorar
dent,... u 01scr'mlnadaS no par.tQra'o 3" deue a..t1go

§ 2'1 - O t.IIlPO de durl!llçlo dO Estado d. Defesa ...10 s.r" sUl)tlrlO1' a tr'r'lta atas 00
denClo .... pro ...rogaoo U!ftl ..... z. e per Igual p.rlOClO se pers'stlrem as r.zOes Que JUSt1flcaram
a deet"euçlo

§ 3'1 - O EstaClo ae Detesa a...torlza, nos terrll:)S' ltm:t.. A. lel, restrlçOes dOS
d1r.ltoe ae reun110 e ,uOClaçlo, CIO s1g110 de corresoondlnc1a Cle 'XIlftUnicaçlo tele;rl.1'1ca e
telet6n1ca • na ""DOte,. de calallltaaoe putll1ca • OClJoaçao ....10 ttt""POrirto de tIens • '.1"'.
vIços cuOllcos • prlvado$ r.SPOndenaa a Un110 pelOl o.nos • cUStos ae<.orrentel

§ 4" - Na vlgêl'1Cla CIO Estaoo de D.fesa, a gr1sl0 gol' cr11N1 contra o htaao Qeter
m1naCIII gelo ell:ecutor oa medloa serA cOlllun1c'da 1meCllatell'l8nte .0 julz competente que •
...elu.,.... U 1"10 for le;.lll facultaOo ao pr.so reQuer.r e)li/1'18 ClI corPO dt oellto 6: autor10a
de pal1cfal A CO"IUn1caç'o ser;l. acomoanl'1ada oe aeclaraçlo, peLa autoriC1ao. do esta.oo flslco
e ~tal do cetiClo no ITO/lI8nto Olt soJa autuaçlo A crhlo Ou o.t.nçlo de QualQue.. gessoa 1'10
oor:er~ ser supel"lor a oet Olas sal ....o ~ua.,oo autor'zaQa ceio POOer juOlcU.r10 t. vecaaa a
'n::C"lUnicab1110aoe 00 cr,.o

§ SQ - DecretadO o Estado d:e Def.... ou sua grorragaçJo o preslo.nt. a. RepuDllca
oentro oe vtnte e ouatro floras suDmeterA O ato com a respectiva just1t1c:açlo ao Cong,.esso
NacIonal Que oec1alra por II\iIl0r'a absoluta

§ 6'1 - Se o Congresso Nacional eStl .... r em reCe$8O s.r. con ....OCado ell:traor01narla
mente num oraz.o ae c1nco dl.s

§ 71:1 - O Congresso Nac10n.1 Clentro ae oez Cllal contaaos 00 receo'mento ao t.lI.to c:Io
ato o iIIprec:f.r" devendo perN"ecer em l"unc'ona1Mtnto .no....nto viQOl"'i!l.r o !S'n.~ ae "Oe'fes.

§ 6'1 - MIo aorovaoo o OItO pelo COl"Igresso Naclon'l, cessa HII4td1at.lIlIinte o Estado de
Defesa, sem orltJulzo Oi vall0aOe dOS atos l\cltOli oratlcaoos Clurante sua .... lgtnc1a

SEclo I [

De es'TAOO DE sino

Art 183 ~ o Pres1dente oa ReguOl1c. POde ouv1C10 o ConselhO d. Defesa NacIonal,
so"c1tar ao Cong..eslo ....clon.1 a aecretaçlO do f.taClO de S'tlo l'lOI casoe de

I - comoçlo 'Ira..... a. repercusslo nac1on.l ou fatos Que COd\Pro....... a 'ne11c.cl. da
mea1da tomaoa ouranU o EstadO oe Defesa e

II - olllc1araçlo oe .stadO ele Iiluerra ou resposta a agre.slo arlllol.aa ••t~ang.1ra

P'art"rafo unlco - O I'r.sld.nt. aa Rep...blica ao sollClt.a.. a OiK:r.tillçlo ao Estaao oe
Sltlo ..elatar" os IIIOtl....o. d.t.rMlnantes do Ped1dO devenCIQo ConçretlO Hac10nal Oec1Qlr por
malo,.1a abaoluta e Quanco I'lecess.lrlo autorUar a prorrogaçlo oa I'II8dIO'

Art 190· O Congr••so 'GIc1onill aHav'. Oe sua "'iI, QLlvldo1 C. I 'ceres
partld"r10s de.lgna.r' Com1ssl0 cOlllPOSta ae clnco oe seus MlIlbros p,,,. aeotIPInn... I r'sealt
z.ar a execuçlo Oas mediou gre.... lsus nos Cap'tulOl referentes .0 Estaco de O.feaa • ao Esta
CIo Cle S\t10

Al"t 1511 - E"plraoos o Estado oe Defeu e o Estado oe SitIo, cessar lo OI "1.15 ef,,
tos sem prej .... 'zo das resgonstlCl11'daaes De os flic1toS CCllfltlticOI DOI'" .eus ell:~torea Ou
agentes

I'ar.lgrafo un1co - As meCltdas apllc.oaa na v1g1nc1a doS Est.C!OI oe Oefesa. ae Sltt(
serlo, logo ou. o mesm::t urmfne, relat.Claa pelo Pres10ente ca ollflOUblle. "'" IIIIfInlJ..,n ao Cot1
gr'ISO Naclon.l, COl'll esgec:tflC:ilÇIO • juat1flc.çIo oal provlQlnclaa aClOtaaas lndtcando 1'I(lIIl1
nalmente OI at1ng10OS e as restriço-s apl1caoas

CAPITUL.O II

Art 192 - .... Força. Arllllldas c~t ttu\au Dela "'r1nP\il. pelo EJlllllrc1to e p,
Aeron'ut'c., slo in.tltuICo.. naC1Q1'\ll. C.......neI't.s ....gular•• , or~luda' C(W Da..
I'II.rarou1. e na Cltsc1g11na, SOtl a autorldlae .uprlllllil dO Pre"dente o. Reoub11ea, • a.st1na
se à oef ••• d' Pitrla t gar.ntla CIOs POdereI constitucionaIS da 1e1 • d' ora..

S 10 - L.ei COlIIoltllllllnt.r e.tab.leceri ae no,.mal gerais a ••r. aClOtacl.. na organ1z
çlo no pr.p.ro • no ~ ..ego oas Ferças ArmaClas

§ 2Q - Nlo cao.r' -"aDea. c:orpy.- em l"e1açlo ti pyn1çc:le1 o1scfgJ1na.r" mf1ttares

Art 193 - O .erviço mllltar é ODrlg.tOrlo nos terftlJs d' leI

f l~ ~ .1.. I'OI"Ci" ....../ftIaas eonpet., oa fOf'IU da 1", atribUIr Ml"vlQO IiIt.,."ath'O
C1ue .m tempo Oe paz aClÓs alistados alegarE!lll lmper.tive oe COl"llcltnc::1a par. e ..hlllr8lll-se
at1 .... IoIOes oe car.lter essenclalln8nte mllltar

§ 2'1 -.u /IJI,Ilheres e os eCles'.StiCOs 'lcam IsentOI 00 serv'ço mllltar oDrl~to

em tempo oe paz suje1tos porém, a o...tros enca"gos Que a le1 11"1&5 .trltlu1r

CAPfTULO tIl

DA SEG,JRA,..çA PuBLICA

Art 194 - A Saguranç. PúDllca 11I a g..oteçlo Que o e.tldo ~OPOrc1on. I Soc:1e
flara a p,..es.r ....açlo oa oraem publfca e d. 1ncolumf(lade cas pesscas e ~ pat,..1mOnfo atr
(lOS segu II"Ites 6l"glos

1 - PC1 'c'a federal,

11 - lJol1c1a l"ot!o"Iirla federal

III - Dal leIas nl, \tares

IV - corpos de oomoe1ros l1I\lltares

11 - POllclas civis,

VI - guaraas lIIuniC'oais

S ,'1 - AS po11clas mllltar.a, C1Ut1naaa. ao pol1c1allltnto Olt.,.,vO ai ool\c1,v" de'tlnadas" 'Dur.,lo Cla' 1nfraço. canil1., ti o. CQrPCII di l)ClIlIbe' ..oe 1Il111tar•• a"
oord1nltbt aoe Go\'ernos fltadual. caDendo la guardat MUntC1Dlltl I proteçlo dO gatr
IIII.tn1clpal

§ 2" - AS PQl'clas militares. os corpos oe DOftIOelrOa mlIHar•••10 COfIsla
forças ~Ull:11(ares, r ••er ....a do I!..érc:' to

§ 3" - A.I atrlbulço.s oa Pancla f.oer.. 1 serlo eurcld•• _. preju'zo da atua
outros OrgloB puDI1co. 1.0era1s I'" luaS resl'8ctlvas .i ..eas O. concetlnct.

14'1 - AI I'\OrIMS gera1s relatlv•• i org.nizaçlo tunC1Ot'1U1er'1tO 01sc1pl1na
res d11"e1tos e brerrogatlvas Cla pol Icla f'eder.1 serlo l"egu1aCIIs iltrav•• de 1.1 comi
tar de Inlclatlva dO PrestClenu da Regubl~ca, den0nl1naoa LI' Org.ln1c. da P01'c:11 Feol
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DA TRIBUTAÇÃO E 00 ORÇAMENTO

JUSTIFICAÇÃO

TíTULO VII

I - exigir ou aumentar tributo SEl'1l 181 que o estabeleça,

II - instttuir tratamento desigua~ entre contrH~u1ntes que '5~ encol"ltrem Çlm situação
equivalente, vedada inclusive ouarcuer distinção em razão de ocupação cr-crtas tcnar ou funçãO
por eles exercida, tncecencenceaente da dencmí naçãc jUI"'dica dos rendimentos, t t tutos ou di
reitos,

UI - exigir tributos

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do tntctc da vtaêneta da 101 Que os
ncuver- tnst ttutcc ou eunentaco.

tl' sobre patrimônio, renda ou proventos, se a lei correspondente não nouver- stoc
cubt tcaca antes do lnlclo do cer-tccc em Que ocorrerem os elementos de fato ne ta tootcaoos
como componentes do fato gerador e oetermtnanees da case de calculo.

c) não alcançados cetc dtscoato na at tnea ~b~, no mesmo exer-ctctc r tnaoceteo em que
hajam sldo instituídos ou aumentados,

IV - ut t t txae tributo com efeito de cone tscc

V - estabelecer cr tvttéçtc de natureza processual para a FUenda Publica s-n detri
mento de contribuinte

paragrafo untcc - O prazo estacetectcc na at tnaa "c- do ltem lII não é abr1g<!tóri0
para os fmPostOs de que tratam os f tens t, r r , IV e V do artlgo 207 e o artigo 209

Art 203 - E veoacc à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Munic\pio5

I - estabelecer limitações ao trafego de pessoas ou bens, por meio de trtoutcs f n
te-estacuats ou Intermunicipais, ressalvada a cobrança de oeceatcs cete utilização de vias
conservadas oe1o Poder Publi co,

II - tnst t tutr- Impostos scer-e

a I pat r-f mônto , renda ou ser-vtccs , ues dos outros,

bl templos de qualquer culto,

c) oatr-tnõnto. renda ou se-vtcos ecs partidos oct tt tcos , inclusive suas fundações,
das entidades sindicais de tr-acatbaccr-es e das tnst t tvtcões de educação e de assi stêncta so
cra t sem r u.s tvcr-ae tvos. coservaocs os requisitos da lei complementar, e

dl t rv-cs jornais, cer-tcc tcce e o papel oest tnaoc a sua reo-essãc

rrMRTIOO~

pl.ENARro

PLI:NAR1OJCOUISSÃO/5U!lCOMI55ÃO-----------, crr--- !lATA---=:t

I~ 09 jBTJ

SENADOR JOSÉ RICHA E OUTROS

De acor-do com o disposto no §2a do arUgo 23 do Regimento Interno da AsSemtll~1a Na
cional ccns t t tutnte , Clé-se ao Titula VII a seguinte redação, procedendo-se às at eer-aeões Que
se fizerem necessàr tas , no Sunst t t ut tvc do Relator

(NOTA A numeração CIos artigo.!\" coincide com 11 no sunst ttut tvc, ;;\ exceção dos disposHiVOS

tnser-tcos , tndtcaccs por· "I

AS alterações e a redação ora propostas, de dispositivos correlatos. contemplam os aspectos

de mér-ttc do tema, as aactr-acões sociais do povo brasileiro, 11 representatividade ccnst ttu

trrte de seus sigMtários e a sistematização adequada à tecntca legislatiVa. nas termas dos

debates e acordos efetuados, tendo em vista o Substitutivo do ilustre Relator

11

EMENDA ES34001·8

E
..,,- .EXTO/JUSTIFlCAÇÃO -,

111 - contribuição de melhoria, pela vatcr-teecâc d~ iM'16veis decorrente de obras
publicas

Art 195 - A União, os EstBOOS, O Distrito Federal e 05 Mun1clpios, observado O
cvsooato nesta ccnst ttutçãc, cccet-âc instituir as seg..Iintes, tr-tbutcs

I - Impostas,

tI - taxas, em razão do exer-ctcto de atos de poder de oct tcta ou pela ut tt taacãc.
eret tva ou potencial, de serviços ovot tccs específicos prestados ao ccntr-tbutote ou postos a
sua d1socst Cão, e

§ 11:1 - Por or-toctptc os impostos terão caráter pessoal e seria graduados segundo a
capacidade eccnôatca do contribuinte A aomtntstr-acão te tbutãr ta. especialmente para confe
rir eret tvtoaoe a esses objetivos, poderá toent tr tcar-, respeitados os dtr-e rtos tndtvtcuats e
nos termos da lei, o catr teõntc. 05' rendimentos e as at tvtcaces econômicas do contribuinte

§ 21:1 - As taxas não poderão ter base de cálculo crócr ta oe impostos

er t 196 - Compete, atnca, aos uuntctctoa instituir, como tr touto ccntr tbutcãc de
custeio ee obras ou serviços resultantes do uso do solo urbano e)(lg1vel de quem o-cnovee
atos qUQ impliquem aumento de ecuvoaeento urbano em area determinada, a ser çr-aduada em fun
ção co custo casse eceésctmo ,

Parágrafo untcc ~ li contrll,uiç~o prevista oeste artigo tem por limite global o cus
to elas ocr-as ou serviços

CAP,1TUlO I

00 515TE!AÃ TRIBUTÁRIO WÃCIOHAL

SEÇÃO I

DOS p~TNcíPIOS GERAIS

'\
I.

§ 1" - A vedação expressa na at tnea na- do Item II é extenatva às autarquias e às
fundações lnstltuldas ou mantidas pelo poder público, no Que se refere ao patrimônio, à r-en
da e aos serviços, vinculados as suas r tnar tcaces essenctats ou delas decorrentes ..

§ 2Q - O disposto na attnea "a" do Hem II e no parágrafo anterior deste artigo
não cceer-eence o caer tnõrrtc, a renda e os serviços, relacionados com exploração de at tv tca
ces econõmtcas regidas pelas normas aplicáveis a emc-eeruneentce privados, nem excner-ac c
promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem fmovel '

§ alJ. - A veoecêo é exceeaea na ai tnaas "b" e "c" do item 11 ccecr-eence scneote o
oatr-teônto. a renda e os eervtcos , relacionados com as r tnat toaoes essenctats das entidades
nelas mencionadas

Art 204 - ê vedado à União

I ~ 1nslttuir tributo que não seja uniforme em todo o terrH6ri0 nacional ou que
tnct tque dfst Inção ou cr-eterêncta em relação a Estado, Distrito Federal ou Munlc\p10, qm oe
t r tmantc de outro, admitida a concessão de tncant tvos fiscais destinados a cronovee o equt
11b('10 eectc-eccoõmtcc entre as diferentes regiões do Pa1$,

U - tributar a renda das cur-tcacões da divida ccct tca dos eataocs , do Distrito Pe
der~l e dos !lunicip10s, bem como a remut\eraçiio e os proventos OOS respectivos agentes publi
cas, em ntvets superiores aos Que fixar para suas obrigações e para seus agentes

III - 1nstituir \senções de tr~butos da coopetêl"ocia dos Esh.dos, do Distc-ito Fede
ralou dos auntctutcs

l\rt 205 - É vedado aos Estados, ao O\strHo Federa' e aos Munic\oios esteeetecer
d1ferer'lça tr-f bur ár-ta entre bens e serviços, de Qualquer natureza, em razão de sua c-cceoên
cta ou destino

ar-t 206 - Disposição legal que conceda taencãc ou outro nenet tctc evscar , ressal
vados os concedidos por pr-azo certo e SOb condição, ter-a seus efeitos aval lados pelo testa
tat tvo competente, nos termos do disposto em lei complementar

SECÃO UI

DOS IMPOSTOS DA UNIÃO

Art 197 - Cabe a lei complementar

I - dispor sobre conflitos de competência, em mater-fa tributaria, entre a untãc, os
Estados, o utat r-t to federal e os Mun1clp1os,

11 - regular as lim1tações const1tuc10nais ao pooer de tributar, e

UI - estabelecer normas gerals em matéria de legls1ação trlbutária, especlalmente

Art 207 - Compete a União tnst ttut- impostos sobre

I - trapor-tação de produtos esr-ar-set-ce

II - exoc-tacâc. para o axt er tcr-. de produtos oactonats ou oactcr-at taaccs ,

UI - reT1Jja e prO"E!f'tos de Qualouer f'atureza

sobre

a) definição de tr1l:mtos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos dis
cr1minados nesta Constituição, dOs respeet1vos fatos geradores, bases de cõ!.lculo e contribu
intes, e

b) obr1gaçào, lal'lçi\mento, credito, prescr1çlio e decadsnc1a

Art 19B - Competem à União flm Território Federal, O!i impostos estaduais e, se o
Terr1tório não for di"\dldo em Muntc\pios, cumulat\v:!mente, os impostos municipais e, ao
Dlstrito Federal, os impostos municlpais

Art 199 - A Un\ão. o~ Estados e o Distr\to Federal poderio 1nstituir. além do~ que
lhes são nominall"lente atribuldos, outros impostos, desde Que n~o tenham fato gerador ou base
de cálculo proprlos de impostos dlscrlminados nesta Constituição

§ la - Imposto institu\do com oase neste artigo não poderá ter natureza cumulativa
e dependerá de lei aprovada por maioria absoluta dos memoros dO Congresso Nacion<ll ou da
reSDE!ctiYa Assembleia Leglslatlva

§ 2" - Imposto da União excluirá imposto ldêntico Instituldo pelo Estado ou pelo
Distrito Federa 1

Art 200 - A União, os Estados e o Distrito Federal poderão instltulr emprestimos
compulsor105 para atender a despesas extraordinar1as provocada!:! por calêlmidade publica, me
diante lei õlprovada por ma10rla absoluta dos membros do Congresso Naclonal ou respectlva As
.!lembleia Legislativa

Parágrafo unico - Os emprestimos compulsórios somente poderão tomar por basl'! fatos
geradores compreendidos na competência tr1butária da pessoa 1ur1dlca de direlto publico que
os .instituir, aplicando-se-lhes o dlsposto na al\nea "a" do Hem UI do artigo 202

Art 201 - Compete exclusivamente à União inst1tu1r contl'ibulções soclais, de 1n
tervl!!nção no dom'nl0 econ6m1co e de lnteresse das categorlas profissionais, como instrumento
de sua atuação nas respectlvas areas, observ~do o dlsposto no artigo 199 e nos itens I e !U
do art igo 202

ParágrafO unico - Os Estados e os Munic'plos poderão Instau'r contrlbulçl!\p cot:ra
dO de seus servidores oal'a o custeio, em benef'iclo desteos, de sistemas de orevldénc~a e as
sistênc1a social

DAS LIMITAÇÕES DO PODER DE TRIBUTAR

Art 202 - Sem prejul:to de outras garantl.as assegurad2s ao contr1bu1nte, e VI'!d2do à
União, aos Estados, ao DIstrito federal e 30S Mun1c\p10S

IV ~ produtos lndustrial fzadOS,

'J - operações de crédito, cã"'o1o e seguro ou relat1vas õ!. tHulos ou valo;oes
mobiliarios,

§ 1~ - ~ h-cuHado ao E)(ecutivo, obs@rvadõ!.s as cond,ç5es e limites estô!be\ec~dos ç,n
lei, alterar as aliquotas dos lmpostos enumerados nos f tens I, lI, IV a V deste artlgo

§ 2Q - O tmpasto de que trata o ltem III será informado pelos cl'itér'o~ da genera
lidade, da universalldade e da progressfvidade, na forma da lei

§ 3Q - O 'mposto de que trata o i tem IV

I - será seletlvo. em f'unç50 da eS$encialidade do produto, e T'ao cumulativo
compensando-se o que for devido em cada operação com., montante col::lrado n.as anter-fores.

II - não 1ncldlrá socre produtos industrlalizados dest'nados ao Exterior

Art 208 - A União, na iminªncla ou no caso de guerra externa, !=loderã lnstituir im
postos extraordlnál'10s compreend'dos ou não em sua comoetencia tributária, os ouais serão
suprimidos gradativamente, cessadas as causas de sua criação

Sl:çÃO IV

DOS IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEOERAL

Art 209 - Compete aos Estados e ao Dlstrito Federa.l lnstltuir 1mpostos sobre

I - proprieda1e territorial ru!"al,

Ir - tranS'l1issão ~causa mol"t's- e eldação de QuaisQuel' bens ou dfrq'\tos,

III - operações relativas à circulação de merci3dol"1as e soDre p"estação de servl
ços, ainda Que 1niciadas no exterior,

IV - proprledade de velculos automotores

li 1lJ. - Os Estados e o Distrito Federal poderão instltu'r UM adlc'onal ao 'mposto
sobre a renda e pl"oventOs de qualC!uer natureza atÉ! o limHe de CiT1CO por cento do valol" do
imposto devido à União paI' pessoas físicas ou jur1dicas residentes OU domiciliadas nos res
pectivos territó"'1os
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, 2Q - o lmposto de que trata o t tem J ter-a suas a1tcoctas f 1xacas de forma a de
sestimular a aanutencão de propriedades tncroout tvas e não Incidirá sccee pequenas glebas
rurais, n05 termos dMfn f005 em Jl!!f esracuat , quando as explorem, 50 ou com sua famJJla. o
crccr-tetar-tc cue nlo l)0551Ja outro 11fÓv el

f 311 - aetet tvamente a bens tnôvets e r-escect tvcs atreitos. o imposto de que trata
o 1tem It Compete ao Estado da sltuaçfi.o do beml relativamente a bens móveis. tHuIOS!!! cr-ê
l:I1toa. o 1MpOStO compete ao Estado onde se processar o trwentar tc ou arrolamento, ou tiver
ecetct t tc o doador; $Q o ccaccr- tiver ocerct t tc ou r-es tcêncta no axter-tcr , ou se o "de
eUjUS~ pouu\a bens, era r-es tdente ou domic1liado ou teve seu inventário processado, a com
pf:tênela. para inst1tutr o tributo observará o Cl15POStO em ret ccecteeentar-

f 41:1 - As aUquotas do imposto de que tr-at a o ttem II p6derAo ser' progressiva!! e
nlo exceder lo os 11mites estabelecidos em resolução do Senado Federal

§ 51:1 - O teceste de que tr-ata o item UI será não cumutat t vo. aomt t tua sua se1eti
vteeee, em funçllo da essencialidade das eercacor-tas e dos ser...tccs , compensando-se o que for'
eevtoc, 8lll cada optl:raçio r-etat tva à crrcutacãc de mercadorias ou prestação ele serviços, com
o montante cccr-acc nas enter-tcr-es , pelo mesmo ou outro Estado A taencãc ou não-tnctoêncta,
satvc determinaçio de lei em contrário, não impl \cará crédito de imposto cara compensação
cacuete devido nas operações ou cr-eatacões sesutmea e a tsencãc acarretará enutacãc do cr-ê
dido do tlllDOsto, r-etat t ...o as ccer-acões anteriores

f fia - Em r-etacãc ao imposto de que trata o item rII, resolução do Senado Federal,
aprovada por eets terços da seus Membros, estacetecer-a

1- aa a t tcuotae apt rcãve ts as operações relativas .i circulação de mercaaor1as f! às
prllstaçõ.a de serviços, tnter-esteouats e de exccr-tacãc,

Ir - as illiQuotas aPlfc.tve1s' às ocet-acões tneet-nas rflalfzadas com mfnera's

§ 71:1 - É facul taoc ao Senado Ff!dera I, tamMm por r-esc!ucãc acrevaoa por ccts terços
de seus lileII\OI'"OS, eseacetecer- ai teceras mfnlmas nas ccereções tneer-oas, não ccecreeodtces no
itMl II do parágrafo anterior.

i aI) - satvo dal1bRração em contrarIo dOS Estados e do DfstrHo Federal. nos ter
mos CO dtaccstc no item VU do parágrafo 912, as aUquoU.5 tnter-nas , nas operações retae tvae
a ctr-cutaçãc de mercadorias e nas prestações de serviços, não poderio ser tnrer-tor-es as al \
quot<i!' lntere5tadua1.!1, rttputanoo-sQ operações 11 prestações Internas também as fnterestadua's
rea11zadas par~ consu".tdor f1nal de mercadorias e serviços

§ 9D. - O imposto de que trata o Hem 11I

1 - 1nctd1rá sobrR a &ntrada de mercadoria tmportada do Exter,or por seu titular,
Incluslya quando s. tratar da bem destJnado a consumo ou atlvo fixo de I!stabl!lecimento. bem
como serviço prestado no Exterior, cabttndo o 1mposto ilO Estado onde estiver situado o esta
belQciMento dest tnatário da rntrcadoria ou sêrv1ço

11 ~ nlo tncldlrá

a) soDre operações Qoe desttnQft'l :10 Exterlor produtos 1ndustriôll tzados e sobre prl!s
taçio de ser...tços para o Exter10r,

b) soDr9 operações que destinem a ou.tros Estados petroleo. tnclust"'ê luDrtticantes,
comOust\Vllts 1\Quidos e ga5050s dele derivada!\;. e energia elétrtca. e

tII - nlo compreenderá, em 5ua base de c<\lculo, o montante do 1mposto sobre produ
tos lndustriath:adOs, quando a operação conffgurar nipótlil!'le ae incidência dos dois impostos

i 10 - Á exceção dos impostos de que trata o item III deste art1go, os itens I li II
do artigo 201 e o item Itr do artigo 210, nentlum outro ooch!râ ser 1nstituido sobl'"e operações
relativas a energta elétr1ca, COftlbust\vels, luDr1ficantes e lli1nerats do PaIs

f 11 - Cabe oi lef COl'llPle~ntar, quanto ao Imposto de que trata. o Hem III

I - definir seus contribu1ntlls,

U - d1spOr sobre 05 casos de substitUiÇl0 tr1butárta,

IH - d15clpl1nar o rlilg'me de compensação do 1rnpo.5to.

IV - fixar o local das operações relativas ã circUlação de mercadorias e das pres
tações de s~r"tços,

V - excluir da inc1dAnc1a do 1mpO$to, nas exportações para o Exterior, !'lerv1ços li
outl'OS produtos além dos menc'onados na al\nell ·a~ do ttem II ciO parágrafo 912 deste arttgo.

VI - prever casos de manutenção de crédito, relat1vamel"lte à. remessa. parq. outro Es
Udo • exporhçJo para O Exter'Of. d. serviços e de mercadorias.

VII - regular a forma COll\O, medlante del1bera~ão dos Estados e do "Distrtto F!2deral,
'senções. lncenti ...os & beneflctos f15cais $erlo concedtdos e re ...ogados

SEÇAO V

DOS IMPOSTOS DOS MUNICípIOS

Art 210 - Competll aos Mun1cHlloS 1n!'>titutr impostos SOOre

I - proprtedilde predial e territorial urDam',

II .. transm1s!Slo ·int9r vivos·, a QualQuer tHulo, por ato oneroso, de bens im6
vets, por natureza. ou acessão fts1ca, e dI! Ofreitos rea15 sobre imóvels. exceto os de garan
t ta, bem como cesslo dQ direitos a sua ilQu1s'lçiio e

IH - vllll'lda5 a varejo de mercadorfas

S 11) - O imPQ!!it.o de QU!! tri!ta o Hem I poderi ser progress1vo. nos termos de le1
municipal, de forll\8. il assegurar o cumprimento da função social Cía propr1edade

§ 2a - O Imposto df! que trata o ttem tl não 1nc1de soDre :I tr'ansmissão de Dens ou
direitos 1ncorporados ao patrflll6nio de pessoa jul"id1ca em realiZação de capital. nf!/lf sot/rg- a
transm1ssão Clc!: Mns ou dtreitos decorrente de fusio, tncorparaçio, cisão ou ext1nçà.o de Pl;!S-

soa jur\d1ca, sillvo se, nesses casos, a attvldade prl!ponderante do adqutrlilntl! for o comércio
desses bens ou dlreitos, la<:ilÇlio de bens im6vllts ou arrenda.mento mercanttl

§ 30 - O imposto de que trata o Hem U compete ao Mun1c\pto da sHuacão do bem

li 411 - A cQll'lpetinc1a lIIUI"l1c1pal para tnstttu1r e cobrar o tmposto rMlncionado no Hem
UI nlo Iilxclui :li. -d05 Estados para tnstHulr e coDrar, na me!'lma operação, o imposto dR Que
trata o ftelJl III do artigo 209

§ 5a - Cabl!! a le1 complementar fixilr as .111 'quotas máx1mils do imposto de que trata o
1hm tIl de$.te al"tigo

SECÃO VI

OA RfPARTICÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS

Art 2TT - Pert'lnce aos E:stad~ e ao Oistrito federal o j:lroduto da arl"Qcadação dO
1"'posto da unilo sObre renQa & provlmtos ae Qualquer naturQza, Incldente na fonte sobre ren
dimentos pagas, a Qualquer tHu10, por e1l:!s, suas autarQuias e pelas funQaç~s Que 1nstitui
rem e moílnt tverem.

Art. 212 - Pertencem aos Munic\Pio5

I - o produto da ar-r@cadação do tmpOsto da Untao sobre rl<!nda ê p"o...entos de qual-
~~~;r~~;~~e;i\;.;~f~~~~:çg:/~~~ef~~~~iu~~~t:e~i~~fe:~~~: a qualquer titulo. por eles, suas

tI - c1nQOenta pOr Cl!nto do produto dil arrecadl1,çAo elOS impostos dO Estado $OCre a
propriedade territorfal rural, relativamente aos imoveis neles sUuados, e sobre a proprie
d!de de ve1culo!!i automotores 11cenclado!'! em seus territ6rios,

III - v trrt e e ctncc por cento do produto da ar-r-ecacacãc do lmpos.o dO Estado sobra
cceeacões retat tvaa à c1rculilção de mercador tas e sccr-e prestação de se-vtccs

§ la - O disposto no ltem III não se ao t tea à prestação de ser-vtçcs a conSUln1dOr
final, pertencendo, nesses casos, ao Muntc\p1o onda acorrer o fato geradOr, cinqOenta par
cento do valor pago

§ 2a - As oar-cetaa de receita pertencentes aos Mun1c\pt05, eenctonacas no t tee lU
deste artigo, ser-se cl"p.diUdas conforme os seguintes cr trér-tca

I - tr-ês Quartos. no m'ntmo, na proporção oc valor adtctcnaoc nas operações rallti
vss à ctrcetacêo de rser-caocrtas e na prestação ce serviços, r-eat tzacas em seus territórios,

II - até um quarto, de acordo com o que cnscuser- lei estadual

ar t 213 - A UnIão entregará

r - do produto da ar-eececacãc dos tecestes sobre renda e proventos de qualquer na
tlJreza e sobre produtos tncustr-tat teaocs , ouarenra e sete por cento, na forma eeautnte

a) vinte e um 1nt@1~5 f! ctnco décimos por cento ao fundo ce sar-t tctcaçâc ocs fsta
dos li CIo ntatr-f tc federal,

b' vinte e dofs tnretr-cs e crncc dlll:cfll105 por cento ao Fundo de Partic1paç.io dos Mu
ntctptcs ,

c) cots por cento par-a e tnanctaeenrc de Investimento nas Regiões Norte e Nordeste,
per meio de suas tnst ttutcões financeiras federats de fomento regional

II - do prOduto (/<1 arr'ecadllçáo do Imposto .tOOI'"I! pr'odutos industrlallzado5, cee cct
cento para os Estados e o Distrito Federal, crcccr-ctcnatsante ao valor das r-escect tvas ex
POrtaçO.s de produtos tndustr1al taaccs

§ 11:1 - Para efRtto ce Cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no
Item I, exclufr-S'R-.á a parCQla Cja arrllc2ldaçiW do ''''POSto oe ,.enda e proventos de ccatcuer
naturez.a, pertencente a asraces , DistrHo r:ederal e Mtm1cSpio.!, no!! termos do d'spo.sto no
arttgo 211 e no item I do artigo 212

§ 212 - A nenhuma unid.adê feO.er2l1a poder.. ser destinada p.arceJa super'or .2. vinte por
cento do montante a ser antr-ecue, nos termos oo ttem II oeste ar-t tsc, devendo o eventuat ex
cedente ser distribu1do entre o; ceeats p.art'c1pantes, milnttdo, em relaçlo a esses. o crité
r'lo de partnha an estabeliltc1do

§ 312 - Os Estados entregar!o aos respl!!ct 1vos Mun1c\p1os vinte e cinco por cento dos
recursos Que receberem nos termos dO Item It deste artigo, observados os crlter10s esta~Je

c:1dos nos Itens I e II do parágrafo 212 do artigo 212

Art 214 - Se I Unifio. cocn base no .artigo 199, crtar imposto eJtcluindo o estadual
anter1orlll&nte 1nstttU\dO. cinqüenta por cento ao seu produto $era entregue aos Estados e ao
Qistrito I"ederal, onde for arrGcadado

Art 215 - It Vedilela. QualQuer condiç~o OU rgstrtçlo à entrega e ao emprego CIos re
cursos atr1bu'do!!i, nesta Seção. a Estados, Dtstrito Federal e Mun1c:\pios, neles compreend1
dos adiclonaiS e acréscimos relattvos a impostos

Art 215 - Cabe a lei complementar

r - defin1r valor ad1c1onado para f1ns do disposto no item I do paragrafo 212 do ar
tigo 212,

I! - IIstabelecllr oormas sobre a entrega da!) recursos de qUe trata o ilrtfgo 213, es
Dectalmente soDre os critérios de rat.'0 dos Fundos prlllv1stos no seu ttem I, Objettvando
promover o eQu11'brio sóc10-econ6mlc:o entre Estados e entre Muntc1pios,

III - dispor sobre o aCOlTlpanhilmento, pelos bllnefic1í5.rl05, do cálculo da!'> Quotas e
da liberação das partlc1pações previstas nos artigos 212 f! 213

Parágrafo unlco - O Trlbunal de Contas da Un1ao. !2fetuará o cálculo das quotas re
ferentes aos rf!scectt ...os Fundos de Participação

Art • - A UnUio, os Estados. o Distrito Federal I! os Muntc\D10s C11vulgarlo, pelo
órgão de imprensa oficial. até o ultimo dta do mês subseqül!nte ao da arrecadação, os II'IOntan
tes de cada um dos tributo!!! arrllcadados, neles .nglobilndo os respectfvos adic10nais e ilcres~

c1l11OS, DOIll COII'lO os recursos recebidos, 05 valores entregues e a entregar, de ortgem
tr1buUri<i, e a. expressão numerica dos crtUrios da rateio

5 112 - Os dados divulgados pela União serão d1scrtmlnados por Estados e por Munlc\
pios, os dos EstadOS, pOr Mun1c'p1olli

li 2a - 05 Muntc\p1os Que nio possulrem 6rg10 de 1mprf!nsa of1ch.l fario a dtvulgaçãa
por edital, Que atinja a população interessada

CAPiTULO JI

DAS FINANÇAS PúBLICAS

SECiO J

NO~MAS GERA.IS

Art 211 - Lai compleml!ntar dtsporâ sobre

I - finança!; publ tca$,

II - dl ...ida publica externa e lnterna, 1nclustve das autarQulas. fundaçôfls e demats
ent1dade$ controtadas pelo POder PQblico,

III - concessão de gllr2nttas pelas 'lntidades pCJb1ic2S.

IV - emiss10 e resgate de tHuTos da d~v1da púb1 '1ca.

V - fisca,l1Z.i\ção das 1nstftutçê5es financeiras,

VI - operações de câmbio rllal1ndas por órgãos e f!ntidades da Untão, dos Estados,
do Dtstrito fMl!!ral e dos Munic1p1os, .

VII - compat1Dll tzaç~o das funções Cas instttU'lções of1cia1s de credito da Unllo

Art 218 ~ A competênc1a dil Untão para emit1r moeda sera Axerc1da exclus1vamente
oelo banco central.

§ lQ.- ~ vedaao ao banco centl'.al conceder, dfreta ou Ind1ret.J!.mente. liImprestllllOs ao.
Tesouro Nactonal e a Qualquer órgão ou entldadll oue não sejll '1nstttutção flnanceira

§ 2a - O banco central POderá comprar f! vender tftulos de em155fo dO Te!looro nacio
nal, com o Objettvo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros

§ sa - As dUpon1bl11dolldes de caixa da Unt.lo lter.lo depos1tadu no banco Cilntral As
dos Estados do Dtstrito Fedf!ral e dos Munic\pios, bem corno dos órgAos ou entidldes do Poder
Publico e das empresas por el@ controladas, em instituições f1nance1ras oftc1als, reualva
dos os casos previstos em lef

Art 219 ~ Â Un1lio não se resoonsac11izará pelos deposites ou pelas apl tcaÇÕU nas
1nstitufçõ"s financeiras, vedada a sua pa.rticfpação na funaD d* QtJe trat~ o ltem Y dO lIrttpo
255

SECA0 11

DOS ORÇAMENTOS

Art 220 - Lei!'> dli! inlciatl ...a do EXIi!cut1vo "stabelecerlo

I - O plano plurtanual,
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IJ - as ntr-et r tzes orçamentárias. e

UI - os orçamentos anuais da untãc

§ la - A lei do plano otur tenuat estaeetecer-a ctr-etr taes , ccfet tvcs e metas da ad
ministração ecettea federal para a distribUição dos trwest tmantcs e outras despesas deles
decorrentes. e cuanoc couber, li regionallzação

§ 2'1 - Ã lei de otr-etr-taes orçamentárias definirá as metas e cr-tcr-tdaces da admi
nistração publica federal para o exer-ct cto financeiro subseqüente, orientará a etaccr-acãc da
tet cr-cament ãr-ta anual e poderá efetuar as alterações na legislação tr tburár-ta.
indispensáveis para obtenção das r-ecaí tas publicas

§ 3Q - A tet orçamentária anual compreenderá-

I - o orçamento fiscal, referente aos Poderes da Unlão. seus fundos, órgãos e ent t
g~:~ g~b~~6~~lstraçãodireta e tnctreta , tnctus tve fundações ínst ttutoas e mantidas pelo

II - o orçamento de tnvest tnentcs das empresas em que a União, dlreta ou indireta
mente, detenha a mater-ta do cant tat scctat com dteet tc a vete!

III - o orçamento da seaue tcaoe scctat , abrangendo todas as ent toaces e órgãos a
ela vtncutaccs , sejam da admin1stração direta ou indireta, inclusive fundos e tunoacões 1n5
tltu~das e m<1ntldo.; pelo Poder Publico

§ 4Q - O orçamento etscat seri'l accacanneoc ele cencns teet lV05 por regiões e seto
res, dos eeettcs scer-e as receitas e despesas, relativos a sues tetos e beneficios de nature-
za r tnancetr-a ou cr-ectt tcta, bem como concernentes a anistias. oenet tctcs e tncent tvcs
r tscats

§ SQ - O orçamento etscat e o orçamento de tnveat tmentcs das empresas eatat ats ,
compatibilizados com o plano plurianual, terão, entre suas tuncõee , a de eecuate desigualda
des lnterrQgionals, seauncc o critér-io cccutactcna t

§ SI:) - A te t cr-ceeentar-ta anual não conter-á dispositivo estranho oi cr-evtaãc da r-a
cet ta g à r txaçãc da despesa. não se incluindo na cr-otbtcâc

I - autorização para aber-tur-a de créditos suplementar-es e contratação de operações
de cr-êcf to. tnctus tve por- antecipação da receita para liquidação no cr-ôcr-tc exer-ctcto, e

II - dtscr-tmtnacãc das despesas por Estado. ressalvadas as de caráter nactcnat , de
f1nidas em lei

§ 7Q - L.el complementar d1sporá sobr-e o exeectcc r tnancetr-c, a vtsêncta. os prazos,
a tram\tação legf!õlatlva. a elaboração e a organ1zl1ção do plano plurfanual, das dtr-etr-tzes
orçamentárlas e dos orçamentos arwats , e estabelecerá normas de gestão r tnancatr-a e oatr tmo
nta t da acmtntan-açãc dir-eta e tndtr-et a. bem como condições car-a a tnst ttuf cãc e funciona
manto de fundos

Art 221 - Os projetos da ret r-atat tvos ao plano crur-tanuar , às diretrizes
or-çamentar-1as, ao or-canentc anuat e aos cr-emtcs antc tonaj s ser-ão aceectaece s tmrt taneamente
pelas duas Casas do Congr-esso Nacional

§ ,0. - Caberá a uma com1ssão ensta cer-eanente ele Senador-es e Deputados exaennar- e
emitlr- parecer- sobre os projetos r-eter-toes neste ar-t tqo e sobre as contas apresentadas a
nualmente pelo cnere de Governo, bem como exercer o acoecannamenrc e a r tscat taacãc
orçamentárh., sem preju~zo da atuacãc das dema's ccejasões do ecoaresse NlI.c'ona,l e de suas
Casas. cr-taoas de acordo com o ar-tigo 90

§ 'la - scserae na com'sdo POderão ser cee-eevoas emendas, seeoo conctuatvc e f1nal
o seu pr-onunciamento, salvo se UlTI terço dos membros da Câmara dos uecutaocs ou do Senado fe
deral r-equer-er a votação em ntenãe tc

§ 31:1 - As emendas ao projeto de tet de orcanentc anual e de creot tos aotctonate so
mente poderão ser aprovadas quando se r-etectcnar-em com

I - os tnvest teentcs e outras despesas deles ceccr-r-entss , desde Que
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Art 224 - A despesa com pessoal, at tvc e inativo. da untãc, dOS saracce , do m s
tt-f tc Federal e dos Munlclp105 não poderá exceoer- 05 1 tett es estaneiecf ocs em le'
complementar

Par-ágrafo único - A concessão de ouetccer- vantagem ou aueentc de remuneração, a
cr-tacãc ou alteração de estrutura de cargos e de car-r-etr-ae , bem como a contr-atação de pesso
al pelos ór-sãce e ent toaces da aoetntstr-ação ct-eee ou indireta. tnctus tve fundações tnat t-'
tutoas e mantidas pelo poder cuct tco , se poder-ão ser tet tas

I - se ncuver cr-évta dotação c-cementár ta sul' tctente cara atender às pr-ojeções de
despesa de pessoal e aos acréscimos deli! decorrentes, e

II - se ncuver autorização escectr tca na iet de utretr-tzes c-ça-entàr tas , ressalva
das as empresas publicas e 3S sociedades de economia mista

JUSTIFICAÇÃO

As at t er-acões e a redação ora propostas, de ctaocstttvcs correlatos, ecoeeecta-i cs aspectos

de eer-r to do tema, as asctr-acões scctare do povo brasileiro, a rl2presentatlvidade ccnst t tu

'"te de seus signattlr-'os e a sistematização adequada 'à. rêcroca \egis1ati'la, nos t erwca dos

cecates e acordos efetuados, tendo em vtata o sucst ttut tvc do t lustre Relator

(10401'1'. " roumel'açãc dos art1gos coincide com a do Substitl.lt1\JO, a exceção dos disoosHivOS

tnser-tocs , tnctcaccs por- • , .)

EMENDA ES34002·6·

E
E
rTI"------------- T!XTO/JUsnFlCAÇÃO --------------,

De acer-co cc-e o ctaocstc no §2Q do artigo 23 do Rêgimento Interno ca A.ssemb 'í ta Na
c tcnat Constituinte. ee-ee ao Tltulo VIII a seactrue redação, procedendo-se ás • -er-acôea
que se fizerem necessárias, no Substitutivo do aetator-

TíTULO VIll

DA OROEM ECONO'olICA E. FINANCEIRA

CAP!TUL.D I

bl tnctouem os recursos necessários. admitidos somente os cecveetentes de ooeeacões
de crédito ou anul ação de despesas da mesma natureza, ou

II - as autcr-taações a que se -erer-e o item I do par-ágrafo 61:1 dO artigo eruer-rcr-,

aJ sejam concat tvets
cr-çamantar-tas , e

o plano ctur-taouat e com a lei de diretroh:.es DOS PRINCipIOS GERAIS. DA INTERVEt.CÃO 00 ESTADO,

DO REGIME DE PROPRIEDADE

DO SUB~SOLO E DA AilVIDAljE ECOt.OMICA

lU - a correção de erros ou lMldeQuaç5es

§ 412 - As emendas ao projeto de lef de diretrizes ol"'çalllenU.rias nao poderão ser a
provadas quando incompatlveis com o plano plurlanual

§ Sl:l - O ExecutIvo poderá enviar mensagem ao Congresso Naclonal para propor modH1
cação nos projetos a que se refer-e este artigo, enquanto não estfver fn1cfada a votação, na
comlssão m1sta. da parte cuja. alteração é proposta.

§ 612 - Se os projetos n!o forem devolvidos à sanção nos prazos fixados em lei com
p19mentar. o Executivo pOderá executli-los por d9creto a.té a sua promu19ação

§ 71:) - Apllcam-se aos projetos mencionadas neste arti{ilo, no aue n~O contrar1arem o
disposto nesta Seção. as demais normas relatfvas ao processo leglslativo

§ 8" - Os recul"'sos,. relativos a veto, emenda ou rejefção do projeto de orçamento a
nua I Que restarem sem despesa corl"'espondente poderão sElr utilizados, conforme o caso. me
d1ante crétHto'!õ i'lspec1a1s ou sup\gment'ill.res. com pre'l'a e i'lspecHica autorização leg1s1at1va

Ar-t 222 - É vedado

I - o lnicl0 de programas ou projetos não fncluldos no orçamento,

II - li r-cal1z;l.çào de despesas ou assunção de obrigações que excedam os créd'tos
orçamentãrfos ou adlcionais,

111 - a real'%ação de operações d~ crédito que excedam o montante das despesas de
capltal, í!crescldo dos encargos da dIvida publ1ca,

IV -.a vinculação de recei!" de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvada a
repar-tiç.ll:o do prOduto da al"'recadação dos Impostos, a que se rQferem os ar-t1gos 212, 213 e
214 e a destinação de recursos a manutenção e desenvolvfmento do educação. definlda sm pla~

nos plurlanua1.s,

V - a abertur-a de crédito supl~mentar ou especfal sem prévia autorlzação legislatl
va e sem indicação dos recursos correspondentes.

VI - a transposição, o remanejamento ou a. transfer~ncia ae recursos de uma. catego
, rla de programação para outra ou de um argila para outro, sem previa autorfzação legislatlva.

VII - a concessão ou uttllzação de créditos l1fmitados. e

VIII ~ a utilização sem autorização legislat1va, de recursos do orçamento ffscal
para suprir necess1dade ou cobrlr- def1clt das empresas, entidades e fundos mencionados nos
itens II e 111 do parágrafo 30 do artfgo 220

fi 10 ~ Nenhum investimento. cuja execução ultrapasse um exercicio financeiro,
poder-á ser lniciado sem prévfa fnclusão no p1ano plurianual, ou sem lei que autorize a 1n
clusão. sob pena de crime de resDonsabl1 'daoe

§ 2':1 ~ Os credito! especiais e ext~aord1narl05 some'lte terão vigêncla no exe!"c\cfo
f1nancelro em oue for-err 3utor''Zaàos, salvo se o ato de autor-Ização for prO'TIu\gado nos ultl
mos Quatr-o meses daquele exerclcl0 caso em oue reabertos nos limites dos seus saldos se
rão lncorporados ao orçamento ao exerclclo financeiro, subsecaüente

§ 31;2 - A abertura de crédito extraordfnário somente sera admitida para atender des
pesaS Imprev1s'vefs e urgentes, como as decor-rentes de guer-r-a, comoção interna ou de cala.mi
dade publica. observado o disposto no art 19o 94

Art 223 - O numer-ário cor-respontle1'lte às dotações dest10adas à Càmara dos Deputa
dos. ao Senado Federal e ao Tribunal ae Contas da UnUo sel"'á entregue em quotas ate o déclmo
quinto dia de cada trfmestre, repr-l!sentaOdo a Quarta parte da respectiva despesa total fixa
da no or-çamento f1sca\ dê cada 3.1'10. inclus1"1e créd1tcs sup\envant?res ~ aspec1A'S

ar-t 225 - A or-dem econômica, fundada na vetcr taeção do tr-aoatno humano e na t tvr-a
tntctat tva. tem por fim assegurar a todos ex t s t êncta digna. ccnrcr-ee os dltôl-me" da justiça

,soc'al e os segu\ntes Pl'\nc~pios

J - soberania nacional,

tI - proprle1adc privada,

III - função sacial da propr1Mac1~,

IV - livr-e concorrêncfa

V - defesa do consumidor,

VI ~ defesa da meio ",nbtente,

VII - r-edução das deslgualdades regionals e .!ioc1~fs.

VIU ~ pleno ê'llprego, e

v: ~ *tratamento tavorec1do pa"a as empresas de pequaflo oorte

Art 226 - Ser a considerada enlOl"'esa l"aciol'lal a pessoa juddica constltulda e C:J1"l
sede no Pa\s, cujo controle dec1s6rlo e de capital votante estl;!1a, em caráter perma~ente.,

excluslvo e Incondicional, soe a titularidade direta ou 1naireta Ije pessoas fislcas d~mlcl
lfada!: no Pais ou Der entidades de dfreito Duollco Int'Õ!rno

§ la - Ser a considerada emoro;:;sa b"asllelra de capital estrangeiro a peS503 jur1d1ca
constltuiaõ!., com sede e dfreção no ::la!s o.Je r>ão or-aencn.1 os "equ~ltos jesto;! a-tlGo

§ 212 - As at1vidades das empr-esas na.c10nals. qUE! a. lei consider-ar ,~s"tr3téglci1S

para a C1efesa naclonal ou para o desenvolvfmel'lto tecnologlco pocerão tcr- proteção
tempor-ar1a

§ 3':1 - Na aquisfção de bens e serviços o POder Púollco dará tratamento preferencial
a empresa nacional, na forma da lei

Art 2.27 - Os Investlmentos de capital estrangeiro serão admitidos no interesse na~

c10nal e disciplinados na forma da le1

Art 2.28 - A fntervenção do Estado no dom1nio econômico e o monopoli0 so serão per
mitldos Quando necessários para atender aos impel"'atlvos ela segurança nacional ou a r-alev.a"te
inteN!SSe coletivo, conforme deffnldos em 1121

§ 1'1 - As empresas publicas, sociedades de economia t"l1sta, sua!> subsidlárfas e fun
dações publicas somente serão criadas POI" lei complementar, e ficarão sujeitas ao etlr-elto
pr-ópr10 das empresas or1V;1das 'nclusive quanto ás ol;)r1gações trabalhistas e t r 1but ár las

§ 2g - As empresas publIcas, as socIedades de economia m1sta n~o poder-ão gozar- Cl!:l
pr1vf1égfOS f1scafs não ex.tensivos as do setor- pr-ivado

§ 31:1 - A lei repr-imlra a formação r.le monopólIos, o1igopo\1os e cartéis, bem como
toda e qualquer forma de abuso do poder econõmlco que tenha Dor 1'11'" domlnar os mercados l'1a
cioni1is, elimlnar a concor-rênc1a ou aumentar arbitrarfamente os l1..cros

Ar-t 229 - O Estado exercerá, n3. ordem econômica funções ae controle, fiscaliza
ção, incentfvo e planejamento, que seri1 imperativo para o seto!" pub11co e indicativo para o
setor pr 'vado

Paragra.fo unlco - A lei apoiara e estl"'lulara o cooperatiVismo e outr-as formas de
óssoc'aUvismo com incentivos fi ....11lflceiros. fisc'l\s e cr~<jH~~ios

Af't 230 - Incumbe ao Estado, d1retamente ou sob o I"'êglme de concessão ou parm1s
s:'l:o, por- prazo ·e:term1 ....aoo e selllore atr-iwés de COl"cor-rência putl11ca, a çrestação de servi·;os
publ fcos

Paragrafo untco - ~ le1 d1sPDl'â $obl"e
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1 - o regime das empresas ccncess tcnãr tas e cerntss tcnar tas de serviços publicas. I)

car-áter especial e de cr-crr-osaçãc de seu contrato. e fixara as condições de fiscalização.
caouctoaoe , r-esctsãc e r-ever-são de ccncessãc ou permissão

II ~ os dIreIto.! das uSuar105

III - tarifas Que permitam cccr-te o custo, a remuneração do capital, a depreciação
0'0 equipamento e o melhora.m2nto dos serviços.

Iv - a Obrigatoriedade de manter a serviço aoecuaoo

ar-t 231 - As jaziljas minas e cer-a ts -ecut-sos minerais e os cctenctats de energia
hldráulica constituem c-ccr-teoaoe dis!1nta ai! do SOlo para efeito de exotc-acãc OI". acrcvet
tamev-o tncostr-tat e pertencem a união

§ lQ - A lei cocer-a arr tbutr- aos Estados a concessão de U50 ce potenciais de errer-
gta etetr-tca, ext st eot ee no seu território, obedecidas as normas deste artigo

§ 2g - E assegurada ao orccr-teter-tc do solo a car-t tctoacãc nos resultados das la
vr-as e, ccanoc a exploração constituir eceocct tc da União, ser-a tnoenteaoc , na forma oa lei

Art 232 - O aproveitamento dos potenciais de energia ntcr-aut tca e a pesquisa e a
i avr-a de l'eCUr50S e jazidas mtner-ats somente cccer-ãc ser efetuadas por empresas nactona ta,
med'ante autorizaç~o ou ccncessãc da untãc. na forma da t e t , Que re~ulôlril 015 ccnatcões esoe
ct r tcas quando essas at tvtoaces se desenvolverem em faixa de rr-ont s tr-a ou em terras lnd\ge
nas e não poderão ser teansrer toas see previa anuência do cccer- concedente

Parágrafo úntcc - Não dl'lpend@rá de autorização ou concessão o acrcvett aeento do po
tencial de energla renovável de capacidade reduzida

Art 234 - ccnst t tuea moncpó l to da untãc

[ - a pesquisa e a laVra das jazidas de petróleo e cutr-cs ntcrocarbcnarcs rtutocs ,
gases raros e gás natural, extstentes no território nacional,

II - a r-et tnacãc do petróleo nactcnat ou estr-aneetr-o ,

111 - a imporhção e exportação aos produtos previstos nos itens I e r r ,

IV ~ ° transporte marhlmo do petróleo br-uto ele orlgem nactcnat ou de cer tvaccs de
petróleo produzidos no sa is , e bem assim o transporte, por melo de condutos, de cen-ctec
bruto e seus oer tvacce , assim como de aases raros e gás nat ur-al , de Qualquer Origem,

V ~ a cescetsa, a lavra, o enrlqueclmento, o reprocessamento, a lmjuStrlal1.zi'!ç~o e
o comercio de euner-ats ncctear-es

Pal"ágrilfo cntco - O monopólio cr-evts rc neste artigo inclui os riscos e resultados
decorrentes das atividades ;lI i mencionadas, vedado a União ceder ou conceder cua rouer- tipo
de car-t tctpacãc em eseecre Ou em Valor, na exploração de jaatoas de petróleo ou ses natu
ral, salvo com autcr-taaçâo da Câmara coa Deputados e ao senaoc recer-at

Art 235 - Cabe à UnUio legislar sobre normas gerais de diretto urbõlno e parcela
mento do solo urbano, admitlda a legislação supletlva estadual ~ muniCipal

Art 236 - O dtrelto de propriedade, Que tem fUl"çlio social, lf! reconhecido fi! assegu
rado, salvo nos casos de desapropriação pelo Poder Publico

§ 1D - A propr1edade urbana cumpre sua função 50elal QuandO atende as exlgénclas
fundamli!ntat!s de ordenação da C1dade expressa em plano urban\st1co .aprovado pOr lei muntc1
pal, obrtgatório para os mUnlc\pios com mais ae cinQuenta m11 habitantes

§ 2171 - A população do mun1c\plo aU"aves da manifestação de pelo menos, cinCD por
c'!!nto de seu eleitorado oor::lera ter a intclativa de projetos de le~ de intereSSe espec\fico
da cidade ou de balrros

§ 3l:l - r.s desaoropriações de 'movels urbanos serio ~<l.gas oreviamente e" ~1l'lheirO

sendo aue o Poder Pl..bllco, com t::ase em ph.no !;roan\stlco POde Gltig1r do prOprietaric do
5010 urbanO não edificado, não ut1l1udo ou sub-utlliz.ado que promova seu adeQuado aprcval
talOOnto sob pena, sucessivamente, de piu'celamento OU edificação compulsórios, estabelecimen
to de imposto progressivo no tempo

Art :231 - Aquele que possuir como seu illlÓvel urbano de até duzentos e cinqüenta
metros quadrados de ál"&a, por cinco anos, inlnterruptamente e aem oposição, uttllz:ando-o
para sua moradia ou de SuA fami 1ta, adQulr1r-lhe-a o dOll'llni0, desde Que nao seja
prcprietari0 de outro imó.... el urbano ou rural

§ 1'1 - O dtreito de usucapião urbJ;mo não sQra\ reconhecido ao mesmo possLJidor por
mais de urna vez

§ :2c - Os bens puo) icos não serão adQuirldos por usuc.ap'ão

§ 3g ~ O valor da Indenização d;a terra e das benfeitorias, será determtnaelo confor
me dispuser a lei

Art 247 - A cesacrccr-tacãc será precedida de elaboração de projeto de assant amentc
dev'da~nte escec tr tcaoc e de processo aomtnf st r-at tvc consubstanciado em.vistoria co imóvel
rural pelo 6rgão tuncf ar to nactcoat • aar-ant tca a car-t tc toacãc do crccr tetãr tc ou perito por
ele tnctcaoc

Art 248 - A ceci ar-acãc do teovat como de interesse soc ta t para fins de reforma
agrária autcr t za a untãc a prooor a ação de desapropriação

§ 10 - Dentro de noventa cnas, a autoridade jtldiCiaria competente, MP pena de cri
me de responsae1l1dade, anos prévla e obrigatórta vistoria judlclal, realizada. nesse cr-azo ,
cec ton-a. por sentença r...noamentaca. sobre o cumprimento OU nãc da função social do imóvel,
objeto da desapropriação

li ãc - Não decidindo o juiz, a competência cr-tatnar-ta passara para. o Tribunal Re
glonal recer-ar , Que, no prazo de sessenta dtas , contaocs da dtatr-tcutção. colocara o pr-eces
50 na pauta de julgamento, com prtorldar.le exclusiva

§ 31:1 - oectcnnoo o j~Z, caberá recurso, com efeito suspensivo, ao Tribunal Ragio
nat federa), Que, em seu exame, obedecerá o rito estaoetectoc no § 21:1

§ 411 - A sentaoce ou eccr-cãc, nos termos dos §§ 20 e 30, oectctnoc Que o tecvet não
cumpre a função soc ta r , autorizara imediata te rssão na posse do fmovel, e o seu regIstro na
'l1atr\cwla corrcet ent e

§ SO - Dos t ttutos de propriedade coe imóveis r-ur-ats ooferc de distrfbuição gratui
ta conat ar a c-eusvta de tnat ienatl11 Idade pelo prazo de dez anos, salvo na ntcctese de su
cessão ner-eottae ta

Art 249 - A at tenacãc ou concessão, a qualquer titulo, de terras publicas com área
superior a Quinhentos néctar-es a uma só pessoa e ts tca ou juddica, atnca Que por fnterposta
pessoa, excetuados os casos de cooperativas de crcoucãc cr-tatnár tos do processo de reforma
ag,.ari:il., dependerão de cr-évte aor-ovacãc da câmar-a dos ueoutaoos e do Senado Federal

Parâgrafo untcc - A ceet tnacãc cas terras publicas e oevctutae será comoattb1l1zaOa
com o plano naclonal de rt!forma agrária

Art 250 - Os canet tc tàe tos da dlstribuição de teõvets rurais pe t a reforma agrár1a
receberão titulas de dom'ini0 ou de concessão de uso, lnagocUNeis pelo praz.o de dez anos

P;lragrõl.fo untco ~ O t ttutc de dom'nto será conter-tcc ao homem e a mulher, esposa ou
companheirll

Al't 251 - O plano nacional de desenvolvimento agrário, de execução plurianual,
englobará. simultaneamente as ações da oct tt tca acr-tccte , polltica aar-ar ta e reforma agrarla

Art 252 - A lel t tmtt ar-â 11 aqat s tçãc ou arr-endamento de propriedade r-ur-at por pes
soas ris tcas ou jur\dlcas estr-ancetr-as , bem como os ees tuentes e comtc t t teccs no exterior

Parágrafo untcc - A aquts tçãc de: Imóvel rural por pessoa jur\dlca estrangeira,
ficuã subordinada à prévia autorização da Câmara dos Deputados e SenaQo Federal

Art 253 - São insu5catlveis de desap"opriação,. para ftns tia reforma agrár'a, os
peQuenos e medias lmóvels rtll'als, na forma que dispuser a lei, desde Que seus proprietários
não possuam outro lmovel rurl!l

Art 254 - A lel estabelecerá pol\tlca habitacional para o trabalhador rural com o
objetivo ele garantir-ll1e dignle1ade de vida e propiciar-lhe <I. fixação no melo onde vive

Árt - Ao Poder Publ ico cumpre promover pol \tlcns adeQuadas de estimulo, assis-
tência técnica, desenvolvimento e f inanciamento para a at ividade agricola, agroindustrial,
p@cuarla e pesqueira

Art - A concessão de incent1vos fiscals para orojetos agropecuárlos em novas
fronteiras <l.gr\colll.s êl;;tera condic1onada à transferência para lavradores, do domtni0 de, no
m\nlmo, dez por cento da area beneficiada, a flm dE! Que seja utillzada par:a assentamento de
pAQuênO.5 agricultores, coma partic'pação supletiva e!a \niciativa privada no projeto de re
formA agrárta.

CAPíTULO [lI

DO SISTEI,lA FINANCEIRO NACIONAL.

Art 238 (50 - Os Estados poderão, mediante lel complementar, crlar áraõ!s metropo~
lltana5 e microrregiões, cQn5tltufd~s por agrupamentos de Mun1clpios Ilmltrofes Pêra Inte
grar a organização, o planejamento, a programação e a eltecução de ftlnçóes pubHci!S de tnte·
resse metropoli tano ou microrregional, atendendo aos prlnc\plos de t ntegraçáo espacial e
setol"iaJ

Art 255 - O siste....1!. fil'\ancêiro I'lacic"lal sera estruturado em lel, de forma a pro<llO
\ler o desel'lvoh"meroto êQu111crado do P<!.lS e a :.ervlr aos \õlteresseS da coletlvid<l.Cle, Qt..e
jiS;:lor;;l Incluslve, so.cre

§ 211 - A navegação de cabotagem e a 1nteri0r, são privativas de ambarcações e em~

pl'esas naclonals, salvo o caso de nece5sidade publIca

Art 240 - A lel disporá SObre a ordena.;ão do transporte aérl!!o, terrestre e mar\tt
mo lnternacional I!! de cabotagem, observado o princ lplo di!. reciprocidade

Art 239 - O transpol'te colet1 vo ul'b:ano é wm serviço poe1 Ico ~ssencial, tle respon~
sabiTldade do Estado, podendo s@r operado Subsidiariamente atraves de concessão ou
permisslo

Art 244 - f\s microempresas, assim deft"idas em lel, receberão da União, dos Esh
dos e dos MiJnic1piQs, tratamento jur\dico dHerenclado. vl.=;andO ao incentIvo de sua criação,
p~eSi'''vaç.io e Cese"volvlmel"to :il.trtlves c:a elininação redlJção ou S~"lplHICação de suas OOri
çaç:3es adminiS!N.tt ....~S tr1Ctlt2.rla$ ore'> 1Clenc1arl.as e crecllt\clas, \lOS te"mos Qa lei
come1il!!ment aI"

I - a autorização para o functonamento das instituições financelras, bem como dos
est<l.belecimentos de se~uro, previdência e capitalização,

II ~ condições para a pnrtlcipação do capHal estr<l.ngeiro nas instituições a QlJe se
refere o item antertor, tendo em viSt2, especlalmente

a) os lnteresses ni'lc1onats,

b) os acordos internaclonais,

c) critérlos de reciprocidade,

IH - a organfzação, o fUncionamento e as atribuIções dO banco central,

IV - reQuisltos para a designação de memoros da dlretol"l.a do banco central, bltm
como seus impedimentos <l.p6s o exerclcio do cargo,

V - a criação de fundo mantido com recursos das instttuiçiSes flnancetras, com o
obj~tivo de proteger a ecol'lo-nia popular Q garantir d@Pósltos e aplicações aUi determlnado
valor

JI - crttertos restritivos da transferlmcta de poupança de regtões com renda infe~

rior à media nac10nal para outras de maior desenvolvim@nto

§ 1\:! - A autorização a que se refere o 'tem I será lnêgOCiável e intranshr~vel,
permitiC1<1. a transmlssão do controle da pessoa. jur\dic.1!. tttular, e Concedida sem ônus, na
forma aa leI do sfstema fll'lanc€lro nacional, à pessoa Judaica, cujos dirigentes tenn.am ca
pacidad@ tecnic<!. e reputação tlibada e que comprove capacidade econômica compat ''lei com o
empreendimento

§ 20 - Os recursos financ:el"os relativos a crogrô3.mas e projetos de caráter rijgio~
nal, de responsabiI tdade da Uf'lão, serão depositaelos em suas 1nstituições regionats de cré
dito e por elas apltcadoS

Pal'ágrafo unlco - As disposiçl3es deste artlgo não se aplicam ao tr-ansporte de
gr ane l s

Art 242 - Os al'madores, propl'leUrl0S, comandante: e dois tl!!rços, pelo menos, dos
tripuh.ntes de embarcaçõeS nil.ciona1s serão brasileiros, tratanC!o~se de pessoas jurídicas, a
maioria de seu capital votante pertencerá a brasi lefros

§ 111 - A let regulara a armação, propriedade e tripulação 0&<; embarC2çSes de espor
tes, turtsmo, recreio e <l.ooto marHlmo

§ 311 - A attvidade pesQuelra somente podel'a ser exploraoa por empresas nacionais
para este ftm constltu\das

Art 2.43 - Compete a Un1ão, aos Estados, ao Distrito Fede"al e aos MU"lit;'plos pro
mover @divulga,. o turismo COItO fator de desenvolvimento soclal e econólf\.lco crianóo incén
t1vO.s para o setor

CAl)tTULO II

DA POLtTICA AGRtCOLA, FUNDIÁRIA E DA RI!FORMA AGRÁRIA
JUSTIFICAÇÃiJ

Art. 245 - É Qarantido o direito de propriedll.de de tmovel I'ur<l.l condlcionado ao
cumprtm.mto de sua funçlO social, consoante O!5 reQu1sitos definidos em lei

Al"t 246 - Compete a Unlilo ae5ap,.op"'ar per intereslJe soc1al par~ fins de reforma
agrária o lmó....el qua não esteja- cumprindo a sua função soclal, em ireas pr10r1tárias, me
eliante lndenit.ação em tHulos da. d\vlda agrárh., com cláusula de exata correção monetária,
rQsgatáveis no prazo de até v1nh! anos, a partir do segundo ano de sua. emfssoio, cuja utl1f-
2:ação sera definida em lei '

li 1tl - As benfeitorias úte1s e neCessárias seria inden1zacas em dfnheiro

§ 20 - O orçamento fixará anualmente ....olum. total de t\tulos da d\vida agrária as
sim como montante d@ rQCtlrllO$ em moeda para atender ao programa de reforma agraria no
Qxerc\ci0

As alteraçÕes e a redação ora propostas, de disPOsit1vos correlato!';, contemplam os aspectos

de mérito do tema, as aspirações soclals do povo brasileiro, a representatlVidade constitu

lnte de seus signaUr10!'; e a sistematização adequada a teçnica legislativa nos termos das

debates e acordOS efetu<l.Oos, tendo em v1sta o Substituttvo dO i1us'::roa Relator

(NOTA A numeração dos arttgos coincide com a do Substitutlvo, â exceção d05 di:sposttivos

inseridos, indicados por" ")
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De acerco con o ctacostc 1'10 §2Q do artigo ~3 do Regimento Interno cs Assell"bh..la va
c-onat ConstHu'rte, dê-se 20 Titulo IX a s~gu'nte -eoacão. o-oceoerco-se as evre-acões :;I.l~

se fizerem oecesser-tas no Sucst t t ut tvc do setatcr

~t"IJLO IX

DA ORDEM SOCIAL

CAPíTULO I

DISPOSIÇÃO GERA~

Art 257 - A arde"! social fUl"Idame'1ta-se no cr te-aoc uc tr-anainc em ousca d;! justiça

CAPtT~LO 11

DA Si:GURIOAO!: SOCIA'_

Art 258 - A SêgJrldade social ccecr-eence um conjunto 'ntegraDO de ações. voltado
para assegurar os direitos relativos a seuoe previdÊncia e as s t s t êncr a ccc tat

§ 1Q - InCUIl::Je ao Pode" PUbliCO org;l'lIZar a seguridade socvat , com case nas s~gul(l

tes on-et-f ees

I - untver-sat Idade da coce-ru-a

Il - uniformidade e equivalência dOS oeoer tc tce e servtccs oe-e os segurados ur-na
nos e rurais,

r r r - ecutoaoe na forma de car t tctcacãc oc ccst etc ,

IV - setet tvtcace e cne-r to rr tvtceoe na c-estacãc dos ceoet tctcs !Õ! ser-vtçcs ,

V - otver-stoace da base do? rr-ieoctement o
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SEÇAO 11

DA PREVIOt:.NCIA SOCIAl.

Ar! - Os ctaoos ce o-evtoêncte social atenderão, nos ter-e-os da t e t , as seguin-
tes otr-et r-t zee

I - cccer-tu-a dos eventos de doençõ! \rwaUde'Z. e lt'crte acidentes do tl"~balh.o e r-e
clusão e

II - sccseoreoc- la por teMPO de se-vtcc.

TJI - ajuda a e-anut ençãc dos dependentes dos segurados de renda baixa,

v - c-ctecão ao reacau-eoor- em situação «e oeeeecr-eao trwctunt á-vc

e-a-ec-e-e un'co - E Garantic? o -eaj re-a-ee-c cce oeoee vctcs ce Il'O'J? e c-ee a- e- os
"''''' <: v.'l~""'I't><:;

Art :1:65 - É assegurada ecoseeraoc-ta garantindo-se o reajuat amaotc cara pr-eserva
ção ce seu valer real, calculando-se" concessão do oaoeetcrc soare a -ecta dos tl"1'lta e
sevs ult,'IIOS saj ár-tos 00 tr-aoainaccr de acordo cc'n a leI cceoectoae as se-;ltJ\ntes
condições

a t accs trinta e cinco anos de trabalho para o l"'loll'em e tr tnt a anos para a "'!,Ilher,
desde que cont en cate s-enos , -eacect rvenero e. ctecüema e três ~ Quarenta e ct to anos de \
cace

til com tempo 03 tcace to-eeto- pela exerc tc tc de tr-acatr-c rural noturno. de reve
zamento penoso. '"salubre ou per'QOSO,

c) Dor vetntce J'JS sessenta e cinco anos de tcaoe

d) par \nva'\de::

§ 10 - pat-a eeet tc de accseotaccr ta. ~ assegurada a contaçem r-ec tpeoca do temp? co
eer-vtcc. na aomtntstr-acãc publica ou na at tvtoece cr rvaca rural e url:llll1a

li :1:'1 - NenhJm oeoet tctc de prestação co-rt tnuaoa ocs regimes ccnt e tbvttvcs te-a va
lor mensal lflfêrlo:' ao sa i ãr tc minlMO vecaca a acu-vtecsc de accser-eecct-tas , -essavecc o
disposto "0 art~!;o 64 e o on-et to aocutr tcc

Art 2€6 - A sesurtcace socte t poderá manter seguro cotet tvc ccecte-e-t er- de
car-áter eecut tae rvo. a se- ctsctottnaoc em lei

t:>arágr,afo uro cc - E vecaea a sUO/enção O'.J 'nceot tvc fiscal do eocer p'J"ollcC às en
t t oaoes de c-evroê-cra pr-Ivada com fins tucr-ar tvos

SEÇÃO III

DA ASSISTêNCIA SOCIAL

Art :1:59 - A seccrtoeoe soc ta t ser-a financiada ccecutscr-re-e-ne o.),. -coa a SOC'@d.a-
de, de forma direta e indiretA, mediante ccet r-tb.ncões soctats , bem COTO r-ecu-ses o-cveoten
tes da receita tr tbutar-f a da untãc. na "er-ma da le'

§ 112 - As ccot e toctcõea scc tei s a Que se r-afer e o -cacue ' deste a"tlgo são as
seguintes pena'

I - proteção a "a-ní j f a , i"f.3ncla maternidade e vetnrce ,

II - ascaeo às c- taoças e acctesceraes c-eãcs aba.ndona{jos 0<-1 evto-es co H'Ifncão

I - ccnt r-tbu í çãn dos erc-ecacor-es , toc-cenee sobre a folha de sat ár tos o eatur-a
menta e o lucro

II - cor-tt-tbutcãc dos trabalhadores,

III - contribuição sobre a exptc-acãc de concur-ses de crcsnost tcos ,

li 2Q - A le' poderá tos t t tutr- outr-as fontes ces t tnacas a se ...ant Ir a manut ençê - ou
i~gansão da seguridade ~oclal. obedecldos crlterlos analogos 3CS estal:l'9lechl'os no artlgo

§ 30 - Nenhuma prestação de beneflclo ou serviço comoreerdio'C5 na S!!glJridade so
cial, pode"a ser criada, 'TIajorada ou estemllda, sem a correscondel"lte fonte de custeio

§ 4 Q - O orçamento aa segurida.de social será e aboraao de for"la lnt~grada pelos 6r
gdOS respons<l.vels pela s<!:\.I::le, asslste"cia e prevldência social obedecendo as metas e 01'10
rldades es~ai:leleciClas na 1el de dlretrlzel> orçaml<ntá"'as sendo assegu"ada a caca are1l. a
gest~o de seus recursos orçamentar'os

SEÇÃO I

DA 5AuDE

Art 261 - A sauce e alreito de tocas e ceveI' do E5-aco, asseg'Jrado red1ante CCll
tlcas econômlcas e sociais que vlsem à ellll'lnaçâ~ o... recução ao risco de coe"ças e '::le outros
agr1l.vos e o acesso Igualltár i o ;3. UI1" sls~erra nacional un'co de saud~, tendo ê'll cada n\vel de
gO-ll~rrlo direç~o admlnlstrativa dillscent ..allzada e interdepende.,te e contr'ol~ da CO'l1l.lnldad~

Ar't :1:62 - As ações e se"v'ços de saude i"tegram U'lll'l rede "~glonal ,::a:1a e nierar'
qu1:l::ida e constituem um slste,"a vn1CQ, organl:l:adO COI'1 case ras seguintes dlretrizes

I - descel"ltra' Iz.ação pol\ t ico-adl'1il'lj strat iva

11 • participaçào da CO"'un1dade,

!11 - comando adm'nistrat',J'~ ,J .... ·c;:O em C3'.:l2 n'"",1 'J9 g?e~no

IV - )tl}nd(rr~nto 1...teg..al 0::-':;1" orlol'i,jao;l~ cara l!5 ar·.Jij~des ONll,·""ti,/%

§ ,g - O slstena un\co de sauce Sêf'a "~n,M"\ci'l\;CD peto orçn"W;\'ltc de s~gJr'\àa<je so-
cial "ecUrsos dos F;st.adOs, Distrito Federal rerritor'",s e iVu"lClp~os, ale" de O'.Jtras
fontes

§ 2'1 - É v..;dada a destinação de recursos orça'"1entari05 para ;n,,~st;ml;õnto:; em 11"l;;ti
tu~çl5es pr'vadas de saude, com fl'1S lucrativos

Art 263 - Ca.be ao POc:!Qr Puollco a reQIJ1arrel"tação, a execução e o controle das a
eões e serviços de saude

§ lQ - A assistência. a saude é livre li ll"'llciatlva prlvada

S 20 - O setor privado de prestação de servIços de sauoe pa.rt\cipara de forma su
pletiva do slstell'a Llnico de saude, sob as cono'ções estabelecldas em contrato de direltO O,J
bl1co, tendo prêferéncia e tratamento especial as I2ntidades fllal"troP1cas

§ 3\:1 - E vedada a exploração direta ou '1nd\re""a por oarte de emoresas e c<'lpitais
de orocedénc'a estrangeira. dos serviços de asshitência a s~ude 1'0 Pais

Art 264 - Ao sistema unlco de saude cabe alem de outras co'l'lpeténcias que ti le~
esta~elecer o controle a fisca11=ação e a oartlcip.;l.ç:ào na prOdução de rfl~dlcal"'antos E',:!u l
pamentos, lmuno-Q1of6g1COS, h@moderlva::!os e outros inSumOS execuç<io das ,ações de v~gl â'lcla
sartltár1a e saude OCl..opacional dlsclplinamer"lto da formação e Jtll1za;ão de "ecursos t'l.olllanos
e da.s açi3@s de saneamento bãsico desenvolvimento cientiflco e tec.,olog'co control~ e '1"15
c211zar;ão da produção e qua11d3de dos alImentes CQntl'o'e de tO:l\lcas e Ir"le~riantes e Drot~

Cãc do melo ambiente

IV - t'abll i t acão e r'eac t t tt acãc d:J.S O"'SSCJ.S portadoras ao oee tcteocre e c-c-ccãc ce
sua ·"'·"'-:;.açdo a .i:lJ. C";lTIj-ltaria

V - concessão de pensão e-ensa t vtrat tcta. na forma ca lei a ecoe c113::30, ); car t tr
de sessenta e CinCO anos de t caoe , tnoeoencent er-ente de D!'OV3 de -ecc.nteeo-c de ':',ntrlOul
ção oara a segurloJade soclal e desde que não possua outra fonte de renda

Parágr<l.fo unlco ~ Todos os ser'vtços ass1stenclê!ls prlvacos Que util';:em recursos
Duoll cos sub1"eter-se-ào às norm1'lS estabel ecldas nesse art 19o

Art - As ações govername"tals na área da ass'stêl"c'a soclal serão rea1l.:adas
com recursos do orçamento da seguridade social e doS Estados, Distrito F'ederal, Ter~1torlcs

e Itunidplos, alé'll de outras fontes

Art 269 - As ações governamentais na àrea da assistªncla soclal sarJa o~y~nl~adas

com base nos seg.Jlntes prtnClplos

I - descenl:rallza:ção oOlítlco-adl'l1nlstratlva, deflnidas as Co-.o(Jt~ncla:; normativas
do n1vel f,gdera 1 e a e:l\ecução doS programa;; a n\vel estadlJa" ~ munlcipal,

11 ~ oart1cipação da Dopulação Dor meio de organ1zacões r~orBsent.)tiJa:; na for'"1lJ
lação d<!.s poltticas e no controle das ações e"l todos os níve~s

CAPfTLLO III

Df\ EDUC,I,CÁO E CULTURA

Art 213 - A educação e d1relto de todos e deve" do Estado li'! S6ra caca 'la fam1lla ê
na escola insplrando-se nos prinClptos de justlça e llberddoe e I"'lOS ldea1s Ije sol'dari'2Qa1e
rUl11ll.na

Art 274 - Para a execuçào do previsto no a ..ttgo anter10r, ser,i/) obeoj'2çtco;;; os se
gu1.,tes prlncíolos

[ - 'l::Jerd.ade de apr<2ndel', el"'slrar pesquisar e dl,1ulgar o pensali'anto, a al're e o
saber,

II - plurallsmo de tdelas 12 de Instituições de enslno, Publlcas e privajas,

III - gratuidade do enslno publico,

IV - "alo"~zação dos orofissiol"als de ~n$ll"lo obede;Ctdas padrões conClignoe:; -:11" rcmu
.,er .ação preferenc1 a lmente 03 rede de ens lno regul ar

I: - ;;:1"':1 €~ a~::IIO S~oll!Jl'~nter a-r::ves Ije :;or~Clrama ae "'at~l"ra: :j'>;:::~jc~-"'':i':clõlr

':~.a"'S'Jor~e al·("'~n':"l.;ão 2.!>S'H'<:l"Cla m~il,:v-":lj.~ ..tolcgica ~'!."'l'-<!.cªutic.'l ~ P~~C.::'\\.>;'t;.=.

III - assegu"er educação especl,al e gratulta 30S C1eflci~rtes e suoerd~tad0s,

IV - atender em creches e pre-escolas às crianças de :=ero a seis "3('05 d~ id"!de

V - inCl2ntivar O acesso aos nlvels mais elevacos de ensino, '13 pesquiSa c1oent1flca
e da cr1ação art 1st Ica segundQ a caoacldade de cada um

VI - as unlversidades go:::am de autonomla didatlco-cientH1cd., adl'1lnistrd.t~va O2ço
nÔI'11ca e flnancelra

Vll - o eflslno, em Qualquer nivel sera ministrado 1a Ungua portuguesa, .ass-=gul'ado
as comunidades indtgenas também o emorego de suas llnguas e oroces$os d~ aprendizagem
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Art 276 - O ensino e 1tvr-e à iniciativa privada. oesoe ove atenctoae 25 seguintes
condições

I - provem etnet tcaoes não lucrativas e act tcvee seus excedentes financeiros em e
dl."caci'io,

11 - cr-evaí em a cest toacãc de seu patrill'Õnio .a outr-a entidade educacional
cceuntt ar ta , filantrópica ou confessional, ou ao Poder Pt.bllco, no caso de encer-r arcenro de
suas at rvtcaces

r - cumprimento das normas gerais da educação nacional, estabelecidas Ellll lei, e

11 - auscr-teaçãc r-eccenec teentc. ceedenc tamentc e sccervtsêc da qualidade pelo

r - o-eser-var- e restaurar OS CrOCf:!õ5CS ecctcarccs essenciais e or-cve- o .,.IInejo eco
1y g i ,:O .:::as ~",::ec'es '= ec~ssis:';;'1'as

rI - Pf'eSerVar a dfversfdade e a integrfOade do pat.rlmdnlo ganetiCQ do Pais e fi5
caltzar as entidades dedic2.CIas à oesQuis<l e man1pul<lção de mater1al genétIco:

II1 - defln\r em todas <lS 'Jnidades da Feder<lção, !!!spaços territor\ai5 e seus com-
ponentes a serem eS:Jecialmente protegidos. vedada qualQuló!r uti11zação Que comprometa li!. inte
gridade dos atrIbutos que justlf'quem sua proteçào,

IV - exigir para Instalação de ooras ou atividade potenclalmente causadoras de Sig
nificativa. degra6açâo do meio amOlente. estudo previo d@ impacto ambiental, a Que se dar'
publlcldade,

V - controlaI" li produção COillercialiuçl0 e emprego de técnicas. rootodos e substin
eias QUê cOl1'portem risco para o meio II.rrbiente e Qualidade de vida.

VI - promover a educação ambiental em todos Ol; n~vels de ensino,

VII - proteger a falJna e a flor<l vedando, na forma da lei, as práticas Que a.s colo
Quem SOb risco oe extinção ou submet<lm os animais a crueldade

§ 2Q - AQuele Que explorar reC1..lrsos miner<lis, fica obrigado a recompor o amblantil
degf'adadO, a:;los a exaustão das jazid2.s e l<lvras, Oe acordo com soluçA0 técnica ce!icr1ta no
estudO de flT'pacto ambienta' aprovadO antes do fnicio da e~ploraçio

§ 3Q - A Floresta Amazónicil., a M<lta Atlãnt1ca, o P<lnUrtal Q a Zona Costeira SÃo pa~

trlll'lÔni0 nacional e sua ut111zação far-se-,a dentro de condlções Que aS5e~Ur&m a conserv.ç~o
de seus recursos naturais e de s~u meio ambiente

§ 41: - As terras devolutas ou arrecadadas p@loJ; Estados, pof' açÕes discrim\nato
rias, n@cesS2.rias a proteção doS ecossistemas natura's são indlspon\vei!l;

§ So - AS praticas e condutas ll;ls\vas '""o !TIel0 ambiente sujeitarão os infratores às
sanções pf!n,als e admlnlstratlvas, lnaepl2nd~ntl;>'Mmteda ObrIQ.aç!io de reparar lnte~r.all!lent. os
danos causados

~ 10 - Para .!lsseQur~r a ~fêtlv1dade ao dlreJ::o rereríno reste artigo. 11c/Jmoe ao
scoer- Pvot tco

CAPITULO V!I

CAPíTULO VI

§ 3Q - É vecaoa toda e Qualquer censura de natureza cct tt tca ou ioeol6g1ca, cabendo
ao POder punt tco proibir, nas emtascr-es de rádio e televisão, todo e cuatccer tipo de or-e
grama ou mensagem publicItárIa que se ur t t rze de temas e Imagens pOl"noçr,1flcos ou atence
contra a moral, a saooa e 05 costumes da familia e est treute a violência.

§ 4Q - Os meios de conuntcacãc não Podem, direta ou indiretamente, ser objeto de
ecnccct tc ou 011gop6110

§ S12 - A ccct tcacãc de ve icutc teo-esso de comunicação 1'110 depende de 1tcenca de
actcr-tcace

§ EiQ - A propriedade das empresas f cenat tst rces e de rad\adlfus.lo é privativa de
or-astretr-cs natos Ou natura t t aacos na mais de dez. anos. aos Quais caberá. a r-esccnsantt toace
princlpal peh. sua adm1nlstraç!0 e orientação intelectual.

ar-r - A outorga, .a renovação de ccncessãc e 01 autorfzaç.'l'o para ser-vtccs de
r-ádtcoirusãc sonora e de sons e \mag,'lns compete ao ncoer executivo, cabenoo ao ccnar-esec Na
ctcnat , Ouvido o Conselho Nacional de Comunicação, apreciar o ato

§ 10 - Para os erettcs do disposto neste cact tutc. O Congresso Nactona t instituirá,
como órgljo avxt r tar-. o Conselho Nacional de Comunicação. lntegrada. parltarlzmente, por re
c-esentarvee do Poder Legislativa e do Poder Executivo

fi 2" ~ O prazo da concessão e da oer-mtssãc será ca dez. anos para as emtascr-as 0'12
radiodifusão sonora e de Quinze anos para as emissoras de ràdlodlfusão de sons e lmagens

§ 3Q - üat e-ntnaoc Pêlo Congresso Nacia"llll, por so ' tctt acãc do Poder- execut tvc. o
cancetaeentc oa concessão ou cer-mtasãc. a medica juctctar ta contr-a a decisão suspenderá seus
ere t tcs aee o julgame'lto fln.,! do aroceeso

Art 294 - a Estada implementara medidas cve levem e. acactacac oroçrgsslva dos mei
os ee cceuntcacãc. a fim ee permitir cue as oesacas portadoras de cer tctêncta senecr-tat Q ela
eata t enham acesso a 1nformaçao e à inform:!.ção

00 MEIO AMBIENTe

Art 295 - o eetc-aentente ecctcatcamenre eout t teeecc é bem de U!!ÕO COOIum ao Qual
todos têm direito, devendo os ccce-ee publ tccs e a coletividade crctecâ-ro na forill3 da lil1

~ O ensino 1"911g1050. sem distinção de cr-eoc. ccns t t tutr-ã disciplinaArt
facul t at tva

Estado

§ 1Q - Ficam sob a proteçio especial do PoOer PuOlie:o 05 docomentos, as obras e os
locais de valor l1istorlco Cu art\stlco, os monumentos e as paisagens n:!aturals e os conjuntos
urbanos notaveis, bem coma os s\tios <lrClUeo16gicos

§ 20 - O Estado protegerá em sua lntegrid:ad'll e desenvolvhtento as man1festaçõ~s da
coJ1tur<l popular, das cultul"as indl;en<lS das de origem afr1c<lna e aas de outros grupos de
participam do processo civilizatório brasileiro

g 30 - D dIreIto de proprledaQe sopre !)ens do patr1/nOn10 CillturaJ sera exercIdo em
consonancia com il. sua ft..nção social

Art 279 - A untãc. os Estados. o Distrito Federal e os Muntc'p105 or-çan í aar-âo em
regIme de cotacc-acãc os seus s ts temas de ens t-o

§ Hl - 0\ União c-eaotear-a e t t-taoc t ar-a os s'st@I'l'",S de eos sno oos rw et t o-vos e o
Sj5t~n.1l Federal, que tef'a csrerer 5uplet Ivo. nos limites das aee Icl~nCH~5 locais

§ 212 - 05 '.Iun1cíolos $6 oaaaer-âo a atuar em outros ntvets dê ens tnc coa-co as ne
cess roacss do ensino fundamental estiverem plenamente atenctcas

§ lia - A lei est.melecera Incentivos pzra a ]:lrodução @ o cont'ecimeoto O:os bens @

valores cultuf'ais braslleiros

§ 50 ~ E vedada a oestlnação de recursos puollcos a entidades culturais de f\ns
lucrar ivos

Art 285 - Constituem patrimônio cultuNll brasile\ro os bli'ns de natureza r-atenal l!
imaterial, to.,ados int1ividualml!nte ou e'll CO'"ljunto, portMor~s d~ referéncla as id~fltldades,
li ação ~ á ..,emor-ia dos Qifêrentes grupos e classes f':lt'maderas (ja 50cieo~de bre.s\ lei r.", l!.l
Inclu\dll$ as formas de êxo"essào. as moaas Qe fazer e de viver, as criações cirmt \ ficas ar
tlstlcas e tecnoltJglc<ls as oOras. objeto:!>, aocum~l"/tos, edlflcaçóê5, conjuntas uroanas e s\
tios de valor n'storico paisaç~st1co i'lrt\sticO, al"queológico, eco16g'co e cientifico

Art 286 - inCllmoe ao Estado, em cOlabol"."çào com as Escolas e Associações e coletl
vidades desportivils promover, est\mu1u. Of'lentar " apoiar a pratica e li difusão da cultura
f \sfca e dO desoorto

Art 287 - A lel assegurara cenl'!"\C\Os !'! outros 1i"cent1v0S jJ<!.ra fonentar práticas
desPOl"tivas fo"mafs e não forflT!'!is COMO direito de cada um

Pó/ragraf') i.nrcc - Os recursos poJbllcos de QlJ.Q tr-ata este A"';;lgo cccer-ãc. alrda ser
cesttneocs a e'it'daóes de ensino cuja criação t enna s tcc autort aaca por ter , cesce Que aten
ce-e os r-em..tat-os coa itens I e II oeste artigo

~~t 282 - A II."!i C'<!f1""rã o ct aoo oac-ooat ca ec.cacêc ce cv-acãc otu-var-ua t vi-
33'i~:t á ar e teu <1.c2;1 20 cese-vctv'meerc QCs n-ve-s de e"5'''0 e a '?':'F;"ação oas ações do 00

der suct tcc Que COMuZAm à erradicação do analfabetismo universalização do ateocteentc es
colar e metnor t a da. Qualidade do ensino

§ 10 - O Congresso Nacional aprovara, no plano a Que se refere o "caput ", o percen
tual da receita resultante de i1lJPOSt05 Que. anualmente. será oest tr-aoo oeta União para a ma
nct encãc e o desenvolvimento da educação

920 - Os planos ctur tencats estaduais definirão 05 percentuais Que ser-ão act tcaoos
pelos Estados e $@1..lS r-esoect tvos l,Iul1ictplos

Art 283 ~ O ensino publico ful1dallll!!rtal terá como rente adicional de financiamento
a contribuição social (lo salário-educação. a ser recolnida pelas empresas, na forma da lei

Art 284 ~ O Esta(lo g2.l'antira a cada um o pleno exerc\ci0 dos direitos culturals, 1'1

e:~~~ii~~j~~ ~~~:~~~~~~;eg~oP;og~;~~á~u~;u~~:t~r~<lrá prot"lção, apoio e incentivo as açõ"ls de

§ 30 - A r-ecar-t rcãc dos recursos pubJ rcos õlssegurar.1 cr tcr-toaoe no areaoteeoto das
necess tcaces 00 ensino obr\ga~à""o nos termos do s rano Nacional ce ecvcecãc

Art 2S1 ~ Os recursos cuct tccs serão destinados as escolas publicas podendo ser
1lri;;ldos as ESCOlaS ccneess tcnats , fllantrop1cas, corrun tt ar-t as OU runoacões , desde aue

DA ~AMtLIA, 00 M:NOR E 00 IDOSO
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DA CI~NCIA E: T~CNCLOGiA

Art 2BB ~ O Est.9.do lncentivaf'á o desenvolv1rneflto c\ent\f1co, a autO'iomi"a e a capa~

citação tecnologic<lS

....rt 289 - O m~rcado Interno integra o patrill'lÓnio nacional, devendo ser ordenado !::Ie
modo a 'V1abil'zar o deser'lllolvlmento socio~econõm1co. o bem-estar da população e li realizaç:io
da autonomfa tecl'ofcgica e cultu"al da Nação

parllgrafo lmico ~ O Estado e as entldades da <\d'1linistl"ação Cllreu e indireta privi
legiarlo a capacitação cient\fica e tecnol6gica nacional como criterios para a concessão de
incentivos. de compras e de acesso <10 mercado bra!õ1leiro e utilizarão preferencialmente, na
forma da lei. lJe"s e serviços ofertados por empresas nacfonafs

Art 290 - en setores nas Quais a tacnolog1a seja fator determlnante de pr<:ldução
serao cons1der2.das nac1ona1s empres2.s Que alem de atenderem aos ,i'lQUlsitos definidos fiO ar
t1go 226, estiverem sujeHas ao controle tecnolo91co nac\onal em carater pef'manente, exclu
sivo e 1nconalci0n<l1

Paragrafo unlce - É considerado controle t~cno'ogico nacional o exerc~cio, ::le di
reito e de fato do poder para aesenvolver, gerar adQuirir e absorver a tecnologia de pro-
':luto e de processo ce produç~o '

CAP!'iJW V

~rt ~ A com..n'cação estara a serviço do dese"lvol'llmento integ"'al da oessoa e
":la socledade otlservados '.:lS seg.rlntes pr1ncipfos

I - prefl1!rencla as finalid2.des eí:\ucativas. artlsticas, C1..l1turals e 1rformat\vas

II ~ promoção da cultura n<lclonal e da reg'onal 9 preferi!nci<l a regionalização da
orodlJç~o cu/tu"'a' ('os tT'e'os de comunicação ~ Oll. O!.!ollc'dlCo! e

Al"t 297 - A f~mn la tem espec'.llu proteção do .Estado

fi 1Q - O caS<l.mel"to sera ....1vil e gratu1to o seu processo de nlltl111tação e
celet:l"2.ção O Casame'1'o religioso ;:era e"'e1t':l c i fi, "lOS ~e"'mos ca le1

§ 2Q ~:J Casam;i!nto poce ser d\SSOlvido I'\OS casas ex::ressos em e1, ~l!Sd!! que haj:i
pr9'I1a sa::aração jU:11Cial por !l'aiS ae cois aros, ou corn:)"OV30a seoaraçào de f'lto por mais ai!
;:'.l3.tI"O anos

§ 3Q - É garantido o d1reito de determinar 1\vremante o numêro dê filhOS, vedadO
todo tipo de pf'át1ca coercitiva por parte do Poder Publico e de ti!ntidades privaljas

§ 4Q - É obrigtloçã.o do Poder PUblico asse;;urnr o acesso â educaçA:o, à infol'mac;lo e
nos m@los e 'netodos )deou:'!:dos de plnrtejarr>ento fi!m111ar. rllspe1tadas as convicçÕtlS it\cas e
religIosas dos pais

Art 299 - É de ....er do Estado e da sociedade protê'gel" o menor, aueguranC!o-ln. o.
direitos a vida desde a cancept;ão, ti saude, à alimentação, a educação, 010 lazer. i prof\sR
sionali:zaç,?io e a convivência familiar e comun1t<lf'ia bem como a 3ss1sténc1a social e À 2S!'liS
tênch. especial caso "!steja em situação 'rregular garantindo ao menor infrator alllpla
óêfesa

Art 300 - Os fllhos independentemente da cond1ção de nascimE!l"lto. têm iguais direi
tos e Qualificações

§ lQ - A adoção e o acolhimento de menor serão estimulados e assl,stlC105 Pelo POCIer
Publico na forma da lei. que tatT'bem est<lbelecel"á 05 casos e condlções da adoção por
~J';trangeiro

§ 20 - O acolh!rrllMto da menor em sltuaçáo irre;ular, sob a forma de guard.2.. ser.a
@st1mulado celos Pcdares Pl,lbliCOS com assistência jlJr\dica, Incentivos fisca1!; e S1..lbStdios
na forma da lei

Art 301 - o Estado e a sociedade têm O devar de amparar a5 pessoa.s \<::losas, median
te polítIcas a program2s Que assegurem particlO.<1çào na cDmufJ'dade, defend.<1m sua 5<1uda I! bem
estar

P<lragrafo unfco ~ Os progril.mas de amoaro tiOS 1oosos serão executaDOS ~referencia1
!I1e1"ltt;! em se<Js próprios ,aras

CAPiTULO VIII

III - complemetltar\l!'dade dos s\Stemzs pu011co pr\vadO e estat<l'

li la - E ,!ssegurad~ aos meios de ConU'llcaçi'o <!.mola 'i::lélrdMe garant1::1a o direito
;;!~ resCl.Ista ê de orot...,eo CO'ltr.3 a deturpaçào ca lM.!!l,i~m oessoal nos term?S da lei

oos INDIDS

§ 20 - ~ -1';110 ce cacos tra"s~"'on·eir;l.s Sâ~i1 :J"ocessado a-Y 'nt~r"";:dlc :fa "'eéê ou
o' 'ca .,,;:e"'aca ;:o"!.a 'J<"\\i!o ",~segu")c:a <! ~restaçã" ja soa" 'í';oS d':! tré!~l!;,...l<;são :fe lrrf."rr-aç5b
oor ~1"l'\n~es:e ..:l",;;'to o"'\.ado a·r~ve~ 0<1. "'e~e o,-ollca

Art 302 - São reconhecidos aos iMios seus d\reitoS orlginAr'os sobre as t'l!r"'zs de
posse fmamarial o'1de se acnam permanentemente localfzados sua organiuçi!c !'ioclaJ, seus u
sos, costumes Hngu&s, crenças e tradições competiMO à Untão a proteçàC/ desses bens
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§ Hl - Os atos Que e-ivcrvan- interesses eas comunidades Ind\genas ee-ãc a ce-t tcf oa
cão ccr tcatcr-ta de ór:9ão reoe-et próprio e do Ministério Publ'co sob pena ce nu t Idade

lj 2Q - A exctcr-ecão cas riquezas ntner-ata em ter-r-as 1n':1'genas SÓ cece se- eret tveca
cc-n evtor-txacãc de cc-cr-esse !~2:c'o·'al ccv-oa a ccrco tcaoe '''c'gel'lõl r-u e-eseaca e ot:"'9~ a
ces ri-acãc ce ce-cenrua t sopre os r-esct raccs C2 "avr-a em eener vcto das co-i..-acaoes 1ra'genas
e co "e~c-2;'I't.ier;:e '1.11. iC""'<l ee .~,

Art 303 - As terras de posse teeror-ta t dOS tectos são ces t roecas a sua posse per
manente. cabendo-lhes o usoteutc exclusivo cas riquezas natur-a ta do solo. dos recursos flu
viais e de todas as ut tttoaoes nelas existentes

li 111 - São terras de posse tmemcr-f a l onde se acham oeeeaneetenenre tocar taaccs os
tnctcs aquelas oest tnacas à sua habitação efetiva, às suas atividades cr-ccue tves e as
nacessár tas á sua preservação cultural, segundO seus usos, costumes e tr-actcões

§ 2Q - As terras referidas no oar-aar-arc anterior são bens inalienáveis e teor-escr-t
t rvets da umãc. cabendo a esta cema-cà-ras

§ 3!2 - Fica vedada a remoçáo dos grupos fndlgenas de suas terras salvo nos casos
de epidemia, carastr-cre da natureza e outros similares e de Interesse da soberania nacional.
ficando garantfdo o seu retorno cuanoc o risco estiver eliminado

JUSTIfICACÃO

§ 101 - Q sr-es tcent e da rteouot tca eever-ã. no nr-azo lI'axtmo oe trinta dias aa orC"i'Jl
g3.;âo desta Constituição, noeear- os Integrantes da Comissão :li C:U.11 se inS~C11arj ate uuar-en
t a e oito haras aoos a ncreacãc oos respectivos mee-cros

§ 2:;1 - O Congresso Nacional devera aprecia", na prazo -axtec de um ano os car-ece
res e anteprojetos acr-esent eccs pela ComIssão de eeotvtaãc Ter~'+orial do Pais, ooecectcras
2lS uvsccs tções aos 'ii§ 312, 412 e 50. do artigo 20 desta ~Qnst1tuiçãQ

§ 30 ~ A contssãc de aecwtsão Territorial ext tnaue-se co,., a instalação aos Estados
cr tacca

§ 4Q - A União não podera financiar as despesas dê novos Estados, por mais de três
anos contados da data de sua criação nu-ante esse oe--tcco eur-ca r-e-os Que a eeraoe das
oesoesas fll'anc:1adas serão custeadas com recursos provenientes de contribuição especial Que
os noves eateccs fnstitulr-e"l, 3 ser coe-aos de OSSSOllS flSil".lS e j'Jridlcas nelps -es toe-t es
ou ccotctt taoas a outr-a car-te , CO"l r-ecur-sos prove" lentes das del'1ai S r-ece t tas oc cecaeentc
eeoer-at

§ 50 - e vecaca a União dlr"'·a ou 'ldlreta"'l~mte asse-ru-e-e cer-ças ee oeccrr-ê-cva
0'2 ':r1,:açào 1,:; sstecc -eee-e-t es a oesceses COM cessca . 1nati,1) e cem e-ca-ses e ~morti;:açJ;,

ce é'. "ca H"~G''''''a O~ ~;<.tt:~n'l ce i'l.~n1'l1.st~a-;~o pl..b\~ca ~I'C I..S1'l € a inot"eta

Art aI:! - As leis comctemeeter-es , previstas nesta ccost ttutcãc e 11S iers Que a ela.
deverão se adaptar, serão elaboradas até a final da rer-cau-a sessão 'legis'Õ1t'nl d3 atual i a
gislatura ceececeocc as leis ccncteeenre-es â seg..Ji('1te c-cem de cr-rce tcace

r ~ eàcntca de etacc-acãc de leis {artigo 91, oar-ear-e-c \.InlcOl,

II - sistema tr tbut ar-to naclof'lel;l (llrtlgos 197. 206, 209 § 11 e 210 § 5':1).

111 - ctencs , orr-etr-tees or-çamentária e cr-car-eotce (ar-tlgo ::!201

As at rer-acões e a redação ora propostas de orsncs t t tvcs correlatos, conte!"lpl~'lI os aspectos

de mérito do !;ema as asctr-ecões scctats dO povo brasileiro, a representatividade ccns t t tu

tnt e de seus signatários e a ststeaat í eacãc aceouaca à técnica tectstat tva. nos termos dos

debates e acordos efetuados ter-co em vts ta o Substitutivo do Ilustre Re ator

IV - erccwaccr-ts-cere t da União (artigo

v ~ ast atuto da magtstratura (~rt1go 135)

VI - Mlnisterics Publicas [artigo 179. IV),

VII - Defensoria Publica t ae t tqo i71 paragrafo cntcct ,

(Io..OTA A rumer-acãc dos artigos coincide com a do Substitutivo, á exceção dos dispositivos

Inseridos, tnorcaoce por· ")

VIiI - julgamento do Supremo Trl'ounal Federal sobre eec-ese-uacão 00 prccuraccr->
Geral de aecuot tca (aretco 148. I. "m"l,

IX - questões a'e otr-er tc agrário (artigo 155, XII1,

X ~ justiça eleitoral (artigo 166).

XI ~ sistema e tet tor-a t t ar-t tqc 74J

=--- TWOJUSTIFICAç...O --,

ne ~cordo com c disposto 00 §2 Q do a.. t 19o 23 de Rl:9'l'1'1ento !!"l'ti;:rl'lo da AsselTrb\~1a I~;}.

cfona l Constituinte, dê-se 30 THulo X a seguinte recaçdo. procedendo-se <!$ al'l'eraçõas quo:;
se fi;:erem neCe!!iSõlrias, no Substitutivo 00 R..,lator

EMENDA ES34004·2

XII - atividades eucleares (artigo 31 XXI;:),

XI!! - ~ ....e'~g;b\l1d2.áeS (2."~iga 13 9 90)

XIV - aposentadoria e'l1 condições esoecte'.s r ar t tac 65 § ;2Q)

XV - oot tcta rece-a t (artigo 194 li 40 ) .

xvr - fl'!l1(a de rr-ont e u-a tart'9o 31), § 31::1),

XVII - "or-cas es t-eocen-as no t er-r t torto nacional (arttgo 3', IV)

XVIII ~ cr-tacêc de rer-r t tor-tcs (artigo 28 § Slõl), e

XIX ~ ser-vtços notariais e regi$tra1s (2 .. t1gO 146)

I\rt 90. - É. criada uma Comiss2.o de il";M'!;lção com a fif'at1dad~ dI" t::rQ~or ;],0 Con2r es
so ~aciO'lal e ao PreS'cente aa Reputllica as medj/;:las 112g1sh.tiVas e .i]df"'i'li5tra~lva3

'l~cessari.as à orgaJ"aação Institucional estabe,aclda nesta Constltulç'iO, S"'" or-aju1zo das
\nic1at'.e:s de reoresen'il...teS 005 Três Pojeres na esfera de sua CQm.,etl?nC1a

LPMTIDO~
SENADOR JOSÉ RICHA E OUTROS
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TfTULO X

OI5POSICOES TRANSITÓRIAS

'j la - A (>:-;1ssão de Tral"'..1çâo cornocr--$e~á dd novla ~~l'l'br'Js solnel) .t";:I;; '''d'ca::cs
::;:1'.) 0resident.-: d'J :<:e:JI.D lC3 :rª.;; pelo Pr-esidêf'l,e 1]; C2l"'ar;;:l -::,,:; úac_t:!oo:; e ~r~~ lõ~'O ?re
Si~g",~ -;:lo :5~l"a.:lo "(;;0'::1"]1 ':10s C:'I'" -<;iZpeCT1vos $!Jo1en,;:es

Art la - É concedida a.niStla '" todos os q~e, no per lOdO de 18 de !';etembro de 1946,
até a :::lata da. promulgação desta Constlt.Jlção, 'oram <Hlngldos. e'll aecorrô'1cia de motivat;ão
e)(.clusiv2.~Me pol \t icª, por a.tos de êXCeç2.0, ins.. Huciol'lais ou Co"plQ'lI,=ota"es e aos Que fo
ram <l.branglc:los pelo Decreto-Legislativo nl::l la, d~ 15 de dez.errQro de ;961, bef" COIllO os atin
gidos pelo Oecreto~lei nO 864, de 12 de setembro de \969, asseguradas as oromoçõ'Ô!s 'UI. aoo
Stl"ltaaor1a ou na reserva, ao cargo, posto ou graduação a Que ter'a'1"l d1relto se est'ves5em e'TI
serviço ativo, observados os c!'Herlos de antigwldade e merecimento, vedada a escolha e obe
C3ecidOS os prazos de pertr,amincla em atividade previstos n~s leis e regul,;lli'entos vigentes

P~ragril!.fo unlco - O d1sPDSto no "caput" deste i!rtlgo somente gera efeitos f'nancel
1"052 partir da p"omu1gaçio da t:lresente Cr...'lstltuição, vedada a remuner2.çãl) 1e ClUalQ'..gr esoe
cie em carátEr retro;l.t lVO

Art 20 - Toaos os Que tfveram mandatos cassacos ou direitos POllt1cos suspe"sos
pelDs atos supracitados no Exerc\c1o de mandatos "'le~ lvos cO'ltarão, para efeito ag persãc
e apcsentadoria juntO aos Institutos de Pensões col'; C2.sas Legislativas a Q,Je oerU!ncl,3,"'l ou
junto aos InstltutOS de Pensões dos E'ltaàos onde ex.er<."am 'i\a(ljatos €.;<.ecut1vCs t) pe~lOdO

ccmoreendfao entre a data de slJspens.!o aos cireitos pol t1cos e cassaçií.o do I""andat' e a. Clata.
d9 explração;:lo respectivo mand.,to

A"t 30 - Aos empregados de êmpreSil.s oriv3das ou aos seus r;lependentes, o-,nidQs paI"
ates oe mot'vaç1::o polHica, "'ica 2.sseguI"3.:::!0 o dl"eito a aposent,,1oria e/ou pensão ~m valo"es
Attlal'~ados ecu'\va\el"ltes oi!. r-emt,lnel'açào tOt<l.l Que percebIa....na funçãD Que exerc'al'l 1;01"0 se err
ssr/lço estiVessem

?arâgr2.fO un1co - F-Ci:l assegurado. tal'loem. aos empregados ae ..Il"cresas pr'vadas Olo
ao~ seus depl!ndentes. na mesma s1tuação, o direito de raQuerer revisão de suas aposentado
rias ou Pensões, de modo a torna-las o;;quivale"'ltes, em valores atualiza~os ac total C:a re"'u
,1erllçào auferida a epPca da aPllca,;ão das panalld;l.des

Art 4 .. ~ As AsseQblê1aS legtsJattllas, CO"tl pOd~res constttuintes te"ão ora::.o ae
seis meses cara adaptar as CCrstitIJ1ÇÕ<;lS dos Esteldos a esta. Constituição mec:lar-te Copro/a
ção ::lor maioria absoluta, eM uni turno :le ClisCUSS20 e 'lotação. salvo aU<l"to <la slstell'<1 de
ç:c erne

j:a.ri!9rsfo unlco - Orojmlolt:l!:da a CO'lstltuicâc co EstClOO, cat:era á C.;.,~ra I/u"lcipa1
~.:" ora0:" ce <'<eIs "la!i"';S vot~r 8 Let O~ç2n'ca resü;;.ctt\a elr doIs ~I..~ros ,,~ d'scl..ssâo ~ "ota~
,;1.0, ~eso€I·t.:lO .; ,.::1S0=-5tc flest~ CCl"ls'n"u1<;ào e l"~ ':Cl's·itutção ='5td~I.3.1

Ãt"t SQ - Ã transfet"ência de; serviços publicas aos E.stados e aos (lI'...tnicloios
compreendera a Incorporação, ao patrimónIo estadual ou municipal, doS Mns e Instalações
respectivos e se dara no pr-azo máximo de cinco MOS, aurante o Qual a União não poc'era
a1Iena-\os. dar-lhes outra destInação. ou descurôlr de sua CO'lservaçao

Parágrafo unlco - Aplica-se às transferências dos ést.ados aos Munlc1pios o alsposto
neste artfgo

Art 612 ~ Tendo sido aprovada a crfação do Estado dO Tocantins pelo Congresso Na
cional E! pela Assembléia Leg\slativa do Estaco de Colâs, o Tribunal Regional Eleitoral de
Gofas reallzarfl, dentro ae cento e vinte dias da pro'l1ulgaçiío desta Const1tuiç~o plebisci~o
na área descrita na paragrafo § 10 Resultando o pronunctamento populiar favorável à criaçao
do Estado do Tocantins. SUll Instalação dar-se-a em "oventa dias. designando o Presidente da
Republica a sede do governa estadual. a ser confirmada_pela Assemt>léla co,",stitvln+e do
EstadO

I § 10 - O Estado do iocantlns 11mitar-se-a com o =stado de Golas P';;'l';;' divisas "arte
dOS t'un\cip\os clt! s~o MIguel do AragU<l.\a, Pora.rgatu, Formoso, M1l'açu, Cavi!lcant'2, Monte Ale
gre de Goiás e Campos Belos. conservando, a leste, norte e oeste, ;;lS divisas atuais do Esta
do de ~olás CO'li a Bahia, clauí, MarMhão, Pará e Mato Grosso

li 20 - Aplica-se a criação, instalação, eleiç50 de Assem!:l'éla Constituinte. Gover
nador, Senadores e DeputadoS F@derais do estado do Tocantlns e ã divisão da Estac:o de Golás,
no Clue couber o Que dispõe a L@l Comp.ementar n0.'31 de 1977

Art 7Q ~ E cria0;! ti ComiSsão de Redlvfsão T~rrltorial do Pa's COM cif'co memt:lros
indicados pelo Congresso Nllcionlll e cinco mell~ros ao Exec,Jt1vo, c:om a fil"al1cade de 2presen
:~r estudas e ar:tepro:etos da redlvisão terrtTorfal e aprecia!'" as propostas dE! ;r1at;ào de
!::stados e outras pertinentes. 110 prazo de um ano a partir de sua insta.lação

§ 2a - A COMissão da Tral'l$ição. aue s(;!ra i"stalada no (fia l"!1'1 Que fcr prol'1ulgada
esta Constau\ção, e"tll1gu\r-Sê"á -seIs m~ses a,pos

Art 10 - Ficam revog;a.das a partir de cento ê oitenta dias sujeito est<:l prazo a
oro,rogação cor lei. <!. contar da data da promulgação desta constituição, tOdOS OS rjisl:osit\
vos legais aue atr'bual"l ou delegueM a orgãos co Executivo. competã"cla assinalada por esta
Cor-st itulçiio ao Congresso Nact01'la1. especia Imante no QLe tange a

I - .açào normativa.

II - alocação ou transferência de recursos de QualQuer '=!spàc1e

A.r-t , 1 - <\ comoosição tnteia.' do Superior TritJ;una\ de Justiça far-<;'l-e

I - pelo aproveitarnento dos Min1~tros C:O Tricunal Federal de Recursos,

II - pela romeação das Ministros que seja"l necessarlos para cO"ipletar ., !i'.lle ..o es~

tabelecldo nesta Constituição

§ 10 - Para os efeltos do disposto nesta Constituição, as atuais 'Ain'lstros do Tri
ouna1 Fllceral de Recursos se-50 considerados pl!!rtÇ:!ncentes à classe de q'J'2 j:lrlJv1era1"l, qU;1n10
de sua nomeaç;lo resoeitada a Sloa OAdeM de .anttgü1dace

§ 20 - O Superior Tribunal de Justiça 5erã inst.Uaco SOb a Presidêrcla do S'JPr-e"'o
Tribunal Federal

~ 3Q - Até Que se Instale o Suceriol' Tribunal C:e ,1l,lst1ça ::1 SupreM rrlb'J,,;al "'I'lO"'
I'al exe"cera as at-lbulções e compet~nc1a deffnidas na or1eõ'l constitucfonal pr.gc<:dal'lte

§ 4<:2. - Os M11'11~tros, a. 'J,....e S~ refÇ}:re o inciso li de:st~ art'g<:) $~I'âo 1ro1(:l!I~oS ~1rI

lista !;"lp11ce pelo 7rlbu"al Federa1 de ReClorsC:i, Ql..ê oeser/ara o pa"a;;rai'o unlco.:lo 31"!igo
150 desta Corst 1tuiçào

Art 12 - São crllldos deverQO ser f"staladcs no prazo de s~is meses, a cOl'ltar da
o~cmulg.!!t;ão desta COl'stltuicâo, Tribunais Reg10MIls ;:ederais com sede fl2.'; caélitais dOs Esta
dos e no DistritO "'"eaera.l a serem definidOs em 'el

fj 10 - Até Que se instale'"! os Trlbul"ais Regionais Fe'jer-ajs, o Trib'J('Ió'll Fqder-ill r.m
Recursos exercera a COMpetência a e'ês atriPuH:!a em toco o Terrltorlo NaCiClf'dl, CQI!'Detln10
lha a1nda promover-lhes <lo Instalação e indica" "5 cal"ldldatos a toces os cargcs a'a cOll'pazl
ção lnlclêll medIante listas tripl ices Dodenco destas constar 1ulzes feljerals d~ Qualquer
r'Õ/g1ão

S 21::1 - F1Cd veoó<:o a part'r- da prcll'u\gaçi:!:o desta tonS-tHu1ç~o o pr-o'J~meT\to de va~

g<!5 de ~1.,istrDs do i"ril:unal I=eceral d~ ReC1.4rsos

/.1"';: \;j - E.nouanto rão a:::rovadas :as l<21S COMO'el\'ef't~r"JS ÓO 1""l'Iist;er~o cuc"co éa
'-,.,q." e 08 PrC'rUl'adorla-G9ra1 da Un'ão o ,illn1S'I'er'o 0uol iCO "'"~!:eral a Prccur~;Jor1a 1a ;a
<:~nd~ "l".;lciofla' a CON:lJltor'2. Jurlalca o"s Mlnl:tél".os e ll5 ProclJrJ':lorlas dilS autal':;uias C:J1"
·'=:"~l'le"·2çã.o :;-".j::Jr-l,:: e~<;"ci3rào as "'~"'ções ca a'll!;OS Jal"tr~ ca a"9a d:;; ;;...,1~ r~:p~:t',J.':;
2~- oult;êas

§ 11::1 ~ O Presidente da Republlca no prazo de cento e v1nte d1':ls, encal'llnMarâ os
pr01etos aas lels comole.mentare.s pr-evis.tas no 'cacut" c@st~ ,'l("t 'so

lj 20 ~ Aos atuals Procuradorgs da Pepubllca fica a:;s€gurada a c;:Jçao entre as Clll'
reir;?s do ""nister1o Pub\ico í'Meral I!! da ?rocuradl)ria da Un'ao

vas e t\t~l;: ~ O orovimento de ambas õ!lS car re 1ras dependerá de concurso especifico CP. pro-

§ 40 - Na CObrarca de crédito tributário e nas causas referentes,) mataria fiscal "l
União ser;;; representada judic1almlElnte pelo órgão jurídico do Mlnlsterlo da Faz.enca

Ij sa - Os orgãos consu1tivos e judl.c'ais da UnHio atuo1\mente Qxisteni;e'1 sel'ào ab
sorvidcs pela Procuradoria-Ger2.1 da U'11ão, Que ~erã setor propri0 l.,tegrado oelo 3tual or
go3o jurldlco do Min1stel'io da Fao:enda, incumbido da cobr<lnç<l de cred1to tributarlo e das
causas referentes a Mtél"la f{scal
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xr-t 14 - O acoee tcr Tr\bunal Ml11tar conservara sua composição atuô11 ate cue S~

ext f nçam, na vacância. os car-nes excecentes na cceccst cãc prevista no artigo 169

ar-t 16 - Na legislação Que cr tar- a Just'ça de :laz na forma or-evts ra no oar esr-aec
2Q co artigo 142 desta Constituição. os Estada!> e o õ ts rct eo eece-er djs~of'ão scare a s srua
çãc dos atuais .rutees de Paz coneer-tnoc-jnss direitos e atl'\t).J1ÇÕ~5 equivalentes aos dos
novos t tr ctar-es

Art 11 - 169120õ} - Ficam ce tc ta t t aaoas as eer-vent t as do faro iuctctat , meatante
r&rnuneração de seus servidores exc tus tvaoent e pelos cofres cccr tccs r-essatvaca a slt'Lação
dos IltU2tS titulares. vt tat ictce ou noneaoca e'TI car-at ar- eret tvc ou nce tennan sido r-ever-r v
d05 a r ltulares

Ij 1'1 - (!S9/2071 ~ b;s servar-t tas l;!xtr<!judlt;i2.1S r-escetr aca a. r-essarva ceevtsta. se
rão providas na f()rma ca legislação dos aataocs , do Distrito federal e dOS Terl'Hor-ios, oa
ser-vacc o ce tt ér-tc da ooeeecãc seQundo a oreler"l de cvass t e tcacão cot toa E'm concurso publico
de provas e et tctcs

§ 22 - fG9120S) - FIca asseau-aca aos suust t t utos d2S serveot tes ex.trajudicla~s e
do for-o jUdicial na -acãncte a efetivação, no car-çc de t trutar-. desde nue, u-vese tocs -a
forma da tet . contem ou venham a contar c tnco anos de exerc tctc nessa cor-o-cão e na mesma
sarvent la até 31 de ceeeecrc de 1933

Art 18 - Ds mandatos aos atuais Prefeitos \;1ce-PrMeHos e ve-eacoees, etet tos em
15 de noversor-o de 1982 e dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos em 15 de novem
br-O de 1985, t er-mtnar-âo no cta 111 de janeiro ele 1989, com a posse dos eleitos

Art 19 w Os mandatos dos ocve-oaoores e dos v-ce-ccvernacc-ee , ata stcs em 15 de
novemnr-c de 1986 te~/I11"2"'io no dia )0 de jan~j/"o de 1991

s.r-t 20 - O nancat o do e~t.al s-es toante ca Reount vca t ernnnar-a em Qu'n:e ae r-a-co
de 1990

Art 21 - Até aue sejan ftxac:las oem le1 complementar, f, anqUotas max'mas do ll'flpos~

to sobre vlmdas a varejo, a que se refere o para:grafo 5Q do artigo 210 não ~xce(jerão dOfS
por cento

Art 22 ~ O Sistema Triout<llri0 de Que trata esta Const i tUição entrara em vtgor em
1Q d., janeiro de 1989, vigorandO o atual Sistema Trtbutarlo ate 31 de dezembro de 19M,
incluslve

li 10 - O disposto neste art'go não se apl lca

I - aos art 19os 200 e 201 aos Itens I, 11, IV, do art Igo 202 ao ltl'!l'l 11 do art içO
209 l:! ao item lU do artigo 210 que entrarão eon vigor a part1r da prCmUlt;laçáo desta Consti
tu1ção,

II - às normas r~Jatjv2$' 20 Funoo de Participação dos Estados ~ do Dlstrlto Feder~l
e ao FunClO dI'! Parttclpação aos M•.mlc\p1os. Que otlSl'!rvarão as saguintêS determ,\naçógs

aI a par-tif" da p"omulga.ção desta Constituição, aplicar~se-.lia, respectivamente, os
pêrcentuAfs de d~zoito par centO e de vfnte por canto, calcúlados sobre o proc:uto aa ,arreca
dação dDS 1mpostos referidos nos Itens lU e IV do artigo 207, maptldos os atuais crité"'os
da rateio até a entraDa em v1;or da 1I'! I ComPlell'l?ntar .13 Que SQ refere o ~rttºo 21lS, lt~m lI,

b) o percentLlal relatiVo ao FuMo de Parttcipação das !:stados e co Oistrlto F<;!deral
sera elevaoo de um ponto oercentuaT no exercicio {1nance{ra ae .1989 e a partir :.le {g90. in
clusive. à razIo de meio oonto perc~ntual por exerdcl0, e.te 1992. lnclusive, attng1nc!o o
percentual est.!t1elecldo nl! allnea "a" do Item I do artIgo 213, em 19.93,

cJ o percentual relativo ao Fundo d~ ;larttClpaçào dos fh,n1c1pi05. a partIr oe 1089
incl.Jsiv,!! sera elevado a razio de mQ10 conto oer-centual PO~ exerctclo financeiro ~te Q'...e
seja 1:I.ti hg i do o p~rcent-lal esta~elecido na aliMa ·b' do Item I co o'lrtlgo 213

§ 2g ~ A partir da data de oromu1gação desta co"st~tu1ção, a unHio, os Est'ados, o
D'strito Feder2) e os .IJ•.m1clp'oS eólt.arão as leis necessari.1s a aplIcação CIo S's!~"la

Tributário Nacioral

§ ,3(;1 - As leis edHaOas, nos terrrcs do çal'ágrafo ana.rior ate 31 d~ cezE'l"'oro de
1988 e'ltrarào em vigor no dia 10 0:1", jane1rO de 1989, CO'll ef9tto imediato, observado o dis~

posto na allneas "a M e "O" ao Hem III do .!!I"ttgo 202

Art 23 - O cump,.tmento do alsposto no parágrafo 52 do ar"1go 220 sera feito de
form,a :Jrog~esslva no prazo OI!!' dez anos, com oase no cresclll'ento real da d~spesa de custela ~

de Investimentos. d'lstr1bu1ndo~se entre ,a~ reg1ões macroeconõ,,"ic2s de fo"ma propol'cional a
poPUI aç,io , .1 "8:r'tfr da sltuaçiio verHicada !lO ol<;}nlo de 1986 o! 19'87

parágrafo unico - fl2:ra aplicação dos crBeriDS ce oue trztp. este artlg::l eltCluern-se
das Ce!;Desas tota1s, <15 relanvas

! - :.Ias Ol'ojoetos consid~raaos orio~'tãh'~:l!; 1'\0 plano ol!JI'<.e."lJ2.1 dli! Irw'Õ'Stlme,.tos

rv ~ ao Congresso />.jacfona!, Trftlunat de Contll5 da União e ao Juó'clarlo, e

v - ao serviço c;, chlda da admlflistr;,u;.ã"o Oireta e indireta a3 ur>Hio. tnc1 ...slve
fUi"\da.;ões instltulclas l'! mantidas celo ooder ouolico fEderal

Art ~ Até e. entrada em vigar da fel cOMpl~rrentar a que se refel'e o § 7a dO ê1r-
t IQo 220 seria obedecidas as segu1ntes norm:1s

I - o pr-ojeto do Rl2no plurfanual. cem Vi9ê'lcia ate o Fi(l.!!1 dO primeiro e.,(erclc1o
finance1,.0 do manaato presidencial subseqüente, Sf!rã enca.minhado ate quatro meses Mte!5 ao
enc~rramento do primeiro exerc~clo finllncalrc e devolv1do para sanção ate o enC!2rl'amênto da
sessão leg1slativi\

11 - o pr-ojeto de lei de diretrizes orçamenUrias será encamln~a.do ate oito meses g
l1'etc ant'<;!5 do encerramento dO exerclclo financeIro e devol>lldO P2ra sanção ate o enc~"'ramel'l

tO co primeIro pef"ioOo da sessão leglslatlv.a e

UI - o oro1eto referente aos orçó!mentos da unfão sera ~ncamfnnado ate Quatro rreSQS
ante!! do encerramentó ao exerc1ci0 f1nanceiro e devolvido para sanção ~te o encerra.'"ento da.
§essão leglslatJv;t

Art 24 - Os fun::los t'!xistentes na data da prO"l\ulgação a€s·,a r.onstitul-:!o

I - tntegrar-se~ão, conforme 'jlspuser a 1121, I"OS crçamentC5 da Jnlão, e

11 ~ ext1rgu1r-sewiEO .!.LItomatlcamentê se não forem ratlftcaoos ;leio Congresso Na-
clonal no prazo de dDis anos

Art 25 - Até a Pl'om,l,/lgação da le\ co",plementa.'" re"el'lda 1'0 arttç;o 2:24, a.o; ~fltld.a
dêS ~" mencionaC'~s não pocerão d1spenoef" co~ oesso.!!' "a1s C:J ::!Jo.:! sess<!!rcp e cir-'.:o por canto
do va OI' das resoect 1VQS receitas cor"\,,:ntes

Parâgra"'o un1co - A un~ão 05 Estados o Cis~rtto Federll1 e os '~,Jl'Tic'p1cs c'Jja
cespesa d~ pessoal exceda ao llmt'e prf!v'sto no "cacut" oeverãc. no ::Jl"azo de cil"lco 2nos,
con"ados el"a data tla cr-Or'1'.Jlgaçào da Constituição, atlf'g'r o 1 'm1te p"g>llsto redu.zlndo o oe,.
cel'lt:ual l!!l<.Cêdgnte a l::ase de UI!' culrt::> a caca ano

6.rt 26 - Ds "ecurst:ls pu!:lllcos destin2COs a o~~r2ç6'!õlS ::le Cl'édft':'l de fO"ll;!nto !lerão
transfer-h.::o!'i, no prazo de novQnta dias. pelo oanC::l cel'tr.e.i p'l.ra o 1",sOuro '~aclonal que
estabelecera a forma de sua aollcaç~o

li 1(;1 - Â apT"lcaçiio aos recursos de Que tr2~~ este art Igo s~l'a efetuad2 .!ltl"'aves dO
Sanco do 9ras1l S A e das denaiS tnstitu'ç5es f1nance'ras oflç'a1s

§ 2Q ~!: ... 19l.a pe"'iodo o barco Ceit"'al t~ansfe"'\r... cara o -esouro Nacicr21 as a
tlvl':!3!leS que a este são afe'as

Art 2"' - "'~e que se~.e." '"111..2::';5 3S C0'1~iç0eS ~ c'~e se "'e'"~re Q aAr '<:;0 :'25, 1·g"" iI,
~ãJ v'ZC.i:1o$

i - a '(\:s~a ~ç;!.') "'c 02\5 'Ja ~c(as agel'lc~a1; ;e ""l;;A1tJIÇ::;'!S H"'I::rcg''',';lS :to!'" cU'
:as "O ':Jl:~er\cr

II ~ o aumento ao percel1tual ae cartfclpaçáo, n~ caoftal d~ f<1stltulçóes fl"'ancef
ras Con sede no Pais, de pessoas 1'1stCãs ou jurlotcas rl;lsldentes ou comiclUadas no
exterior

Paragrafo untcc - A vedação a Que Sê refere esta ar-t igo não se aplica às autcr taa
cões resultantes 012 acordos tnt er-nac tcma t s , de reciprocidade ou de tnte-esse CID Governo
cr-aa t t e tr-c

Ar! 28 - Ate o Inicio da vigência C1.a lel a ove se refere o ~rttgo 225, ti axecvt tvc
Federal re9ulará a matéria. cr-avtata no pa.ri!9rafo 311 do artigo 218

Art 30 - No prazo de um ano, contado da oat a da promuTS:l<,;ão cest a Constituição, o
'rr-tbunat de Contas ca uotãc cro-cver-ã aurntcr ta das ccereeões r tnanceu-as real taaces em moR""
da estrançelra pela aamlnl5rraçáo publlcR direta e lmUreta

Paragrafo untcc - savenoo tr-eesctar-tcaces , o 'rr tcunat ee Contas da União
encamtr-ear-á o processo ao Mt'1isarlo puut tco seoer-at cce pr-ccoea , perante o scceerc Tribunal
Feder-al no cr-aec de sessenta dtes • a acãc cectvet , CCIõI cectcc. inclusl\/e, de declaração de
nulidade dos atos or-at (caces

ar t , 31 - A lei dtsporá sem-e a ext tncãc das acueutacões não oermtt toas oetc artigo
G4, oco r rentes na data rra promulga.çáa desta ccnse r rutcãc, r-escer eeecs os direitos accctr-tccs
ccs seus t t tut ar-es

ar t 34 - AS vantagel\s eJos atllC1onals, Que l!stêjam sendo cer-ceotccs @r! desacordo
coe esta ccoat s tutcão. flcan ccr-seteccs ~m eer-ecs nQmtnals. a p.2rtir da (lata de sua promul
gação, ecscrvtoc o excesso nos reajustes ccater tcr-es

sr t 35 - O seau-aco da s-evteêncta soeter ur-cena occer-á cc-curar para erat to de
oe-ceccão coe caoee rctos or-evtatcs na Lei nQ 3 9')7, ee 26 de agosto ce 1960, e teatstacãc
eccseccenee, o tempo ai! ser-vtçc cr-es racc na ccnctcãc de t r-ace tnaccr- "'Jr'af

Art 35 - O seac-aeo ca prevIdência Social rural poder-á ccecuter- para fins de cer
ceccãc dos cener rctos cr-evtatcs na Le' ccrctenentar ns 11 de 25 de r-ate ee 1971, CO"las ar
ter-ações cont tuas 1\2. Lei ccroteee-rtar nQ 16, de 30 de cutuc-o oe 1973, o t~mpo de servrcc
er-es r acc na cooatcãc de trana tt-acor urbano

Art 38 - Ffca aec1arad2 a orcor seaeae definftiva das te:rrills OClJD2das petilS comunf
dalU~s negras f'emanl:lsc@.,tes aos QuilomboS, devendo o Esta.áo ê1"11 t I r-1 hes o:> t \ tulos
resC'ectlvos F1c2m tombadas essas terras b9'T1 como todos os documentos f"e'enlntl!s õ! hi!'itõri2
d::ls qut lombos no 5rast 1

Art 39 - A Ur-1ào dema,r'cará as te~/"as ocuOo1das pelos tndfos afnda: n~o demarcad;ts.
devendO o p"ocesso esU.r conclu\do no prazo de cinco anos conados da pronulgação desta
COl"'stttu1ção

Art ':'0 - O Po1~r ou:" 'co inDl~n':::<!.rà aa ~rridaces ele conserv2/;'ão ja d.."'~niC2.S e
c"'~rd =leser-vas. ~~t"ai:fvfstas V<!getals ra A'1'a::ônia como croorfeaade da Llnião, para g,,";Jntir
a s-:b~~vive.,c1a ~a!s D.:lc:ul aç5'!5 'CC21S qJe €xerç:am a: 'Iv':::la.des econõ"'Iic.l.:: t"adic<o~~ 1 s .1!.SSO""
c'a::,2'; a .orese....açiio co -~io .ambHmt!?,

Art 41 - Ffcam excluldas dO Il':Onopõlto de Que trata o artlgo ~3.e. a! l'efi"'l,a,.tas em
funcio'1amênto no Pais. ampa"i1:::tas pelo artlço ';3, d2 Lei na 2004 oe 3 ::te outubro de 1953
nas concJlções estaoelec1da:s pelo art f90 45 da mltsma leI

Art 42 - Lc!t. a ser crO'1'lulgada no prazo ae uma ano, d1sPQf"a !ooor!! os oc~etivos ê
Instrumentos aa polHica agl"cola aPlicados â rl'!gularlzaç:i.o das safras sua comercialização
e sua dest 1n2çãa ao abastec'rento fi mercado ex.terno a !iaber

I - ;Jreço5 de garant la,

II - c:r9dito rural e agr01ndustrial,

III - seguro rural,

IV - tributllção

V - estOQues reguladores,

VI - <lrmaz:enagem e transporte,

VII - reglJl2ç;Io do merc3do e comel'cfo exterior.

VIU - gooiO ao ccooerat1vismo e associatlvismo

IX - peSQUiSa, ex.perfll1entação assistência técnict e elttensào r\Jral

X - e1etrHlcação rur~',

.U - estítnulO e r@gulall"entaçáo co setor peS~\Jelro 2tra.v~s do Codfgo elioec\ffco

XI! - conservação 00 solo,

);111 - estlmul0 e 2poio à trrigação

A...t 43 - fico'!: assegurado o direito .ã apose"l"adcrfa aos servfdores Que, .2 d:!fUt da
p"omulgação desta Constftuiçio ttverem preencn1do as condições ex1gl1õ!.S cela ConstituiÇão
anterior

Art 44 - A transferência aos Munictplos da comcet1nc::ia sobre 05 servIços e ativi
dades descritos nos il\clsos V e VI dO artlgo 45 e I ao artigo :269 tlêverá obedec~r o plano
elaborado pelas agencias estaduafs e federats hoje r(lsponsavet!'i pelos mesmo5 O plAno ele"'e
pl'ever a for'lla de tra.n!!õferênc1a de recursos nt.manos, financeiros e materiais as aOmtnlstra
ções municloafs nUM prazo .-al(lmo de cInco an05

§ la - DUrante o !:ler lodo de tr.ansferênciã de responsabl1 icace! p"'ev'sto nos p12005
",sta.duais e fed<;!rais o go..er'\o "1un1c'oaT Ol.e assir! o desej2" pooêrà estacelecêr conv.§n\o
CQ'n o çoverno estadul!l e a L!nião pa ...:a ~ oe5eonoenYlo conjunto dos ser/içes e at \vic~d~S 2, 50
~Çl'll -:;"anS"';:"'fdos

§ 2a - !.. ·r2I"'sf<9rJ"cla ~e s.ar~f';;j5 13 a:tvlC'ól=:€S ca",::rrU:"'::~r2 ~ l"c?r;?~~açii~ e.o pa
~r1-0f\io l"1l.n'cica' dos ::le.,s 't! i'lst<! a'.;dqs r~Saecti\l:::s e se ,ara "'o ~:-a::o ""ZKfr-o de cfnco

~~c~eJ;c~~~~n~:-S~llq~~~5;r~~~:~ ou o Estado não oOderão alIená-los. clar-~lMs outra dest Inação

Art 47 - Até cue seja aprovaóa a lei de d11'etrizes orçamentár-ias tf'Intil 001' cento
do orçamento da Seguridade Social exclusfve seguro "'eseonprega, será deSt1nado.10 setor de
sal,.de

Art 46 - A exigência 0'0 prazo de eM~rClci0 efetivo na jud1catlJrll. de Que trata o
ar t1go 135, Inctso V, não !'ie aallca aos atuais integrantes da magIstratura

o\rt 49 - Nas pl'lll'eiras eleições Que se r@allz2.rem sob ~sta Con!itttulçilo. e permi
tido ao candidato a :leputado Federal ou Estaaual conCOrrer, slmultanenml!nte pelO$: sistell"<l;s
aistrital e proporcional

p/1ragrafo UMCD - D canó'Ó3to eJe'to peJos dOIs slst&m.?s e,eHor.;ls ocupará ,:wtoma
tfcamante <l raoresentação distrltal

Art 52 - Fic2 rl:':vogado o Dec:r9ta-Lel n12 1 154, de 01 04 71. e 15 tl!rr2.5 de Que
trata reverterão, tmêdia.tamente para o patrimônio oos Estados do Qual foram I2xclu\das

Par'lgrato U'1ic::> - FIca a.ssegur~oo o dll'e'to de proorladade sobre as terras Que fo
"an t1oad<!.s Indtvidualmente cara Me'to d~ colonf2'.aç.ão e soare 2S Que n<1 data da pl'Qlnulgação
I:lesta ConstituiÇão. estiverem devfdamente transcritas no registro ce imóveis

Art 54 - É: m2."t1dll; a Zona Fr-3nca Cle "~anaus. cem 2S SLas caracter1st1c3 de área de
li Ir@ comerCio de el<portaçáo f! I'I1Portação e qe Incentivos ftscals na ~Ol'rra c:a lei

Art 57 - E;nat.,antO olanes pluriantr:a's de EdLlc<1.Cào não estõl.belecer"," a.s i!ol1c:lçOes
na ~ant.ter;çao e t::esen-lolvlr:;;nto CIo f!/"sino a Que Sill ,.e'e"e o Hem IV dO artlgo 2:22 e os
paragrafos 11:1 e 211 do a..tlgo 282 • .2 U'lião aeatinar;;l. anualmente rl;lcursos er.l p"oporção nunca
'nferlor 2 a2Z0~tO por C@nTO ~ OS ESt2dos O D1strito F2:leral e os Municfp10S no minl1"O
vlnte por cento d~ receita res!Jl t;;mte de ImPostos

§ 12 - O produto da arrecaaação dê irrpostQs tr-;ansfQf"idO cela União aos Estados,
Dts';rtto l"'!Oe"a1 e "Iu(l1cioios ou pelos Est2.Cos aos l'!!spl;!ct1vos Mt..nic'o1os. roio é cO"Ts1dera
do pa'"a ei'e~to do calculo previStO no ·caOLlt-, receita dO govflrno aue a tr,msferir

§ :ô!Q - Para efeito do cum;Jrfmento 00 dispos';o 1"0 ·capuo;" são cOMpu-:;aa~s el> fl.Jxcs
:jcs recursos çtnaf'celrOs, hu.,anos e m20t::;rials transferidos pel2. Jnião õ!.os E5tadcs, Olstrlto
Fledera 1 e Munlc\p1os. e pelos Estados aos respeCt 11,'03 MUnlc~oios, paril execução aescentral i
zada dos orog/"amas ae en~l'1o assegu"aQa;a pr10"'lda:jg 2.0 ate"dimento das l"ece5s'Qades do ~n

sfro obrigatori0 ê o:Jservadcs os cl'1ter10S deffn1dos em tef

Art 59 • f'lca extlnto o jnstltuto da enfl~euse em lmovels urb.llros s~!J"Ic:lo faculCad.:.!
õl.OS forQ1ros a reftll$são :;los Imóveis ex.lstê/"lt.::s. 'llec!ll1lnte 3cu1sição co dor.\nlo direto na
conformlaace dO oue á ' 'Souse"em os reSD~C:t lvos cortr3tos
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NELTON FRIEDRICH

Acrescente-se o § 5" ao Art. 46:

A crlaçâo de um Conselho de Ouvidores como órgão
auxiliar J perml tlrá maior eficiência na administração, uma vez '
que seus {!lembras conhecem de perto a realidade e as necesslda 

des de seu município.

nento dessa disp'Js.:ção Constttucíonal , P01S é sabido que na tradição brasile,i
Ia os Crid1905~_ tê-n prazo estabelecido para soa tranntação e anrecaação lJe
rente cs casas )"eg:: slr:t~vas,

O .consumidor Brasilei=o não ncde fie.1:' à mercê de prazos não

estaoetecados na-a o resquardc de seus drraí.tns , país é sabido que mu:'tos C6,glgO
traMl.tarafll pelo Congresso durante até 30 anos. A emerqêncaa da proteção ao Co!!.
sum!dor-é""que nos leva a solicitar a ccmreensãc de nossos pares para qae a

prazo razoável de UM ANO seja astsbalec- da para a elaboração de tão Innortante

Código para o povo brasilei!'o.
Como se vê. ao dispoaitãvo foi acrescentada apenas a expressão

"dent!''J do prazo de um ano", Ta~ 'Jc=ésc:'n'J ;':''Jtege:3 nej lll): QS : nte:~ss~s d'J
r ...I1<:;IIM'rj..... A....;:lq:le5..::íl.

JUSTIFICATIVA

Plenário

§ 5'1 _ Como órgão subsidiário de controle da at i

vidade municipal , a !IH orgâníca poderá críar um Conselho de O..!:!,

vidores e regulará as suas atribuições.

= nxTONuSTIPICAÇÃO-------------_,

r.-r-------- ~I,ENÀl\loIcOWISSÃo/aIJICOWIUio ~

EMENDA E53400G-9

[J

~ Z~ - Os ,j~"'Sltt~s ccs arJa~s cc.ccnres •...ser-v-os fic1J"1 ~sse\<fJra'1os ce ta act tcecãc
J:;I; oct ea '"1::.::12,1 tC2.'J8 ce c:''''~-atCl ,

§ 3Q - A enfiteuse Continuara senda ect teaca nos ter-r-enos de ma"lnl"e e sevs acres
ctocs- situados na earxa de seacr-anca

ar r - A le t que regular o seçur-o deSemprego dispara que o produto das arrecaoa-
cões para o Programa. de Integração Social, cr tacc I:ela Lei Com;:>'ementar nQ 7, de 07 de se
tembro de 1970 e pa.ra o Programa de Formaç2:o do Patr1f'16ni0 do ServidO" Puol ico, crf3do pela
Lef Comp,ementar nC a, de 03 !:lt=> dezembro de 1970 oassara a fInanciar prlorltartanente o
programa do refer ido seguro

§ 20 - Os patrimônios acumulados 00 Programa de Integraçâo 500121 e de Fo"rração do
PatrimàniO 00 Servidor ?ubllco sào preservados Mantendo-se cs crftertos de saque nas situa
ções previstas pelas lefs aplicavels, CO'll exceção ao paga.mento ao abono salarial

Art "Os benefIcios :::la seguridace social, prevIstos T10S 'ocls05 I e I1 do
parágr;!lJo UI dO arttgo 258 e. na atlnea ~c" do p<J.l'ágntfo 20 do artigo 265 deverão se'" frrDlan~

tadoS conforme plano a ser estabell:!CldO pelos 01'g:3.0S responS3.,1e1s pela gestão da segurtdade
soc1al

§ 1=l - Os r"!C\,JrSQS nel"c·cnB.c-:-S .1':) "cat'ut~ dest.g artfGO s~reo aoJicad<:lS en "'''anc')
'lIentCS de prC:;~ami'!.S ae oeserlVolv1m~ntc CO'l' c-1';:ertcS ae rem!Jne"aç~o Que lhes pr,g~erv~ o
laler

Art 55 - O disposto no Hem IV do pa"agr-afo lQ do artigo 295 não se aot tca as 0
nr-as e at tvtuades em curso na cata de promulgação desta ccnst ttutcãc.

Art 65 - Nos doze r-eses seguintes ''0 da promulgaçiio desta Constituição, o Poder
Legislativo na untãc, dos Estados e aos l/iurilclplos r-eavattar-ã teces OS tncent svos fiscais de
n:=.turez.a setcr t at • c-e em v1çcr par-a ccnl"1rmi!.-los ç.l'.'Pressament~ cor \e~

li 10 - 05 que não rcr-en confirmados ser50 automat t caneot e revogados <li partir do
prime fro dia do mês segutnte ao fim do prazo es tacatectcc do "caout ".

§ 20 - A r-evocacãc não prejudicara os crr-ettos Que aoueta data, já tiverem s tco
:ldqufr IdO!: em relação a tncent IV05 concectocs sob condição e CDm prato certo

§ 30 - 05 tnceot tvcs concedldcs por convêotc entre Estados, celebrados nos termos
do artigo 23, parágrafo 612 da COT'stttuição dê 1967, COm a redação ce aneooa na 1 de 1969
também dever-ão ser -eavat fados e reconf1rrrados n05 pr-azos do o-eseote ar t ice. medlanto: cer r
beração. de quatro Quintos dos votos dos Estados e oc ürs te t to saoer-at

Art 67 - As euncacões de enstnc e cesaut sa oue cuja cr-tacãc tenha sido autcctaaca
Dor lei e que preenCham os "eQu1sH05 aos r eens I e II do arttgo 281 e que. nos ut t tecs três
anos tenham r-aceo tcc recursos cunt tcos , cccer ãc continuar a -eceeã-rcs , a eenos c.re a le1 de
ave trata o reter tco artigo lhe venha a estabelecer veoacãc

§ i:l - ...or tr-a-se s.rcs tutar-r ar-er-re o Q .. e 11s::õe a iects-acão esoec-e t ::')5 t rove ss da
untãc Cl~no:; r-êc eJClst'" c'a,J$u1a ccru-eruat

t.rt ~ AS escolas a cue se refere o arttgo 281 e Que estejam eecenencc r-ecur-sos
!iutlllCOs cocer-ãn conttnUAr a r-eceba-tos até.e. CIMa ca entr-ada em vigor da lei a cue se -ese
r-e o ~C20U~" co cHad':> a-e19o

:'rt 68 - Até o ulterior etsccstcãc legal a eco-ar-ca das ccnt etcutcõee car-a o C1J5~

teia das et tvtoeoea aos sinclfcatos rur-a ss sera eene juntamente CO" a do tr-ccsto te-r ttcr-ta t
rural. pelo mesmo oraãc arr-scacacor-

Art - São 1nalteNlvêis os -rcnes de f'\uniclpios f! üts te t tos que tennam eaottoc a
1"Iesma denominação oo- mais de c trtquent a anos

~rt - ~ \e\ é\spc.rá sccr-e a cbr'gai.orieé2.da ce ccnst at- dos anu1"tc\cs, rótulos e
eecatasees Que ex tbam o preço ele e-ccvtc indus!"'itlI1;!:ado o vatcr c tscc tmtnacc dos teecsrca
sobre ele tnctoerrtes

r.-r-------- '1,1[ .....1I10/cCNI~IÃo/.UICOWISlÃO ~

NELTON FRIEDRICH

Plenário

EMENDA ES34007-7
lôJArt 69 - O Pres1dente da Republlca e o Pres1d(!nte do Supremo Tribunal Federal

prestarão, em sessão sol ente do C~ngresso Nacional, na data de suO! pro'llulg<lç~o, CO'fp"onisso
de manter, de1'enóer e cumpr1r esta C':on:!';t1tu1Ção

parágrafo un1co - O j:;llano deverá deftnir criterios de concessão dos beneflcfos,
fontes de Custeio correspondentes e o pra::o de a~oção das medicas, que não OJoderá IJltrapas
sal'" c1nco anos

Alterar a redação do Art. 293, para:

1il-------------TUTO/JtlSTI'IC.lÇÃO

I'JUSTIFICAÇÃO

As alterações e a r~oação ora propostas, de d1soosit1vos correlatos contl'lmp1am OS asoectos

de merlto CO terra as aspIrações sociais do povo or2s112fro a recres<;!nta~1vidade c,nstHu

tnte de seus slgnatarios e a slste"'at1zação adeQU2da à técnica legislativa nos ter"'os ~os

dec::ates e aCOrdos efetuados, tendo e'1l v'sta o Subst l tut Ivo ao 'lustre Relator

Compete aos Poderes Executivo e Legislativo, auto!,
gar e renovar concessão , permissão e autorização para servlços de
rádio e televlsão, nos termos da lei.

JUSTIFICATIVA
(NOTA ti rlJlI'eração dos ar:ll;05 co1ncide cal!' <I ao Substitut1vo a '!!xceçe.o dos cllsposftf'lOS

1nser1jos ~naic.adoS pOr· "l

EMENDA E53400S-1
li] SAMIR ACHôA prPi""'''~• PlIOB

~ preciso estabelecer regras quanto ao uso dos m~

lOS de comunicação , já que as mesmas são de caráter público.

A 11berdade J a democracia e a igualdade eXlgem
toda população, o direlto a informação, ao equilibrlD e veracida

de das transmissões, funcionando os Poderes Executlvo e Legislat,!
vo como 11flscalizadores-outorgantes".

NELTDN FRIEDRICH

,.,,_--: 'I,lNiluo/CoIlISSÃo/.IJICOwln.io ~

= TUTD/JllITIPlC.lçio, ~

Dê - se ao dlSposto no Art. 6, § 36 a seguinte redaçã~:

EMENDA ES3400B-S

lôJ

" O ESTPDJ PRDMDVERÃ , ATIVID~DES DE LEI COMPLEM!õNTAR, A DEFESA 00 CDNSUHIDDP

E USUPRro DE SERVIÇO, PROTEJENIlO - LHES A SECURANÇA, A SAÚOZ E OS LEGiTIHOS -N

TERESSES ECONÕMICOS, CRIANDO O CÓDIGO DE DEFESA 00 CONSUMIOJR~ -

= TUTO/JU~TIFIC.ÇÃO, _,

Alterar o § 40, do Art. 60, para:

§ 40 _ acesso à referencias e lnformações sobre a
prórpria pessoa:

.JJSTIFICAÇl(o

Desde o ln!cio dg nosSas sugestões e emendas, sempre procura

mos estabelecer um prazo pa~a que o CódIgo do Consumldor fosse ela'Jorad, pelo
CQ,lgresso Nacion~l.

COll a presente emenda, p:ocural'10S, tij') sál'lJente ac=escenta~ 2.

l'ed!:!ção dada l1e!a Comissão de S!GtemD.ti~3.ção, 'J p:azo de~ po:ra. o cumpr.::.

a) J:. assegurado a todos o acesso à referências

lnformações que a cada um digam respeito, e o conhecimento dos flns
a que se destinam, sendo exigível a correção e atualização dos da 
dos, através de processo judicíal ou admlnistratlvo sigiloso.

b) r:: proibido O registro informático sobre convic 
ções pessoais, atlvidades politlcas ou vida pXlvada? salvo quando

se tratar de processamento de dados não ldentificados indivldualme~

te para fIns de pesquisa e estatística.
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JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

A infarmatlca passa a se cons t i tuf r no mais sofis
ticado lnstrumento do Poder, para via manipulação política das re

gIstros informáticos promover a sucumbência da liberdade and í vLdua I
Por isso no novo texto constitucional há que se con

templar pr í.nc íp i os dlciplinadores quanto ao uso da Lnf'ormá t rca , ce
bendo ainda ao Estada impedir que a t ecno Lcç i a desumanize o homem ,
sub ju l qandu-o ,

Os d í re i t os humanas merecem o respeita de todas I

as conc rênc i as da mundo livre.

~ sumamente entristecedor, todavia, assistimos
total v i ol.ação a esse princípio universal.

Daí a grande importância da presente emenda, que
por certo, t r-er i a de volta o respeito ao relacionamento entre os

povos.

Plenár'1a

NELTON FRIEORICH

NELTDN FRIEDRICH

PlenárIO
,.,,- 'Llu....lIlO/ecllll'.Ão/IU.CClllll..,io---------,

EMENDA ES34012·3 '

[!J

EMENDA ES34009·3

tJ
..,- '1.II:ItAIIlD/CDlIlINifJ/SUlcolollnio-------_--,

= TUTO/~USTIFIr:...çio,_------------__,
= T(l(TO/~uBTlfle...çi.o ,

Acrescenta-se o § 40 ao Art. 207:
Altere-se a redação do § 10 do Art. 13, por:

São ilegítimas as modalidades de títulos, I

valores e aplicações ao portador, cuja identificação consti _
tui-se pressuposto lnarredável de uma justa Lnc i dênc La tribu

tária.

§ 10 - São inelegíveis para qualquer cargo, o CÔ.'l
jugue ou os parentes por consangulnidade, até O segundo grau, do

Prefeito, Governador e Presidente da República, ressalvados os

que já exercem mandato eletivo.

JUSTIFICATIVA

NELTON FRIEORICH

NELTON FRIEORICH

Se fazer Impedrmerrtcs classi f i candc-ae os cargos

e funções a serem exe r c i das , é como retroagir do tempo das Cas 
tas e dos senhores reuca i s .

Em tratando-se de um restabelecimento da democr,!

c La não poderemos Insurç.i r na diferenciação entre Poderes, prin
cipalmente quando o grau de parentesco, para sua c Las s í, t'Lcação ,

indifunde da posição ou função exercida por quem lhe deu origem.

Suprimir os § do Art. 293, a saber:

Plenário
,.,,--------------T[)(TD/~Un1fleAçi.o .....,

EMENDA ES34013·1

t!J

Há que se fazer ser equiparatlvB e homogênea,
as formas de ap Li caçües e rendimentus , dentro do sistema, para

que a carga tributária seja proporcional a cada elemento form~

dor do rerr í tdrro , evitando-se aSSIm, que alguns nada contrlbg
am, através do ônus tributárIo relativo ao ganho que obteve, '
qualquer que seja sua origem.

Plenário

JUSTIFICATIVA

r.:r-------- PLIN...1II0/CCMlIIÃtJ/IUICCllUUÃO-------_--,

,.,,- TE;lTO/JUSTI ..'c:AÇÃO----- ~

EMENDA ES34010·7

tJ

-r, ~Cfloque-se onde couber, inserido nas DisposiçEies
Transitór ias~:Jirseguinte:

§ 10, § 20, §30, §40 e §50.

As LeIS urcttnãr res sobre os Direitos soc í ais- C~

pítulo II - serão aprovadas pelo Congresso Nacional em 06 (se i s )

meses

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Basta que a Nova Carta introduza 05 Poderes que
se encarregarão de concessão e afins, uma vez que a; regulamen
tações da matéria, estão contidas na lei que regulamenta tal •
segmento.

E necessária, como forma complementar, que se faça

aprovar o complexo de leis ordinárias, a fim de que a Nova Carta;
tenha maior abrangência, de t ernu nação , respeita e e r rcéc í a sobre I

as questões que digam respeito aos nz re.í tcs Sociais.

Sendo assim, ev i t a r emos a mass Lr i ceçãn de um se
tor em detrimento da omis são de outro.

Acresce ao fato, a pns s Ib i Lí dade constante de
sa i r a busca do d í r e i tu , toda vez que a este se fira.

NELTDN FRIEDRICH

NELTDN FRIEDRICH

Plenário

r;-r-------------TEXTD/JUSTllfIC...ÇÃO __,

r:-r-------- PLI:H ...1Il0/cDlIIl**ÃtJ/.UI(:DlIIIIlÃO ~

EMENDA ES34014·0
l

1:

Plenário
..,- 'LU...1Il0/CCllUllio/IUICONlllio----------,

EMENDA ES34011·5

l:

= TUTO/JUST1Ftc:...çio, __,

Acrescentar ao Art. 52, como § único, o seguinte:

§ único: Os tratados e compromissos internacionais
dependem da aprovação do Congresso Nacrona L, excetuados os que vi

sem simplesmente a executar, aperfeiçoar mterpretar ou prorrogar I

tratados prét-existentes e os de natureza meramente administrativa'

que serão levados, dentro de 30 dias, ao conhec imentn do Congresso

Nacional.

Dar nova redação ao inc~so 11 do Art. 412:

11 - empreender por etapas planejadas a erradiea _

ção da pobre-s e o flm das desigualdades sociais e regionais.

JUSTIFICATIVA

Entendemos ser de pouca valia SImplesmente reduzir

se as des rqua l dades sociais e req rona í s existentes I urge que a ex
terminemos.
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NELTDN FRIEDRICH

o que se faz necessário é que r e t i remcs j por campl~

to, o termo e a situação de s i.qua Ldade , pois sá assim estaremos ap
tos para cont r ibuí r com o progresso e a estabilização dos demais '

setores, econômico-social do nosso ter! tór ia.

EMENDA E834015-8
[J

b ) os reg~stI'OS de patentes e marcas estrangeiras I

subordina-se ao uso objetivo da criação.
c) o Brasil não reconhece o d í r ea to de uso exclusi

vo quando o objeto da criação se referir à v i da , à alimentação e

saúde;
d ) os produtos e processos resultantes de pesquisa I

que tenha por base organismos vivos não serão patenteados;

e) por necessiade social a autormade pública pode
rá determinar a Imed i a ta u t Ll azaçãn de obras científicas, assegura
da justa Lnden i zação ,

m- TI!XTO/JUSTIF1CAÇXO ---,

JUSTIFICATIVA

NELTDN FRIEDRICH

Substituir o inciso X do Art .149, por:

x - As Entidades Representativas de ÀmbJ. to Nacional;

JUSTIFICATIVA

Desde que ace.i t as como tal, as Entidades Represen
tativas devem ser legitimades a proporem ações de inconsti tucio

nalidade.

E,esta posição, um fator positivo e progressista I

abrangência, aumentando a condição de fiscalizadora, o que, some!!
te fará com que se ben í f'Lc i e o restante da massa, e, cominadamen
te, dimlnuindo o universo de infringêncla à Nova Carta.

A regulamentação específica no setor de marcas e I

patentes, deverá ser de tal forma clara, que posteriormente e ao'
tempo da necess i deoe não se encontre obstáculos ou formulações lm
perfeitas que retardem ou ampeçam seu manuse i o ou ut i Lí dade ,

Nos tempos modernos, é crescente e i.novada a cria
ção de novos inventos, é preciso garantir sua mantença, mas se deve
ampliar cada vez mais seus usos e benefícios.

EMENDA E534019-1
[!J

m--------------TUTO/.USTIF1CAC.iO--- __,

justificativa

Art. 20 - D mandato do atual Presidente da Repúbli

ca terminará em janeiro de 1989

AItere-se a redação do Art. 20 f das Disposições
Trensi t õrras , para:

p j ené r ao

li

EMENDA ES3401G-G

NELTDN FRIEDRICH

';T---------- UXTO!JU'TIFIC.\ÇiiO ___,

NELTDN FRIEDRICH

NELTDN FRIEDRICH

Suprima-se do § 22 ar t , 13, o termo:

Em se tratando de compromisso firmado desde às ca,!!!
penhas com Tancredo Neves, onde ele mesmo a r i rmava que seu mandato
não dever aa ser nem de 2 (dois) nem de 6 (se i s ) anos, mas s i.m de I

4(quatro) anos, por tratar-se referido mandato, detransição, esses

pr mc Ip í cs , éticos e morais, foram estabelecidos por Tancredo Ne 
ves e por quem se assomou ao grupo, ac reac i do do fato de que o pe
ríodo de transição cujm ínar i a com a AssembLé i e Nacional Constltui!!,

te, onde ter-se-la a promulgação da Nova Carta em 1988, e, eleições
em 15 de novembro. Completando-se a transição com a posse do Novo I

Presidente da República em 12 de Janeiro de 1989.

Plenário
m-------------_tE:llTo/~USTl"':l.Çi.o __,

r,r--------'LENA"IO/COlllssiiCl/aulcOllISliiCl ,

EMENDA E534020-4
[J

Em se tratando de segmentos culturais e t conhecen
do-se da uní ver se Lidade da cultura, restringir tais incentivos I

a um só segmento é parar no tempo, uma vez que cultura. não se
industrializa, mas s im se aumenta o universo cultural exlstente,
principalmente, através de lntercâmbíos entre usos, costumes
povos di f'er enc i ado s ,

JUSTIFICATIVA

Suprimir do Art. 284 § 42 , a expressão:

Plenário

- brasileiros.

r.r 'LENAIM/cONlssiio/IUICOMIIIÃO ,

EMENDA E834017-4

l!J

m- TExTonusTIF1CAÇiio __,

Acrescente-se ao § 49, do Art. 62, o seguinte: "Salvo os anal f'abe tris "

... nome comercial, nos termos da Ie i . JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

E preciso cuidado, para que, não se crie uma norma
que ao invés de se transformar em reguladora, assuma um papel'
de conflito e d i scussão .

Uma vez que o a l r s t ament o eleitoral e o voto são
obr i ça t dr i ns , não jus t í f i ca axcetuar-se do grupo, os analfabetos.

Em persistindo tal situação, teremos uma determ.!.
nação optativa, o que não se coaduna com a reformulação cons t í tu
cional.

NELTDN FRIEDRICH NELTDN FRIEDRICH

PlenáriO

r.r-- I'LEHÁII1o/cOllluiiCl/aulcOllISlÃO --,

EMENDA ES34021-2

tJ
Plenário

EMENDA E534018-2
[J

m--- HXTO/dUSTIFICAÇiiCl ---, m- TnTCl/~uST'FteAq.io- ___,

Acrescente-se ao §49, do Art. 6º, o seçuint e '

a) as patentes e marcas de interesse nacional são I

Objetos de cons rdaração prioritária para o desenvolvimento cintífi
co e tecnológico do País;

Altere-se o Titulo VI, para:

DA DEFESA DAS INSTITUIÇDES DEMDCRATICAS E DD ESTA

DD
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NELros FRIEDRICH

JUSTIFICATIVA

Em se promovendo a defesa I respeito e guarda das I

r ns t i tu í çõe s demcc r é t i cas , os seus reflexos serão aut.oma t i.cament e

absorvidos pelo estado.

EMENDA E834022-1

l!J

,.,....-----------__ TUTO/JUnl~le"ç.io-------------___,

Substitua-se a redação do § 60 do Art 13, por:

São r Leqfve r s para os mesmos cargos, o Pr es i dente
da Repúb Li c a , os Governadores de Estado, do ür s t r i t o Federal e

Prefeitos, por um mandato subsequente:

JUSTIFICATIVA

Impera, que nesta reformulação Constitucional,
haja a condação p r oqre s s as t a de se reeleger àqueles que í.ves t i dos

em funções admin i s t r at ãva s , a executaram de forma que um mandato I

subsequente dar-Ihe-ía condições de cunt Lnu i dade de trabalho.

campo, e sobretudo, que não obr i que a miséria soc i s I e a exploração

a Que estão subrne t i dos os trabalhadores rura i s . Afinal , entre nós , a

aqr i cu l tura tem sido mui t o , mai s meio para a introdução da parafern!

La a aqr-o t dx.i ca , introdução de insumos em grande parte ollgopolizados
ou monopolizados quando não for muj t Inac.íona i s , para via confIsco,
subs i dãar o c r e sc rment o do parque andus t r i a l , para favorecer o aumen

to dos de sn Ive r s r eq í.cna i s , promover o êxodo rural e produzir para a

exportação.
3) Para que a aç r i cu Lt ura possa transformar-se na

7 d i r eção apontada, o PMD8 cons i der a necessárias o i ve r sas pr ov.idênc Las

como a l.ter ação nos rumos da poLí t rca de produção agrícola no sent i do

de ampLi a r sua ab r anqênc i a de modo a at i nq.í r os pequenos e médios pr.!:!.
p r í e t.é r ro s e a doação de uma política de c eécn to que, sem ex i.çênc I a s
de garantias r ea i s ou pe s sca r s , cubra o custo da pr odução , qarant m

do ao produtor preços compensat õr aos de compra ( Programa Pemedeblsta

1tens 20 e 21).

4) No recente Congresso Naclonal do aar-t roo este com
pronu s so f 01 r ea r i rmaoo i nc Iuatve COm aprovação de sugestões para a

Assembléia Naclonal ConstItuinte, onde buscamos esta proposta.
5) Por fim, sem estimulo de preço para cob r r r os

gastos com a produção e remuneração ao trabalho dispendido , não te

remos justiça no setor primário.E: imprescindível assegurar rentabili

dade a at ív i dade agrícola, por todos r acnnhec i da de elevado r i sco ,

remunerando adequadamente o trabalho e o Inves t iment o , objeticos que
I serão alcançados, uma vez r espe i t ada a r epresenta t i v rdade .

NELToN FRIEDRICH

EMENDA ES34023-9

l!J
Plenário

,.,.... TEXTO{JUSTI~leAç;;;o _
pI.EN..1I10/eo"'I~~.io/!tl.eOllllu.io'---------..,

Altere-se a parte final do § 20 do Art. 207. por:

§ 20 - O imposto de que t r a tn, o ítem IrI será in
formado pelos critérios da qerre r a I adade e universalidade, sendo I

levados, obrigatoriamente, à tabela pr oqres s rva na declaração an~

a I de r end iment os , na forma da lei.

'~j;,,,,,,,'<.ú..::"t- ~ ,-tfh.....:~ R::-0/~=O~.i~r..-!"'-;-;lhL_-;~--:"':--::&-4-;:-,-~'I..<-__-~-.-,-~-.......--c..'
~ C'~/~~~~_~~~~d~~C~~b~~~ ~ ~c_-n.-V- (~'-;; !ir .. ~t ..'~h~S

[c, p' 1~'oV =
DOS OlflEITOS COLETIVOS

Art. - Silo direltos e liberdades coletivos lnVlol!
ve Ls '

JUSTIFICATIVA

Levando renda e provento à tabela pr cqres s ava , na
declaração de rendimentos, tornar-se-á mais Justa a tributação e,

ev i t anrío-cse , com uso, o agrupamento na fonte, deixando livre a
opo r turu dade para que cada um socorra-se sempre que sent i r- se fe
rido em seus direitos.

I - A REUNlAO

a) todos podem reuru rvse pac i f i camen t e , em Inca i s '

abertos ao público, sem ne ce s s i dade de autorização nem de prévio I

avisa "aut.o r Ldaua , salvo, no ultimo casa, quando a reunião inte.!:.

re r i r no fluxo normal de pessoas e ve Icu l os ;
b ) livre a formação de grupos para reuniões perí.!:!,

dicas

rI - A ASSoCIAÇAO

A) é plena a liberdade de es soc i ação , inacm í t i des as

de caráter pararm Li t ar ,
b ) não ser-a ex i q.lda autorização estatal para a fun

dação de associações;
c) é vedada a ant e r f'e r ênc í a do Estado no runc i cnaeeg

to das a s soc aaçõe s j

d ) as as soc i ações não poderão ser compul soriamente I

da s so l v i das ou ter suspensas as suas atividades,exceto em consequên

cia de decisão j ud i c i a I transitaéa em Julgado;
e j ní nquém poderá ser compelido a associar-se ou a peE,

manecer as soc i ado j

f) sem autorização por es c r i t o do interessado, é ved!!.
do descontar uunt r rbua çõe s na folha de remuneração do trabalho do
as soc s ado;

g) a Inv i oLab i l í.daoe do domíc Ll i o éextensiva às se

des das ent i oades associativas e às de ensino, ohedec i das as exc!
ções prev as t as em Le r ;

h) as ant i dade s as soc t at i VBS, quando expressamente I

autor azade s , possuem Le qa timidade para representar seus r i í í eoos I

em Juízo ou fora dele;

1) se m81S de uma associação pretender representar'
o mesmo segmento SOCIal ou mesma ccmuru dade de interesse, somente

uma terá direita a representação perante a Poder Púb Li co , confo.!:.

me a lelj

PLENARIo

NELTON FRIEDRICH

1) A Nação ex i qe uma profunda alteração na po Lf t i ca

e estrutura agrária.
Só com Reforma Agrária , agrícola e aqr-onônu.ca otije

t i vando promover a f'unçãc social da at ãv i daoe p r r Imé r í.a , alcançare 

mos tão esperado Intente.

2) O próprio programa do PMoB reglstra ter a açr rcul.

tur a como ob j e t i vo primordial a l mentar os ur as i Le í ros e que não se
ja ut í Li zada para" sustentar" um parque Inõus t r i a I e de se rv i çcs for

necedores do consumo de luxo; que não Imp Li que o e svaz i amcnt o do

Acrescente-se o Parágrafo !Jnico ao Art.42 nas DISpOSIções Transitó

rias:

Parágrafo üruccv-u órgão planejado r será composto p~

10 Executivo, Delegados da CONTAG e Confederação Naclonal da Agrl 
cultura, obedecida a efetiva r ap r e s ant e t i vadede .

JUSTIFICATIVA:-

EMENDA ES34024·7

f:J

~
,.,.... rElt1'O/JUIT'~'C~ç.õ:\'I __,

r.r -, 1'I.IJj""IDfÇD.IlIS'-ÂOI$IJJCelllJ.J.iD _



j) as entidades as s as t enc i ar s e f aLarrt r épi ca s , qua,Q.

do mantidas ou subvencionadas pelo Estado, terão sua adnu n i s t r a 

ção renovada a cada dois anos, vedada a reeleição para o per Iodo'

sequ inte ;

1) as as soc i açõ es r e Li qr oaa s e filantrópicas poderão
na forma da Le i , manter cema t é r i os e crematórios próprios. Os sem,!

t é r i os terão cara ter secular e , com exceção do d i spo s t o nesta a11
nea, serão admi.nLs t rado s pela autor rdade municipal, sendo Livre

todas as conf i s sões r eLíç rcs as pr at rcar neles os seus r i t cs .

r r r - A PROFISSAO DE CULTO

a) Os d i r e Lt os de reunião e associação estão compr~

endidos na liberdade de culto, cuj a p r o r i s são por pregações, rlt.!:!.
aIS e ce r iraoru aa s públicos livre;

b ) r espe i t ade a liberdade andav i dua I de par t i c ipar , é

livre a as s i s t ênc i a r eLaqí.os a nas ent i dade s civis e nu Lât ar es e nos
estabelecimentos de rnt.ernação co l e t iva ,

IV - A SINOICALIZAÇAO

a) e Lavre a associação p r of'Lss i ona L ou s i nd i ca L; as
condxçõea para seu r eq i s t r o perante o Poder PúblICO e para sua re 
presentação nas convenções coletivas de trabalho serão de f i n í das em

lei,

b) a lei não poderá ex Lqi r autorização do Estado para
a fundação de sindicato;

c) é vedada ao Poder PúblICO qualquer ant e r f'e r ênc i a '
na crqaru zação s i ndí.ca I ;

d ) é igualmente Li vr e a or qaru zação de as soc i açõ es ou
comissões de trabalhadores no seio das empresas ou es t abe Lec iment os

empresariais, a anda que sem flllação sindical, qa r ant i da aos seus '

lntegrantes a mesma proteção legal drspensada aos di r i qent es sindi

cais i

e) à entidade s i ndf ca I incumbe a defesa dos direi tos'
e i.ntere s se s da cateqo r i a , rndav i dua i s ou co l e t ivos , LncIus i ve como

substituto processual em questões judlclárlas ou administrativas;
f) ao d l r i qent e s i ndãca l é qarant rda a proteção nece~

sária ao exer-c Ic i o de sua atividade, t.nc Ius i ve o acesso aos Lnca i s '

de trabalho na sua base t e r r i t or i a l de atuação;

g) a as s embJé r a geral é o orgão de Lrbe r a t avo supremo'
da ent roade smd i c a.l , compe t i ndu-The de í abe r ar sobre sua const í tui ,
ção , or qaru zaçêo ç da s s oIuç ãu , eLerçõe s para os órgãos rn re t ivos

de r ep resentaçãoj aprovar o seu estatuto; e fixar a cont r abu.rç ão '

da categoria, que deverá ser descontada em folha, para cus t e i o das
a t avadade s da entidade,

h) as organizações s t ndaca i e de qualquer grau podem'
estabelecer relações com orçaru zações s Ind i ca í s Internac rona í s ;

1) os aposentados terão da r e i t o de votar e ser vota
dos nas ur qaru zações s md i ca.í s ;

j) a lei não obrigará a r a Lí.aç ão a s i ndãcatos e n i n
guém será ob r aqado a manter a f í.Li.ação ;

1) os sindicatos terão acesso aos meios de ccmuru.ca

ção soc i a l , conforme a lei;
m) se maas de um sindicato pretender representar

mesmo segmento ca t eqo r i a ou mesma comunidade de interesses profi~

sionais, somente um terá direi to à representação perante o Poder '
Púb Li co , conforme a Le i ]

n) é acegurada a pa r t i c í pação dos trabalhadores, em
i çuarcaoe de representação com os empregadores, em todos os órgãos

da adm rru s t r eção pública, da r e t a ou indireta, bem como em empresas

concess i cnãr i as de se rv i ços púb Li co s , onde seus i.nt er es se s profis
s i ona Ls , SOC18lS e p r-evi denc i é r Io s sejam objeto de discussão e de
Lrbe r ação • A escolha da representação será fel ta diretamente pelos

trabalhadores e empregadores;

o) nas ent i dade s de or rent ação , de formação profis 
s i ona j , cultural, recreat rva e de as s i at ênc i a sueaa I d i r i qa das aos
trabalhadores, é assegurada a par t rc ipação t r Lpa r t i t e de Governo,

trabalhadores e empregadores i

p) a Justlça do TrabaUo poderá estabelecer normas e
as entldades slndlcalS poderão celebrar acordos sobre tudo que não
contravenha às disposições e normas de proteção ao trabalho i
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q) assegurada a par t i c Ipação das organizações de tr~

balhadores nos processos decisórios r eLa t avo s ao reaproveitamento'

de mão-de-obra e aos programas de r ec i c Laqern, prestados pela empr~

sa, sempre que importar em redução ou eliminação de postos de tra
balho ou o f f c í o ,

V - A MANIFESTAÇAO COLETIVA

a) ~ livre a manifestação co Iet iva em defesa de ~nt.ê.

r es s es qrupa i s , as scc i at Ivos e s Lndi ca as ;
b ) é La vre a greve, competindo aos trabalhadores de

c i d i r sobre a opo r turudade e o âmbito de ant e r e s se s que deverão

por mai o dele defender, excluida a rruc i at í.va de empregadores, não

podendo a lei estabelecer outras exceções;
c) na hipótese de greve, as or çen i zeções de classe'

adotarão as provLdênc i as que garantam a manutenção dos serv lÇOS ii).
rí í spenaéve i s ao atend iment o das necessidades inadiáveis da comunl
dade;

d ) os abusos ccme t i dos sujeitam seus r esporrsâve i s às

penas da lei;

e) a maru festação de greve, enquanto perdurar, não a

carreta a suspensão dos contratos de trabalho ou da relação de em
prego púb Li co i

f) a Le i não poderá r e s t r i nq i r ou concnc í onar o exe r
cIc i o dessa liberdade ao cumprimento de deveres ou ônus, salvo o

d i spcs t o nas alineas "CU e "d" deste ítem;
g) em caso algum a paralização coletiva de trabalho

será cnns i de r ada , em si mesma, um cr ime ,

VI - A VISIBILIDADE E A CORREGEDORIA SOCIAL DOS POO~

RES

a) aos s mo.íce tcs e às assoe i ações em geral é reconh~

c i da , med.i ant e requerimento, a faculdade de ex i.q i r do Estado a in 

formação clara, atual e prec i sa do que fez, do que faz e do que prS!.

gramou fazer, bem como a exibição dos documentos correlatos, não pS!.
dendo a resposta exceder a noventa da as ;

b ) o dever de informar -do que trata este ítem abrange

a realização da r ecea t a e as despesas de j nve s t a.nent o e custeio dos
fundos púb l i co s , ob r i.ça a todos os órgão f ade r a i s , es t aduaa s e mun~

cipais, da admfru s t r aç ão d i re t a ou rndi r e t a , e se estende às empre

sas que exercem a t av i dade social de relevância pública, ressalvados

quanto a estas as que d1gam r espe i t o a custos e investimentos sem
repercussão na balança comercial do País;

c) o requer iment o de r nf'ormaçõe s não será indeferido'
sob alegação de si q i Jo de Estado, salvo nas questões que d i çam res

peito às relações d.ip Lomât i cas ou miLi t a re s com outros Estados, e ,
nas questões econômi.ca s e financeiras, pelo tempo necessár i o à pre
paração das medidas quando o prévio conhecimento delas pode torná 

las ineficazes ou favorecer o enr i quec rnent o i.Li c i t o :

d ) os meios de comunicação comungam com o Estado
dever de prestar e acci.a Lfzar a .i nro rmeçãc i

e) os documentos que relatam as ações dos poderes '
estaduais serão vazados em linguagem SImples e acessível ao povo'
em geral;

f) haverá, em todos os níveis do Poder, a sistemat~

zação dos documentos e dos dados, de modo a fac Ll.at a r o acesso

o conhec iment n do processo das dac i sões e sua revogação j

g) não haverá documentos s i qr Losos a respeito de f.§!.

tos econônu co s , po l.Lt i cus , sociais, rus tdr rcos e c i ent f r.icos I pa~

sados vmte anos de sua produção

JUSTIFICATIVA

A As aembLé aa Nac i ona L Constituinte, desde seu

an Ic Lo, deu uma impor t ant e demonstração de sens ab i Li dade pelos

anseios de democratização que marcam o atual momento tu st õrr

co br as i Le í r o
Não poderia ser de outra forma, senão a que I

ora nor t e i a os sentimentos democráticos e humanos desta COIlS-

t i tu ínt e , que é o grande marco da transição h i s t ár Lca , br as i Lea a.

~ importante que se agregue à Nova Carta, no.!:.
mas de carater coletivo, a flm de que este segmento não p:as-
se desapercebldo das novas dlretrizes constitucionals.
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NELTON FRIEDRICH NEL TDN FRIEDRICH

JUSTIFICATIVA.

VII! - O MEIO AMBIENTE, A NIITUREZA E 11 IDENTI

DADE HISTORICII E CULTURAL.
c!4t""l~ 0-) 72hr.-<:.o !.Jf..) ."-l...d..<.,,,,",,,~\.

a)- todos têm drreito ao meio ambiente sadio e

em equiHbr ia ecológico, à melhor ia da qualidade de vida e a
preservação da natureza e da identidade histórica e cultural
da coletividade,

b)- a ampllação ou rns t aLação de indústrias PE.

luentes e de putras abras de grande porte, susce t Ive i s de cau
sar danos à v i da e ao meio ambiente, dependem da concordância I
das coaurudades di re t ament e interessadas, maru festadas par co!!,

sulta popular.: (i, I~:[ Tíl.o:.ciL I:-t<,.... ?"".t,...
IX - D CONSUMD • J>< ) )
a)- é da responsabilidade do Estado controlar

o mercado de bens e serviços excencae í.s à popuLeção , sem aces

so aos quai s a coex í s t ênc i a digna é impossível;

b)- o Estado proverá o mínimo rndâ spensâve I ao

consumo excenc i a I dos bres í Le i ros sem capacidade aquí.s í tive, 2
tendendo para esse efeito o disposto no ar t . , 12, ítem I, alínea

b , c,e d;
c)- As associações, s rndtca tos e grupos da po

pulação são legitimados a exercer, com o Estado, O controle e

a fiscalização de sup r iment o , estocagens, preços e qualidades

dos bens e servi ços de ccnsumo j

d)- o Congresso Nac i onaL instituirá, por t.e i

Complementar, Código de Defesa do Consumidor.

A Assembléia Nacional Constituinte, desde seu
início, deu uma importante demonstração de sensibilidade pelos
anseios de democratização que marcam o atual momento históri
co barsileiro.

__ Colo~ue-se onde couber; sc-q .wo..-( "L/ tic &f''tto~C
!!J!.L. }d-c íí. {,.J..." [f:. . (

VI! - 11 PIIRTICIPIIÇIlO DIRETII -

a) o Estado estimulará a par t Ic i.paçãn popular em
todos os n íve i s da adm.lru s t r ação púb Li ca ;

b ) é çarant ada a participação dos movimentos so
ciais organizados na administração pública no âmbito de bairro

r-es t r atu , município, Estado e Federação, visando à defesa dos in
teresses da população, a desburocratização e o bom atenbdimeno ao
público;

c)- as Entldades e Associações Representativas de
interesses socãa i s e coletivos, v i.ncuLadas ou não a Clrgãos Públi-
cos, serão parte legítima, para requerr informações ao Poder Pú 
blico e promover as ações que v i sem à defesa dos interesses que r.!:.
presentam, na forma da Le a ; \

d) - a Lei regulamentará o acompanhamento, o cont rg
le e a pa r t i c i pação dos Representantes da comunidade no pIane jamen

to das ações do Governo, nas etapas de elaboração e execução, ga 
rant i do o amplo acesso a mrormação s6bre atos e gastos do Governo

e das entidades controladas pelo Poder Público, relativos a gestão

dos interesses coletivos;
e)- nos Serviços Públicos e atividades essenciais I

executados diretamente pelo Estado ou admí.na s t r ado sobb o regime I
de permissão ou concessão, haverá obr i qatdr rament e uma cosussão da

qual par tc r.ipar ão representantes do órgão pe r t i.nerit e ou concedente,

da Empresa pe rnu as j nnãr i a ou concessionária de seus empregados
e dos usuárias, para efeito de f'Lsca La zaçãn e planejamento, na

forma da Lel,.

Plenário

EMENDA ES34027-1

l!J

_-------------Tr:XTO/JUITI~IC ...ÇÃo' _,

1\'::1' D.':>i"I".!>l~~ "'~Ar""'~,n..C'P~

Dá-se nova redação ao Art. 42.~ saber:

Lei agrícola, a ser promulgada no prazo de um ano ,

criará Orgão PlaneJador permanente de política agrícola e dLspo r á '

sobre os abojetivos e instrumentos da política agrícola ap Li cado s à
regularização das safras, sua comercialização e des t i nação 80 aba~

tecimento, prioridades e mercado externo, a saber:

extensão rural;

d) t r abut ação ;

e) Sistemas reguladores e distribuidores;

f) armazenagem e transporte ;
g) regulação do mercado e comercio exterior;
h) apoio ao cooperativismo e associativismo com te.!:,

nologia socUamente aplicável;
i) pesquisa, experimentação, assistência técnica

1) A Nação exige uma profunda alteração na política
e estrutura agrária.

56 com Reforma Agrária, agrícola e agronõmica objeti 
vendo promover a função social da atividade primária, alcançaremos
tão esperado intento.

2) O proprio programa do PMOB registra ter a agri
cultura como objetivo primordial alimentar os brasileiros e que

não seja utilizado para Ilsustentar ll um parque industrial e de ser

V1ÇOS fornecedores do consumo de luxo; que não rmp Lrque o esvazia
mento do campo, e sobretudo, que não obrique a misér í a social e a'
exploração a que estão submetidos os trabalhadores rurais. Afinal:

entre nós, a agricultura tem sido muito mais, mei o para a lntrodu
ção da para fernália agro tóxica , ant rcdução de insumos em grande
parte oligopolizados ou monopolizados quando não for muI t i nacLone Ls ,

para via COnfisco, aub s i d La r o crescimento do parque industrial, I

para fornecer o aumento dos desn íve i s regionais, promover o êxodo I

rural e produzir para a exportação.

3) Para que a agricultura possa transformar-se na
direção apontada, o PMOB considera necessárias diversas providên _

cias como alterçilo nos rumos da política de produção agrícola no
sentido de apmpliar sua abrangência de modo a atingir os pequenos
e médios proprietários e adoção de uma política de crédito que , ,

sem exigências de garantias reais ou pessoais, cubra o custo da
produção, garantlndo ao produtor preços compensatórios de compra
(Programa Peemedebista ítens 20 e 21)

4) No recente Congresso Nacional do Partido este
ccmp r csu ssc foi reafirmado mc jusí.ve com aprovação de sugestões I

para a Assembléia Nacional Constituinte, onde buscamos esta pro

posta.
5) Por f1m, sem estímulo de preço para cobrir os

gastos de produção e remuneração ao trabalho despendido, não te

remos justiça no setor primário. E imprescindível assegurar re!!,
tabilidade a at í v i dade agrícola, por todos r econhec i da de eleva
do risco, 'remunerando adequadamente o trabalho e o investimento,
objetivos que serão alcançados, uma vez respeitada a representati
vidade.

Plenário

j) eletri fieação rural;
K) lei nacional de uso e conservação de sola;

e) estímulo e regulamentação do setor pesqueiro

através do Código Especír~co.

das;

a) preços de garantia;
b ) crédito rural e aqro i ndus t r LaI , classiflcando-os

de acordo com o volume e origem de sua renda.
c) seguro rural interno I através de formas coopera-

EMENDA ES34026-3

I!J

= TlnO/~UtlTl~ICAÇ#.O' _,
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Não poder aa ser de outra forma I senão a que
ora norteia os sentImentos oemocr-ãt acos e humanos desta

ccns t i tuínte , que é o grande marco da t r ans i ção da hi s t é r Lca

brasileira.

rmpor t ant e que se agregue a Nova Carta, no!,

mas de carater coletivo, a flrn de que este segmento não pas
se de saper cIb i do das novas d Lr e t r i zes conet.a tucaona i s •

EMENDA E534029-a
J

•

tJ Constituinte JOS~ SERRA

PLI:NÁRIO/cOUISsÃo/fUICOJllalÁo---------,

r;r Tr:xTO/~UITI~IC...çio-------------___,

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO

RELATOR DA CDMISSItD DE

SISTEMATIZAÇItD

Acrecente-se parágrafo úru.co ao Artigo 33:

"Parágrafo üní.co - Lei regulamentará a forma de ar t acu.l ação

JUSTIFICAÇItO

entre os níveis de governo de mane i ra a ev i t.ar superposição e

conrl i tos de competência".NELTON FRIEDRICH

Plenário
r.r--------'LlIIAlIID/eOilllsAD/IUICOIlISlÃO-- ,

EMENDA E834028-0

l:

r.r-------------TUTO/~USTI'IC.lÇ.io __,

PLIN ...RIO/ÇOUI5Iio'luICOUlnio "I

Incluir no Titulo VI - CAP!TULO I - DA DEFESA DO ESTADO E OAS INSTI 

TUIÇDES DEMDCRATICAS.

"Da inviolabilidade da ConstItuição" (com remuneração dos dema i s 8E

tlgos)

SEÇItD I

A ccns t Lt urcãc não perderá sua v i qenc a a se deixar I

de ser observada por ato de força ou se for modificada por mei o di

verso do previsto em seu próprio texto.

Parágrafo úru co r Na hrpé t ese de ato de força ou de'

modificação não aut or rzada , todo cidadão, ivestldo ou não de autor,!
dade, terá o dever de colaborar para o restabelecimento da plena

efetiva vigêncH ,da Constituição

r i cer é impedida de ocupar cargo ou exercer função '

política, C1Vll ou ffillltar, quem atentar por meios violentos con
tra a Cons t i tu í ção ,

§ 12 _ üd i spos t o neste artigo não exclui a ap Lrcaçãc

de outras penalidades previstas em lei.
§ 2º - São r na f'uançáve i s os crimes praticados contra

a Constituição e a p r e sc r i ção da pena Li dade só começará a correr

partir da data do re s t ebe l ec rnent o da ordem cons t i tuc í.onaj .

§ 3Q - Eventual aní st i a a autores de atentados de I

que trata este artigo só pode ser concedido por 1e1 aprovada por
d01S anos de cada Casa do ccnqressc Nacional.

Art. O Congresso por maIoria absoluta de seus mem _

bras pode decretar o confisco de bens de quem tenha enr i.quec í.do ili

citamente à custas dos cofres públicos I em função ou cargo púb Lxco ,

JUSTIFICATIVA: -

Observamos , todos I ao longo dos debates na As

sembléia Nacional Constitu rnt e que há uma genera15 zada preocupação
de Constituintes, conferecistas e da sociedade em tncer i r na futura
Carta d í spnsa çõe s sobre a sua inviolabilldade, ainda que em estados

de anormalidade democrática.

Da mesma forma, em declarar o inafiançabilidade

e a imprescritibilidade dos crimes de atentado v i oLent o à Consitui 

ção ou de determinar o início da pr sscr rção a partir do restabelecl

menta da ordem conat í tuc i ona l .

A nossa proposta visa, p01S manter ou tentar ma!!.
ter a ant.eqr Ldade da Consti tuição que ora estamos elaborando, assegu
rando-lhe , desse modo, efetiva es t aba Lí dade e tornando-se mai s

duradoura do que quantas, até o presente momento, foram promulgadas,
em nosso País. Pretendemos, com Isso, por cobro à tendência que já

se tornou costume, de patente t.r aos í tor t oaoe de nossas Constitul.ç5es

Provam tal fato as Cartas de 1891, 1937, 1946,

1967 e 1969 São seis Constituições que t i vemcs em ap-enas noventa

seis anos de Repúb Li.ca , o que ev i denc aa uma vigência média de oeaes
seis anos para cada uma, fato Lnt e at-amerrte atípico no da r ae t o inter
nacional contemporâneo.

Em vistas dessas considerações, estamos propondo

a presente medida que tem a importante f í na.l i dade de tornar mai s está-
vel a Carta em elaboração.

o dispositivo é necessário para se evitar que a compe t ênc i a

concorrente entre os três níveis de governo seja um princípio 1nef! -

caz , Em alguns casos, nenhum dos três níveis quve rnament.a.is atuar i.a

em outras situações, poderiam haver conflitos ou desperdícios E: cru-

cial, portanto, regulamentação da ação a r t acu Lada do Estado.

EMENDA E834030-1
r: Constituintê! JOSE SERR;:.A'- --'

r: Plenário

r;r ~ TrxTOIJulTl~IC...çiO-------------___,

EMENOA AO SUBSTITUTIVO 00

RELATOR DA CDMISSItO DE

SISTEMATIZAÇItD

Dê nova redação ao §1 2 do artigo :20 e, em consequênc ra , suprim.!

se o §2 2 do mesmo artigo:

U§ 12 - Lei Ccrml.enerrtar- dfs-roré sobre 3 forma e condíções de part ícrpação

da União, Estados, Distrito Federal e Municípios nos resul t.!

dos da exploração econôni ca das jazidas de petróleo gás

natural, Loca Lazad a em seus t e r r Lt ômos , LncLus ave na plat~

forma cont i nent al e no mar t er-r i tnr i al v •

JUSTIFICAÇItO

A exploração dos recursos naturais Já é ob je t o de tributação

por diversas modalidades de impostos e com arrecadação repartida e!!.

tre os três níveis de governo. Os d01S d.ispos í t Ivos em questão pod!:.

riam resultar em um ônus adicional sobre produtores e consumdores

de ampla gama de bens, copipj'-eende-nco at rv i dade s como pesca, agrlcul

tura , pacuár i a , nuner ação e s í Lvi.cul tura . A emenda propõe Lím í t e r a
par t i c Ipação governamental apenas aos resultados da exploração de

petróleo e gás natural, tanto em terra. quanto em mar,?ois constitui

princípio já consolidado na organização do Estado br aa aLedr o e sua

extinção representaria danos, por vezes, expressivos, às finanças de

algumas uaidaQes, da federaçã~, bem como respectivos muníc Ip í os., que c0:l

centram a produção petrolí fera nacional.
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EMENDA ES34031-0

t: Constituinte JOSE SERRA

r.r------------_ T1 iI(f O/ ,1USTl f ICAllÃO -,

li § 12 _ A propriedade urbana

atende às exigências fundamentais
sa em plano urbanístico, aprovado

cumpre sua função soc i al quando

de ordenação da c i dade , expres
por lei muní c Lpa L'".

EMENDA AD SUBSTITUTIVD DD
JUSTIFICAÇAD

RELATOR DA COMISSAD DE

SISTEMATIZAÇAD

Dê-se nova redação ao Artigo 232 e suprama-ae o Artigo 233,

saber:

O texto do subst i tut ívo é rmpns í.t Lvn e anter re r e com a autong,
mia municipal pois obriga a de t.ernu nada cateqcr í a de muní c Ip ao s a

elaboração de plano urbanístico. A emenda mantém a referência a
esse importante instrumento, sem contudo afetar a decisão a...tânoma
das adsu ní.s t r açõe s locais.

,.".- nXTO/JulTlfICA
Q40'

---,

EMENDA ES34034·4

[:J Constituinte JDSE SERRA

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO

RELATDR DA COMISSAD DE

SISTEMATIZAÇAO

I'UllÃlllO/cOliIUio/.lllcOVlHÃO- --,

[:J PLENARID

i) Inclua-se no "caput" do Artigo 232 a expressão "sempre por

JUSTIFICAÇAD

prazo determinado" após a expressão "mediante autorização ou

concessão da União.

H) Remunere-se o § ünãco do Artigo 232 como § 10.

iH) Inclua-se o § 1o do Artigo 232 como §20 do Art2go 232.

tv ) suprma-se o §2 0 do Artigo 233.

A Emenda propõe supr imrr o "c aput " do Artigo 233 p01S, fora

expressão destacada t o teor é idêntico ao do IIcaput ll do Artlgo

Modifique-se o § 12 do Artigo 237, acrescentando-se ao final de

sua redação atual a expressão "em Qualquer parte do territário naClO _

232. ~1I.

A eliminação do §2 0 do Artigo 233 justifica-se por tratar de

JUSTIFICAÇAO

A intenção é evitar que o benefíclo, proveniente do direito do

obrigação dos Estados e HunIc Ip rc s , em conformidade e p r mcIp Ius def!
nidos no capítulo de Organização do Estada, não cabendo qualquer com-=

pensação por esses atas. Além do que, indaga-se quem é o beneficiário

de territórios gravados por medidas de proteção para efetuarem
usucapião, tenha aPlicação~devida, evitando distorções com o recur-

»r essarc í emento" aos referidos governos?
5D ao direito em maLs de uma localidade.

EMENDA ES34032.a
l

[:J Constituinte JDsE SERRA EMENDA ES34035·2
[:J Constituinte JDsE SERRA

I'LI:NÁIlIO/CCl&lIUio/SlflCOliU"ig.- "l

,.".- TElITO/JU.TlflCAQi:O -,

EMENDA AO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR

DA CDMISSAD DE SISTEM~TIZAÇAD EMENDA AD SUBSTITUTIVD DO RELATDR DA

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇM

Suprimir o § 20 do ar t i qn 233.

Suprimir o artigo 238

JUSTIFICA~AO

fUICAIIlO/cOliISsio/IIlICOWllllio --,

Tal ar t i qo redundante com proposição semelhante incluída no
artigo 51.

JUSTIFICAÇAO

f!J PLENARIO

EMENDA ES34036·1
[:J Constituinte JDSô SERRA

m-------------TIXTOIJUITlflcAQio ---,

Não se Justifica tal dd apu s at Lvn pois medi das de proteção de
meio ambiente interessam ao Estado Nacional e à scc i edaoe como
um toao. Os governos es t adua i s e mun.í c Ipai s devem ser pa r t IcL,

pe s desse esforço, não cabendo, portanto, qualquer tipo de compe!:
sação ,

fl PLENARIO

r.r-------- I'UIUllllO/CflIIUISio/.UICOWIUio --,

EMENDA ES34033·6
[:J const í tuinte JDsE SERRA

,.".- TlI:lITO/JUITlfIC.lÇio -,

EMENDA AO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR DA

CDMISSAO DE SISTEMATIZAÇAD

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA

CDMISSAD DE SISTEMA TIZAÇAD

o § 12 do art. 236 passa a ter a seguinte redação: supr imí r' o Parágrafo üru.co do art. 239.



PLENARIO

Constituinte ULOUlICO PINTO E OUTROS

JUSTIF ICAÇAO

Na med i da em que a União deve sofrer urna considerável redução

de r er-e a t as frente ao m spcs to no Capítulo Tributário, considera _

se inoportuna a cr i ação de um subsídio para o setor de transportes
urbanos. Além dasso , o próprio texto do Subs t Lt.ut avo proíbe a vi!!
cu l eção de receitas t r rbut ãr i as a fundos (art. 222, IV) o que cer
tamente se r i a o caso da med i da proposta.

EMENDA E534037-9
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JUSTIFICATIVA
=============

Defender as direitos dos segurados contra frequentes liberalidades
neste campo.

EMENDA E534040-9

tJ

= TEXTO/Ju!TIFICAÇÃO ,

r.r TtlCTO/~USTlflC"Q~O-------------,

Constituinte AUGUSTO OE CARVALHO e OUTROS 9ENJA M:DIFICATIVA AD PROJETO DE Cll'lSTTUIÇIUJ (SU3STITUTIVO 00 RELATOR)

DISPOSITIVO EIelJAOO: Art. 264 - "capu1:"

Dá nove redação ao ncaputn do art. 264:

"Art. 264. Os planas de prevadêncí.a social atenderão, nos termos da

lei, os seguintes preceitos:"

Consta tuinte EDUARDO JORGE E OUTROS

PLENAAIO

Constrtumte BRANOAO MJNTEIRO E OUTROS

PLENAAIO

Constituinte BRANDAO MONTEIRO E OUTROS

Eliminar o inciso VI do artigo 45.

J1lJSTIFICACÃO

As competências e atribuições sobre os serviços de saúde

passaram no sistema unificado a ser conjuntos da União, Estados e

Municípios, não se Justificando por inadequado o item que cria

uma competência exclusiva municipal.

EMENDA E534038-7

I!J

= Tt.!lTO/JUITIPICAÇÃO _

9ENJA ADITIVA AD A10JET DE crnsrlTUIÇIUJ (SU3STITUTIVO 00 RELATOR)

OISPOSIlVO EI'ENJAOO: Art. 271

Acrescentar ao art. 271 a expressão "s:mfins lucrativos1l , como redação abaixoe

"Art. 271. Todos os serviços assistenciais pravados sem fins lucra
tivos que utilizam recursos púbhcos submeter-se-ão às normas estabetecidas no

art. 269.

JUSTIFICATIVA

Os recursos da Seguridade não podem financiarem entidades com fins
lucratlvos.

EMENDA E534039-S 1

tJ

= TEXTO/JUITIF1CAÇÃO

9ENJA ADITIVA AD PROJETU DE crnsrITUÇAO (SU3STITUTIVO 00 RELATOR)

DISPOSITIVO EloElIDAOO: Art. 259

Acrescer § 3Q ao art. 259, com a seguinte redação:

"Art. 259 ..

§ 3º - E vedada a concessão de isenções e arustãas sobre contribui
ções sociais. n

JUSTIFICATIVA

o termo contributlvo suprimido é obstáculo ao prdncfpao da uníversa;

Lízação da Seguridade social. Quanto à referência ao orçamento da Seguridade SE.

cial ela é redundante.

EMENDA E534041-7

tJ
PLENARIO

rer TEXTO/JU3TIFIC,lÇÃO ,

9ENJA ADITIVA AD PROJETO DE crnsrITUIÇIUJ (SU3STITUTIVO 00 RELATOR)

DISPOSITIVO EloElIDAOO: Art. 264 - incisa I

Acrescer "maternidade" ao inciso I do artigo 264, que terá a seçuinte redação

final:

nArt. 264. .

I - Cobertura dos eventos de materrudade , doença, invalidez e morte,

acrdentes do trabalho e reclusão; e

JUSTIFICATIVA

A emenda visa resgatar o produto de debates políticos, técnicos e de

reivíndícações populares que se travaram nas Subcomlssões e Conussão da Ordem

Social. A Segundade socral , a Saúde, são colocadas como bens socraís fundamen

tais para os brasl1eiros e pa~a o desenvotvimento do pa~.

Constituinte EDUARDO JORGE E OUTROS

PLENARIO

=-------------TEXTONU!TI~,CAÇÃO _,

9ENJA ADITIVA AD PRJETO DE CNSTITUIÇIUJ (SU3STITUTIVO 00 RELATOR)

DISPOSITIVO EI'ENJAOO: Art. 265

Acrescer ao art: 265, § 3Q com a seguinte redação:

"Art. 265. . .

§ 3!2 - A lei determinará o valor mâximo dos proventos de anat.iv.ídade

consideradas todas as fantes of'Icraí.s , federa~s, estaduais e munici
país ,"

JUSTIFICATIVA

O mais ampurtante e o que deve ser moralizado é o valor total de prE,
ventos.
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do.

JUSTIFICATIVA

Emenda modificativa

a obrJ.§.!.
poderao

e excluída a que Lnc a t a r 4 violência ou defender discrJ.mJ.nação de
qualquer natureza. JJ: assegurado o direito de resposta, proporcional
ao agravo, além da indenização por dano material, moral, ou ã ima
gem.

I 10 - f livre o e xer c Lc a c de qualquer trabalho, oficio ou pro
fissão, observadas as qualificações p r c f La a i oned s qUI! a Le r, exigir.
Mas esta não poderá Imp ed a r o Lavr e exercício de profissões vincula
das ã expressão direta do pensamento, das letras e das artes, e 15~
estabelecerá r e g ame de e xc Lus a vLd ade para o exercício de profJ.ssio
que possa causar 'r a e c c ã saúde fisJ.ca ou mental, i La b e r d ad e ou ã
incolumidade pública.

§ 11 - É Lnv a o LjiveL a La b e r d ad e de cons c a.ênc í a e de crença, asse
gurado o livre exercício dos cultos r e La g Los o s que não contrariem ã
ordem publica e os bons costumes.

§ 12 - Por motivo de c r e nç a r e La g Lc s a ou de convic.ção filosófica
ou política n í.nguên será privado de qualquer dos seus direitos, sa!.
vo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos J.mposta
e recusar-se a cump r a r prestação alternativa, f t.xad a em Le L,

§ 13 - E La.vr e a as s a s t ânc La religiosa nas eu t a d ade a civis, mil!.
tares e de internação coletiva e será p r e s t ed a sempre que s o La c Lt a-'
da pelo interessado.

14 - A Lntidma d ade , a v Ld a privada, a honra e a imagem das pes
soas sã.o invioláveis. A todos ê assegurado o direito ã J.ndenização
pelo dano material ou moral causado pela violação.

§ 15 - O domi c Ê'l Lc é inviolável. salvo nos casos de determinação
judicial ou para realizar prJ.são em flagrante, para co a.b a r e evitar
crime ou acidente e para prestar socorro às suas vítimas, ou para
preservar a s aiide e a a n co LumLd ad e publica.

§ 16 - ~ J.nviolâvel o sigilo da c c r r e s p cnd ênc a.a e das comunica
ções telegráficas ou telefônicas, salvo por ordem judJ.c1al, nos c~

sos e na forma que a lei estabelecer, para fins de a ns t ruç âo p r o c e s
sual. -

§ 17 - ~ assegurado o acesso às referências e J.nformações que a
cada um d a g am respeito e o conhecimento dos fins a que se de s c a n am ,
sendo exigível a correção e atualização dos dados, através de pro
cesso judicl.al ou adrm.n Ls t r a t Lvc sigilosos.

§ 18 - Todos têm direito a receber informações ve r d ade a r as de in
teresse particular, coletivo ou geral, dos órgãos públicos e dos óE.
gãos privados com função social de relevância pública.

S 19 - A lei não p r e j ud a carji o direito adquirido, o ato j u r Lda co
pe r f e a t c e a coisa julgada.

§ 20 - A lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judíciário
qualquer lesão ou ameaça. a direitos.

S 21 - Não há crime sem lei an t e r a o r que o defina, nem pena sem
previa com.naçjio legal. A lei penal não r e c r c ag í r â , salvo para bene
ficiar o reu.

§ 22 - Ninguém s e r á s ubma t a d c a tortura, a p e nes c ruê í s , ou a tra
tamento desumano ou degradante. A lei considerara a prâtJ.ca de tortu
ra c r ame inafJ.ançâvel, amp r e s c r a e Eve t e Lns u s ce c Eve ã de graça ou anl.:!:
t La.

§ 23 - N1.nguem será a den t Lf Lc adc criminalmente antes de condena
ção de f r na t i.v a ,

§ 24 - A publicidade dos atos p r c ce s s u aa a somente poderá ser res
trita pela lei quando a defesa da J.ntimidade ou o interesse social o
ex i.g Lr em ,

§ 25 - Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado
de sentença penal cond en a t c r-a a ,

§ 26 - Não haverá juízo ou tribunal de exceção. NJ.nguem será pro
cessado nem aen t en c r ado , senão pela autoridade competente, assegur.!,
da ampla defesa.

S 27 - Todos terão ação para exigir a prestação jurisdiciona.l do
Estado, sem restrições que não estejam c cn t a d ae nesta uons t a tu Lçjio ,
visando ã. ccn c r e t a a açjic dos d a r e a t c s nela assegurados.

S 28 - Ninguem será preso senão em flagrante de La t n ou por o:d~m
escrita e fundamentada de autoridade JudicJ.ârJ.a competente. A p r a s a o
de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados em
v a.n t e e quatro horas ao JUJ.z competente e ã família ou pessoa Lnda r

cada pelo preso. O preso será informado de seus direitos, entre os
quais o de p e rm ane c e r calado, assegurada a assistência da família e
de advogado de sua escolha.

S 29 - Os presos têm direito AO res'Reito de sua d i.g na d ade e de sua
a n t e g r a dad e físJ.ca e moral, garantidas as p r e s Ldaji r Laa condições pa
ra amamentar seus filhos.

f 30 - A prisão ilegar sera imediatamente relaxada pelo Juiz, qUQ
promoverá a r e s pcn s ab Lã a.d ade da autoridade coatora.

S 31 - sã.o inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios
ilícitos.

§ 32 - E 'r e c onhe c a d a a instituição do jurJ. com a organização e a
sistemática recursal que lhe der a Le a , assegurados o sigilo das vo
tações, a plenitude de defesa, a soberania dos ve r e da t o s e a compe
tência exclusiva para o julgamento dos crime.~ dolosos contra a va de ,

§ 33 - A lei Assegurará <1 individualização da pena e não adotara
outras além das seguintes:

I - p r i.vaç âc da La.b e r d ede ;

II - perda de bens,

ITl - multa;

IV - prestação s o c a a I alternativa; e

V - suspensão ou interdição de direitos.

§ 34 - Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. mas
de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens

\ -çao

a locomoção no território nacional em tempo de
os preceitos legais, qu a Lqu e t- pessoa poderá nele
ou dele s aa r com seus bens.

a manifestação do pensament~, vedado o. anonJ~ato

Constituinte ULOPRICO·PINTO e OUTROS

f ao -'f livre
paz e. respeitados
entrar. permanecer

)-1-9-9 _=...t livre

EMENDA ES34043·3

f:J

Dê-se AO artigo 69 e seus parágrafos a redação que segue
(os atuais fS 69 e 34 foram suprimidos):

~~~id:~t:SAn~o~:Í~ t~iÍ:~i~~::~~~~a~~sd~~a:~~:~~~: concern:~:r::giir:~
da, ã integn.dade físJ.ca, ã existência d a gne , ã La b e r d ad e e ã segu=
rança da pessoa humana.

S 10 - A alimentação, a s aiide , o trabalho e sua remuneraçao, a 100

r ad La , o saneamento básico, a seguridade social, o transporte cole=
tivo e a educação consubstanciam o mínimo necessário ao pleno exeE.
cicio do direito ã existência d a g n a ,

29 - Todos são i.guaí e perante a Constituição, a Lei e o Esta-

39 - O homem e a mulher são Lgu a a s em direitos e obrigações e
nenhuma exceção serã tolerada alem das o r t.u nd a s de funçõetõ naturais.

f 49 - A Le i, punirá como c r ame inafJ.ançâvel qualquer discrimina
ção atentatória aos direitos e liberdades fundamentais. -

S 59 - Re a s a Lv ad a a compensação para igualar as oportunidades de
acesso aos valores fundamentais, e para reparar injustiças p r odu e a>
das por discrimina!iões não evitadas, ninguém será p r Lva.Leg a ado ou
p-r e j ud a c ad c em razao de nas c a.men t o , e t na a , raça, ou cor, idade, se
xo, orientação sexual, estado c t vi t , natureza do trabalho, relJ.gião,
convicção políticas ou filosóficas, doença, defJ.ciência físJ.ca ou
mental ou qualquer outra cond a çjic a o c a a I ou individual.

§ 69 - Serão gratuitos todos os atos necessários ao e xe r c Lc a c da
c a dad an La , nos termos da lei.

§ 7 0 - Ninguém será obrigado a fazer ou d e axer de fazer alguma
coisa senão em virtude da lei.

".

______----:__ l'l.l"AlllO/eOIlI••io/.u.eOllI"ÃD ----,

Art. 262 - ••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 12 - É livre o exercício profissional e a organização dos
serviços privados de saúde exclusivamente naiconais que poderão par

ticipar do Sistella Único de Saúde sob condãções de contrato de dir;.!

to público, tendo tratamento preferencial os serviços comunitários
sem fins lucrativos.

* - Dá nova redação ao § 12 do ar t , 262 e suprime o § 22, que tem

o seu conteúdo inserido ao texto do novo § 1!2, renuaeranoo os
parágrafos subsequentes.

- EMENOA MODIFICATIVA E SUPRESSIVA AO PROJETO DE CDNSTITUIÇM ( suas
TITUTIVO DO RELATOR ) -

- DISPOSITIVO EMENDADO : Art. 262 - § 1. e § 20.

r.r TUTO/J'uUlflCAÇÃO -,

r.r--------'LI"AlllO/cON1"j,o/luacOlllllio---------,

PLJ'NÁRIO

,..- A emenda vi ss resgatar o produto de debates políticos, técni
co( e re av í.ndã cações populares que se travaram nas subcosussões e

Comissão da Ordem sccaar , A 5egurldade Social, a Saúde, são co l cca

-;das como bens SOC1B1S fundamentais para os bras~~eir_os e para o desen
I volvimento do país. 11 / /.rO-~ r __

lkn trabalhador que teria direito a receber, por exemplo, U11 total de
3 ou 4 salárlos-mínimas de duas fontes teria seus proventos reduzidos. Entreta.!:!,

to, um marajá que se aposenta com 50 ou mais salários-mímmos de una única fon

te continuaria a desfrutar da 6cio prjví Ieqaado,

Por essa razão propomos que a lei venha determinar LKJI teto sobre o
valor do pagamento de inat ívídade computadas para esse cálculo, todas as fontes

./ oficIais, quer rederais, estaduais e municipais. _---4 L 1/ __
A" 1\ ,A /".,..- "\ 8 k-If___

r=-r TlXTO/4U5TlfICAÇÃO -,

EMENDA ES34044·J
AU1"Ol'=====-----------,[J LYS!NEAS MAC:rEL l!: OUTROS CONST:rTU:rNTES



ber:

ser e a t en d i.do s e executados contra os sucessores t até o Ldrm t e do v a
lor do p a t r amôn í o t r ans Ee r a do e de seus frutos, nos termos da Le a , -

§ 35 - O Estado Lndena e az-ji o c ond enad c por erro j ud i c í.ji r a o ou o
sentenciado que f a c e r preso alem do tempo da sentença, cabendo ação
penal contra a autoridade r e spcns âve t ,

§ 36 - O Estado pre.starâ assJ.stincia judiciária g r anua c a aos que
comprovarem l.nsuficiência de recursos para ter acesso ã Justiça.

§ 37 - Não haverá pena de morte, de prisão perpetua, de trAbalhos
forçados Ou de banimento. Quanto à pena de morte, fica ressalvada a
legislação penal ap La cjive I em caso de guerra externa.

§ 38 - Não haverá p r i ajio c Lva l, por d fv i.d a , salvo nos casos do de
po s r târ1.o s.nr i.e t , do responsável pelo Ln ad a.mpLemen t c voluntirio e i":"
ne a cu sjive L de obrigação alimentar e do condenado por errr í que c amen t c
ilícito, cumulada com a de perdimento de bens de que trata o para
grafo 23, "bll;

§ 39 ... O preso tem d a r ed t;o ã identificação dos r e s pcna âve a s pe
la prisão ou interrogatório policial;

§ 40 ... Ninguem sera levado ã p.rJ.são ou nela man t a dc quando a lei
admitir a La b e r dede p r-cv a s Er-Ls , com ou sem fJ.ança;

J 41 ... O contradJ.torio e 11 am.pla defesa, com os me1.05 e recursos
a ela inerentes, são assegurados aos 11tigantes, em qualquer proces
SO, e aos acusados em geral. -

§ 42 ... A Le a não ex c Lu Lr-ji o duplo grau de Jurisdição, que pode
rÃ ser exercido por colegiados do mesmo grau.

S 43 ... ~ assegurado a todos o direito de obter certidões reque
ridas às repartições públicas.

§ 44 - -e assegurado a queLquer pessoa. o d L'r e a t c de p e c i.ç âc aos
Poderes Públicos em defesa de direito ou contra a Le g a La d ade ou abu
so de poder, i.ndepend endc esse ato do pagamento de taxa 011 emc Luman
tos e de g ar-an t a a de ans e ênc ã e •

§ 45 - A p t-o p r-i ed ad e privada ê assegurada e p r o c e g a d e pelo Est!.
do. O exe r c Ec Lc do d Lr e a t;o de propriedade subordina-se ao bem-estar
da ao c a.edede , ã conservação dos recursos n a t u r a a a e ã proteç.ão do
meio-ambiente. A lei estabelecerá o procedimento para d e s ap r op r a a-'
ção por ne c e s s i.d ad e ou u t a Ld dade pública ou por interesse social,
med i.an t e justa anden a a aç ao . Em caso de perigo público í.mí.nen t e , as
autoridades competentes poderã~ usar propriedade p a r t a cu La r , asseg!:,
rada ao p r cp r a e c âr i c Lnd en Laaç ac u Lc e r a o r , se houver dano decorren
te desse uso.

§ 46 - t garantido o d a r e Lt c de herança;

S 47 - Nenhum b r as í Le a r c será ex t r ad a t ado , salvo o naturalizado,
nos crimes comuns, quando estes tenham sido p r a t a c e do a antes da na
turalização.

S 48 - Conceder-se-â a5110 p c Lf t a c c aos perseguidos em razão de
defesa dos d ar e i uo s e liberdades fundamentais da pessoa humana, não
faltando o Brasil ã condição de PaIs de p r i.rne a r o aa i.Lo ,

§ 49 ... E assegurada a liberdade de expressão da atividade inte
lectual, artistica e cientifica, sem censura ou licença. Aos autores
pertence o d L'r e a t c exclusivo de util1.zação, pub La c açjic ou reprodução
de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a Le a, fJ.
xar , Caberi exc Lus a vemen r a ao Estado a a.rrecada~ão das importâncias
referentes a d a r ed t c e eu t c r aa s e de interpretaçao;

§ 50 - A lei assegurará aos autores de a.nven cc s i.nd ue t r-La i.a o p r í.
v Ll.Eg Lc temporário para a sua utilização, bem como a propriedade das
marcas e patentes de indústr1a e comércio e a e xc Lus a va dad e do nome
comercial.

§ 51 - O Estado promoverá, na forma da Le a , a defesa dos consumi
dores de bens e s e rv a ç c s ,

§ 52 - Todos podem reunir-se pacif1camente, sem armas, em Loc e a s
abertos ao público, sem ne c e s s Ld ade de eu co r a e eçjie , somente cabendo
pr-êv í o aviso ã autoridade quando a reunião possa. p r e j ud a e a r o fluxo
normal de pessoas ou ve Êcu Lo a ,

§ 53 - f plena a libeJ:'dade de associação, exceto a de caráter pa
r smã t a c ar , não sendo ex i ga d a autorização estatal para a fundação de
as s oc i açê e s vedada a a n t e r f e rjin c a a do Estado no seu funcionamento.

S 54 - As associações não poderão ser compulsoriamente dissolvi
das ou ter suas s t Lv a d ade a suspensas, exceto em conseqUência de de c i,

são j uda c La L t r ana a t ad a em Julgado. -

S 55 - N1nguem poderá ser compelido a associar-se ou a. permane
cer as S oC1ado.

§ 56 - As entidades assocl.stl.V<l5, quando expressamente autoriza
das, possuem legitimJ.dade para representar seus fil1ados em jurzo ou
fora dele.

§ 57 ... Á lei podera estabelecer a responsabilJ.dade penal de pes
soa. Jurídica.

S 58 - A leJ. assegurará às entidades e assocJ.ações representati
vas de interesses colet1vos o direito ã 1nformação sobre o exercic1.õ
das funções públic.as e de particJ.pação na atJ.vJ.dade do governo.

i 59 - Os dl.re1tos e garanc1.as expressos nesta Constit1JJ.ção não
excluem outros direJ.tos e garantJ.as decorrentes do regJ.me e dos pr1n
cíp10S que ela adota, ou das declarações internac10nais de que o País
seja signatarl.o.

Com exceção da supressão_de dois p~rãgrafos,.a em~n~a.
visa compatibilu:ar dando uma or~ena~3o seqlJen~1al dos . dJ.SpOS1t1.
vos que tratAm de direJ.tos indJ.vJ.duaJ.s e colet1v25. AssJ.m. quere~

do, poderá a redação f1nal J.nclusi,,:e ;l.,:u.lar seçoes como c1.dadanJ.a,
liberdade, privac1dade, segurança Jurl.dJ.c,a., etc., de forma a tor
nar o texto mais claro.
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EMENDA ES34045·0
tJHAROLDO SABOYA E OUTROS C~~;~ITUINTES

~ I'L(N"""10/CO"'ISdo/llllICOMISS.iO -,

~ T[)ITO/Jl!HII'IC...~io--------------;

E'lENDA ADITIVA

Inclua-se no Pz-oj etio de Conatia.tiua.çâo (Substitutivo do

Relator), Título III, como Capítulo IIl, arts. 28 e 29, o da.sposto

nos artigos 41 e 42 do êrrt.epz-o j etio aprovado pela cormssêo 'remâta.ca

da Soberania e dos naz-eí.tos e Gar-antiz.aa do Homem e da ~1ulher, a s~

,2,g
Art. J-Y- E orr r.ado o Tr1.bunal de Gar-an'tn.aa dos D~re1t05

ccns t.í.tiuc i.onea.s , da Soberan1.a do Povo, da Nac.rona La.dade e da Cidad~

na.a ,

§ 19 - Ccmpetie ao Tribunal de Gar-arrtn.a a ccns t i eucãonaas

apreciar e Julgar em Ii Ltn.tna instâncl.a, os recursos arrcerposcoa de

despachos decisórios e sentenças prolatadas nos autos das ações pr~

vistas no arta.ço 19 desta ccneta.tauçâc , e j ua aades em defesa dos di
r-e i cos e liberdades indiv~duais, ccLetn.vcs e políticos, e das prerrE!,

gativas aner-enties â nac a.ona La.dade , ã scberanaa do povo e ã cidad~

ní.a ,

§ 29 - Os conflitos de jurisd~ç'ão que envolverem o Trib1:!

nal de Garantias consta. truc i.onaLs serão z eao Lva.doa pelo Congresso N~

cional. 2':1
Art. >e'"- O Tribunal de cexantnas conaci.eucaone i s é co!!},

posto por nove j u'í aes eacoLhadcs em eleição secreta, pelo Congresso

Naoc.ona L, em sessão conjunca , entre representantes das classes tr~

balhadoras, maç i s cr-ados , prornocoree , professores unxver-s i.câraos de

matéria j uz-Lda.ca , advogados, todos de reputação i11bada e 1ndiscut!

veã s servJ.,ços "~J;oestados à comuna.dade e a.nda.cadoa pela aocz.edade c2:,

vil, na ~a lei. . I \ J \ l-~_:- \
§ 19 - Comporão o co Leç i.ado do Tr~bunal os nove nomes que

Q.btiverem o voto de doaa terços dos Membros do Congresso Nacional.

§ 29 - O mandato é de quatro anos, vedada a reeleição.

§ 39 - O Trl.bunal elegera entre seus integrantes, segundo

as normas estiabeLeca.da s por lei, seu Presidente, que f~ca no cargo

por um bt.êmo e é reelegível, r-espea.tadca os limites temporais de

seu mandato.

§ 49 - A função de Juiz do TrJ..bunal de Garantias é lnCO!!!

patível com o exercício de qualquer outro cargo ou função pública,

salvo os membros da magJ..stratura e do MJ..nistério Público.

§ 59 - Lea, complementar regulal:a o processo das ôeca.sôes

do Tr~bunal de Garant~as e os mecanismos que assegurarão a indepe!!.
dência dos seus j uf.aes ,

JUSTIFICATIVA

o ProJeto de const.Lt.uação fez abstração do Capítulo III

do Título lII do AnteprOJeto da corrus sâc de Soberania e dos D~reitos

e GarantJ..as do Homem e da Mulher. Em outras palavras, ezclul. DAS

GARANTIAS CONSTITUCIONAIS O TRIBUNAL DE GARANTIAS DOS DIREITOS CON~

TITUCIONAIS.

:t: claro, a abstração se expl~ca pela "compat~bi1~zação" :
adotou-se a estruturação do Poder Judic~ãrJ..o que foi vltoriosa

Comissão de Organização do Estado. Ora, corno o Tribunal de Gara!!.

tias Constituc~onal.s e, na solução adotada pela últJ..IIla Com~5são aI,!!

dida, absorvido pelo Supremo Tribunal Federal, a dell.I'utação do pr.!
meiro se impunha por ;l..mperat~vo lõgl.co.

Data vênl.a, nada menos lõg~co que essa lógica. Para

I operar o sl.log1.smo que exp1~ca a abstração é preC1S0 abstra1r a

liratio essend~" do Tribunal de Ga:t:ant~as Const~tucJ.onais. 1:: aqt:tela

velha história do absurdo lõg~co: o anl.mal 1, o animal 2 e o an2:,

J11al 3 são pardos: o an1IUal 1, o anl.:rtal 2 e o an~mal 3 são gatos; 12

go, todos os gatos são pardos. Ou então: O órgão 1, o órgão 2 e o

órgão 3 são trl.bUna~s; o órgão 1, o órgão 2 e o órgão 3 pertencem ao

Poder Judl.ciãr~o; logo, todos os trl.bunais pertencem ao Poder Jud,!

ciãria.



3244

JUSTIFICATIVA

E~IENDA SUPRESSIVA

r-e-r- TUrC/JUn"'olçÃC ,

tJ3'"IlT1CO~.. PMDB

Art. 26 9 - Cabe ação r equas i t dr t a de anfo rmaçâo e exí brçâc

de documentos, LncLus ave os encobertos por s aga l.o bancãrro e os r!

lativos a declarações de renda, quando necessários ao pleno exerci

CJ.O dos d i r e r to s e liberdades Lndav i.dua r s I coletivos e po Lf't i.cos

ccns t i 't uc t cna.Li.z ado s a

Sup r a.na-cse o § 34f, do Artigo 6 9 , a saber

§ 341 - Ao pr-opr Le t.â r ao de amôve t rural é assegurado o d i-.

re i t o de obter do Poder Púb l i co declaração, renov5vel pe r i od i camen

te, de que o bem cumpre função so c i at .

Trata-se de ampLaa r os Instrumentos JurídICOS de defesa dos

da r e í to s e Lt be r-dade s cons t r tuc i ona i s .

A exclusão desses Itens o r a g i.naLnerrt e constantes do Antep rg

j e t c da Comissão da Sober an i a e dos Direitos e Garantias do Homem e

da Mulher, certamente empobrecem o texto cons t í tuc rona I que, em ou

tros da spo s i t avcs , assegura os d i r e a t o s que nossa emenda vi sa oper~

c i.cnaLa z a r ,

EMENDA ES34047-6
[:J NELTON FRIDRICH E OUTROS CONSTITUINTES

Por Ii Ltiamo , não é dema í.a reg~strar nos anais:

para eliminar o Tribunal. de Gaxarrta.as Consti truca.cnads é pz-ec aso el,;.
minar o mais importante aporte pxoduz a.do pela Comissão da Bober-ana.a

e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, qual s eja , o prl!,l

cipio da não lirnitaçao do controle jur-r.sdí.caonaL da const i cucaonaka>

dade, o maior avanço da histõr~a un i ver-aaL que poderlamos pr-oduaar
com a nossa Con ata, truaçâo a

Pelo menos, vamos pensar duas vezes, lembrando

sempre que o futuro nos Julgará. A emoção cor-pot-atn.va atia do Judiciá

rio e medí.ocre dentro da questão equac a.onada , O que arnporrta é o Jul

gamento da ní.st.Sr i a ,

o Tr~bunal de careneaas constatucacnaa,s criado na dimensã!2,

das GARANTIAS CONSTITUCIONAIS não eer-i.a s entu.do se fosse parte da

ESTRUTURA DO ESTADO, que é uma estrutura estruturante da praxJ.s do

Poder Estatal. Bem ao ccntxâr-ao , com a cr-aaçâo do Tribunal de Gara!l

tias Corratia, tiuca.onaa s (tal corno acontece com a cr raçâc da Defensoria

do Povo) o que se pretende cona trr-uazr e uma estrutura estruturante da

pxexa s do Poder soca.er ou da scbecame do Povo. l!: justamente o co!!.

trárJ.o do que está pressuposto na abstração feJ.ta pelo enbepzoj et;o

da conueeâo de s rs temet í.aaçâo, O que se quer é um 'rr-abuna t. fora e

acama do Estado para Julgar o que está acama e fora do Estado: a dig,

nidade da pessoa humana a.nda.v i.duaL ou coletivamente debe'rrru.nada ,

O que se quer fi que o Supremo Tribunal Federal seJa judao.i.âr-f.o , isto

é, estatal, e que o Tribunal de Garantias Conat a.truc Lonaa s ae'j a poli

tico, esta é, social por excelência a

Em suma, o Tribunal de caranto.as Constitrucãonaas Eo.i, cr1.§!.

do pela Comissão da aober-anae e dos Direitos e Garantias do Homem e

da Mulher para carrl.g1.r o maa s grave defeito da organização normat~

va do Brasil, qual se-ja a ausência de mediação entre a sociedade e o

Estado, que produz a hrper-trro t í.a dos Poderes estatais, em ccnsequêp

eia da qual o Estado deixa de ser o que deve ser, l.sto é, um J.nstr!:!.

menta da socu.edade C1.vJ.l a

l!: êovac que não e assJ.!l1 l1 t ã o "l õg i c o .

Juízes sem vitaliciedade, aam senhores; esc8,

Lha.doe pela sociedade, eam senhores, porque a na seêra,e demonstra que,

em metêr ra de Direitos Humanos fundement.aa s , os Juízes va.tiaLf ca.oa €'

as estruturas j udf.c i.a í.e-iee-caba i a se a.f ea.çoam fác1.1 e 50fist~cadame!!.

te às anconseaeucacnaj i ãaões por exceIêncae , a s to é, ao golpes de

Estado.

JUSTIFICATIVA

Em primeiro lugar, é absurdo caracterizar como "dr re í t c fUl!

damental" a obtenção de tal declaração. Além dlSSO, ê outro absurdo

cr i ar uma ce r-t rdãc píib Lt ca comprobatória de fatos futuros e aleató

rIOS a

EMENDA ES34046·8

EMENDA ES34048-4
tJ VIVALDO BARBOSA E OUTROS CONSTITUINTES

..,- 'I.r:NAlt.lO/CON1SS.i.c/l~ICCNllIdc-_-------_,

..,- TEJ(rc/Jusrl~IC..Ç.i.c ___,EMENDA ADITIVA

rrr

..,- lt1TO/.WST'flClÇ.i.t.----------------,

..,- ~LE:I... Il"'/"II.. 'Il,.i.II/I""'~_" ..'~aio--------___,

"'Ul~Il---- ___,

[J BRANDÃO MONTEIRO E OUTROS CONSTITUINTES

EMENDA MODIFICATIVA

Acrescentem-se ao Art. 19 os itens VI e VIr. passando o a

tual VI a VIII.
Altere-se a redação do Ar t . 22 9, que passa a ser.

VI - pela ação penal privada subs í d i â r aa ,

VIr - pela ação requisitória de informações e exrb â ção de

documentos,

Em conseqUência, após o Art i go 249 , i nc Iuam-s e dOIS novos

Ar t i go s (o 25 9 e o 26 9 ) , na forma a seguir

Art. 229 - Conceder-se-á mandado de segurança para prote

ger dt re r to Lfqut do e certo, and avr duaL ou co Let i VO, não ~mparado

por "habeas c orpus" ou "habeas data", seja o responsável pela i1.!:.

galidade ou abuso de poder pessoa física ou j u r Ida.ca , de d i re r t o

públICO ou privado a

Art. 25 9 - Cabe ação penal privada sub s rda âr i a na ausên

cia de lnlciatlva do MlnJ.stérlO PúblICO, seja qual for o c r.ime ,

desde que sua pe r s e gua çjio processual não esteja condí.c aonada 11

que r xa ou a representação.
19 - Nos c r ames de tortura, ocorrendo omissão do ~hnlS-

t ê r i o PúblICO, a vítima, seus parentes ou representantes Le ga i s

poderão a) m za r ação penal subs i da âr i a .

§ 29 - Com o cons en t i.merrt o da vítima, ou de seus parentes

na i s p rôxamos , se morta ou mentalmente arrêapaca tada I qualquer pe~

soa, andava dua L ou co l e t rva , pod€jr,ã' promover a ação • \/\ I V-
\,,( \ \ \ _",)'--A:

JUSTIFICATIVA

A r-e daç âo proposta constava do Ant ep r o j e t o da Comissão da
Soberania e dos nir e í tcs e üarant i as do Homem e da Mulher.

Trata-se de ampliar o alcance do mandado de segurança, de

modo a fornecer aos CIdadãos e suas entidades as soc i at i vas um in~

trumento j ur-Ida co e f a ca z na defesa de seus Interesses, s e j a con

tra o Poder Pilb Laco , seja contra abusos do poder econômi co p r a va-.

do orgam aado a
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Emenda. ModificatJ.va

Modifique-se o TItulo l ... DOS l'RINCtPIDS FUNDAMENTAIS, e
ar-t a go s , que passa. a ter a seguinte redação:

TITULO I
DOS PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS

Art. 19 - O Brasil ê uma nação fundada na d Lgu a d ade da pessoa humana
e na comunhão dos brasileiros, irmanados num povo que va s a a constru
ir uma e oc a ed ade t a.vr e , Justa e s c La dji r La , -

é r t , 29 - A soberania do B'r ae a I pertence a c povo, de onde emana todo
poder, e so pelas formas de. mana f e e t açjio da vontade popular previstas nes e
ConstJ..tuição e lIcito aaauma r , o r g an a z a r e exercer os Poderes do Estado.

§ único - O povo exerce a eobe'ram,a, prJ.ncipalmente:
- pela consulta plebiscJ.tãrJ.a sobre a ConstitUJ.çâo, suas emendas e normas

ou atos que Ler, complementar definJ..r como de transcendente mecrcsse
nacional ou comunitário;

- pelo sufrágio universal, secreto e a.guaf no provimento das funções de
governo e legislação;

- pelo direito de aru.cdatave na elaboração da Const.1.tuição e das leis;
- pela Lav-re ação corregedora sobre as funções piib Li.cas e as scc'Laaa de

relevâncJ.a publica.

Art. 3 0 - O B'r aa r.L e uma República Soberana, um Estado de Direito e
uma Federação indissolúvel de Estados-membros e Distrito Federal, que

~~~,c~m~e:~:=::~:~i~:p~p:~~:r:n~<tp~~r:~i~~oa p~~I~i::~idade, a cJ.dad~

Art. 49 são Poderes do Estado o t.e g Ls t a e Ivc , o Executivo, ~ o Judic!.
ãrJ.o •

Art. 59 - Ao Estado incumbe, primordialmente, garantir a J..ndependên
c a a nac a cnat , assegurar a p ar t Lc a p açjic do povo nas decisões nacaonat.s
e promover o des envc Lvamen t c , a e r r ada c aç Zc da pobreza e a r eduç iic
das desigualdades s o c a a a s e r e g a on a í.a , me d a an t;e etapas p Lane j ad aa ,

Art. 69 Na ordem J..nternacional o BrasrÍ p r e c cu i.aa e

I - .t codificação pro~r.e~siva do üa r e a t c In~ernacJ.onal e 3 ... for

mação de um Tribunal Ln t e r n ac a o n a L dos DireJ.tos Humanos com
poder de decisão vinculatoria;

II - a insta.uração de uma ordem e conêma c a Justa e eqllitativa, com
a abolição de toda.s as formas de domJ.nação de um Estado por
outro;

III - OI. união de todos os Estados Soberanos contra. a competição
armamentista e o terrorismo;

IV - o desarmamento geral, simult:ineo e controlado;

V - a dissolução de todos os blocos p oLf r Lcc-om Lí t ar e s t

VI - o estabelecimento de um s a s t ema universal de segurança, com
va s t as ã criação de uma ordem 1nternacional capaz de asse
gurar a paz e a justiça nas relações entre os povos;

VIr - o intercâmbio d a a c onqu a.s t a s t e cno Lê g Lc aa e do p ac r i.mêm o
cientIfico e cultural da humanidade, sem prejuIzo do direi
to ã reserva de mercado sempre que o controle tecnologicõ
de nações e s t r-ang e a r as possa implicar dominação p c Lf t a c a e
perigo para a auc od e z e rma naçjic nacional;

VIII - o d-i r-e Lt c universal de uso, reprodução e amí t açjio , sem re
mune r a ç ao , das descobertas c Len t Lf a c a a e tecnológicas rela
t a v as li vida, ã SAúde e ã a.limentação dos seres humanos; -

IX - a suspensão do e i g Ll,o b ancji r i o , por de c Lsjic p aa s ad e em jul
gado da Sup r ema Corte c cns r í.cuc a cua t , ou de .rua c i.ç e do Pais
onde o titular da c cn c a , encoberto ou não pela p e r s cna Li.d a
de Jurídica, tenha domic!l LO.

_________ '''''..l.,I\/,,''.. ''nãI\J.''.rnlolllJio ___,

r.r-------,.---,.-------TUTO/JUITlfICAQÃO--------------,

EMENDA E834052-2
l!J .ross PAULO BISOL E OUTROS CONSTITUINTES

a

m---PAIITIPO--

L......FMDB

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-s e ao Art. 69; a redação a se gua T. onde se exclui
expressão "na forma da Ler"

Art. 10 9 - g livre a paralisação do trabalho, seja qual for

a sua natureza e a sua relação com a comuna dade , excluída a de rm c í.a
t rva de empregadores, não podendo a Let estabelecer outras exceções.

Parágrafo únICO - ~a hipótese de pa ra l rs ação do trabalho, as
or gan i zaçõe s de classe adotarão as p r ova dênc aas que garantam a man!!

tenção dos servaços mdrspens âve i s ao atendimento das ne cess a dade s

Ineda âve i s da comunidade ~

Art. 69 9 - São assegurados ao serva do r púb l t cc CIV.11 o

da r e a t o ã Lavre as soe i ação s md í ca I e o de greve.

Ret a ra-cse a expressão "na forma da Lea'", uma vez que;a j e r
nada mais tem a acrescentar sobre o conteúdo e spe c f f a co do Artigo.

A adoção do conce at o "paraLi s açâo do trabalho" decorre de um probl~

ma de linguagem, pOIS o conc.eito de greve não adequa-se ã paralisa

ção do trabal.ho por i mci.at rva do empregador.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de assegurar o direito de greve. Sobre o conteQ

do especI f i co do Artigo, a Lei não tem nada mai s a acrescentar.

JUSTIFICATIVA

Dê-se ao Art. 109 e seu parágrafo úruco a s egumte redação

r.r-------------UJ(TOIJUnlrleAqio---------------,

EMENDA ES34049-2

r.r-------------Tr:1TO/JlItT'ncAQ40---------------,

~--------PL.. N..."10/eOIol'3"io/.\.l.C!llol'1I.ÃCI ___,

..,.,- 'I.J:NA'"o/cOllISSÃO/IUlOOlllssia -,

r.r TElTG/.lUsT'I'ICAQAO --,

1.1

EMENDA ES34050-G
tJANA MARIA RATTES E OUTROS CONSTITUINTES

EMENDA ES34051-4r JOSE GENOINO E OUTROS PARLAMENTARES

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se, como § 3 9 do Art.27, a s egumte norma

§ 3 9 - Por representação da soc i edade civil, o Defensor do
Povo poderá, a qualquer tempo, ser destituído pela maLor i.a absolu

ta da Câmara dos Deputados, que na mesma s es são Leg i s Lat.Lva elege

rá o subs t i tuto .

JUSTIFICATIVA

o dISPOSItIVO ê anda spensâve ; , pOIS, do contrário, o Defe~

sor do Povo se r i a mde s t í tuÍvel enquanto durasse o seu mandato, c2.

mo ocorre com os parlamentares.

A preocupação fundamental desta emenda e garantir uma con
cepção moderna e estrutural de c onc e a t c s fundamentais como o de Nac1.~

na l i.d ad e , Sob e r an a a , Il r.d ad an La e Estado, que encaminhe, do ponto de
VIsta c on s t Lt u c a ona L, a superação do velho au t c r a t a r Lsmo decorrente
da Lns e rnnen t e Lí.a açjic do Estado por segmentos minoritârJ.os da socJ..ed~

de b r as a Le a r a , Adota-se uma estrutura lógico-conceitual que apresenta
o a nd a v Lduo como pressuposto cn t oLê g a c o do povo, que o e da sociedade,
que o ê do Estado. _ ..

O Estado não ê um f a.m em si mesmo, e sua ex i.s t en c a a 50 se

j u s c a f a.ca pela vontade do povo que o concebeu. A Bob e r a n a a ê o ins
trumento fundamental pelo qual esta vontade pode manifestar-se Li.v r e
mente e, portanto, ela pertence ao povo e não ao Estado por ele con=
c eb Ldc ,

Por último, sa1J.enta-se que uma estrutura conceJ..tual não ê
um mero s cea e ê r t e de conceitos, mas sim um a'r r an j c onde cada concei
to tem um lugar logico a e r i m ac , fora do qual ele perde sua competên
cia semântica, sua força de e en t a do , sua própria s í gm.f a c açjic conte:!
t u a L, Com a a t;o queremos reafirmar a importância que adquire a ordena
ção dos conceitos c cn t a do s nesta emenda mod a f Lc a t Lva , -
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= TEnO/~U'TlFlc~Çi.o,-------------_____,

Constituinte CARLOS CHIARELLI

OA RE NLP

EMENDA E834055-7
f!J

r.r TEXTIl/JUSTlflCAÇ;.O ----,

'LIHÀlIlotc:OWISS,i(l/$lIlICllllllllia --,

l:J PLENARIO

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: letra E. ,ltem do artlgo 213. Acrescente-se ao ar t i ço 228 um parágra fo 3Q com

seguinte redação, renumerando"~~atual § 32 para § 42:

inclua-se na letra c , i t em I do ar t i qo 213 da

subs t í tutrvo do relator da õoau s s ão de Sistematização o seguinte:

Seção VI

Da Repartiç~o das ReceJ. tas TrJ.butárJ.as

Art. 213 -

{:
II§ ~ ~ vedada a cessão, à administração d!

reta, de servidores de sociedades de economia mista ou de eE!

presas públicas, salvo para desempenho de at iv rdade s técnicas,
o exercício de cargo ou função de confiança, hi pút.ese em que
o sa l ér ro e os demais benefícios referentes ao se rv i dor serão

pagos exclusivamente pelo 6rgão de destino. 11

JUSTIFICAÇAD

c - dois por cento para financiamento de investi

mentes nas RegJ.eies Norte, Nordeste e no Estado do Espírito Santo na

forma que a lei estabelecer.

JUstl flcativa

o Estado do Espírito Santo é uma Região subdesenvolvida que

não pode dispensar nenhuma ajuda ou previsão de política de desenvolvimento Re

gional. Ao longo dos anos tem se manhdo às custas desta politica de desenvnlvi

menta regional , vinculado que é a reqí.ãn Norte e Nordeste ,tendo o Espírito

Santo sado até hoje coma um Nordeste sem SUDENE.

Um dos grandes problemas das empresas estatais está

em que mui t as delas servem de tn ombo para contratação de pe.!

soal da Administração ni re t.a . E: uma forma irracional de admi
nistração pública j ampede uma avaliação adequada dos çustos

públicos i e serve para acalentar anúmer as irregularidades fui!.

c í ona i s •

o o í spcs i t i vo tem, ass rm, um' alto sentido saneador.

EMENDA E834056-5
Constituinte ABIGAIL FEITOSA e OUTROS

PLENARID

= Tt:lTIl/JUSTIFICAÇ,iO ----,

- EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇAO(SUBSTITUTIVO DO RELA

- DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 264, inciso I

=-------------TUTIlIJUSTIFICAÇ;.O-----------------,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artlgo 213 , § 22.

tJ PLENARID

'LtN.. "IO/ClllolISS;.o/SUIClllolISS;.O --,

* - Dá nova redação ao inciso I do art.. 264,

Art. 264- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I - Cobertura dos eventos de doença, velhice, invalidez e mor

te, acidentes do trabalho e reclusão; sendo que as aposentadorias e pe

sões por velhice e invalidez serão devidlts a todos os trabalhadores in
dependente de contribuição direta ..

JUSTIFICATIVA
Dê-se a s equarit e redação ao § 2Q do Ar t i qo 213 do

SubstitutlVO do Relator da ccnus são de Sa s t emet azaçãu , Se r i.a um oene r íc i o de Dl salário mfn i mo Justificado pe Lçs paga
mentos and í r e t o à sequr adade .

da parcela superior a quinze por cento do montante a ser entregue,

nos termos do i tem 11 deste artigo , devendo o eventual excedente

ser distribuído entre os demai s par-t í.cIpaate s , na forma do dispo~

to do item II do artigo 212.

r.r------------- UXTD/JUnIFu:..ç,io _____,

- EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE CDNSTITUIÇ~O SUBSTITUTIVO DO

RELATOR) -

DISPOSITIVO EMENDADO : § 22 do art. 262

~""~0/ 09/87PLENÁRIO

Constituinte AUGUSTO CARVALHO e OUTROS

EMENDA E834057-3

A nenhuma unidade federativa poderá ser destin~

Da Repartição das Receitas Tributárias

Art. 213

§ 22

JUstl flcatl va
* - Dá nova redação ao § 22 do ar t , 262 ..

o equilíbno federativo deperde do equl1íbrio trabutãrao

equilíbrio tnbutário depende de uma justa repartição de receitas. A nova Cons

t í tuação deve prever o antigo ensein de uma Federação forte I através de Estados

fortes.

Art. 262 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 22 - Os serviços de saúde privados podem participar do 5ist!:,

ma tlní.co de Saúde, sob condições de contrato de direito público, te!!,

do tratamento preferencial os serviços comunitários e sem fins lucr!!.
tivos ..



3247

JUSTIFICATIVA

A emenda visa resgatar o produto de debates políticos, t écnr
cos e reivindicações populares que se travaram nas subcomissões e na
Comissão Ordem Social. A Sequri.dade Sucaal , a Saúde, são colocadas

como bens sociais fundamentais para os braslléiros e para o desenvol

vimento do país.

* - Acrescer ao inciso VII do art. 258 a expressão "com partici
pação paritária dos trabalhadores n 1 dando a seguinte redação
final ao inciso :

Art. 258

VII - caráter democrático e descentralização da gestão admi
nistrativa, com participação paritária das trabalhadores.

r.:r-------- Pl.tNJ."ID/co"'ISS~o/~llICOIol'sdl) --.

EMENDA ES34058-1
I? Deputada ABIGAIL FEITOSA

AUTO"---------__--,

Constituinte AUGUSTO CARVALHO e OUTROS

A emenda visa resgatar o produto de debates políticos I técn,!
cos e de r eav í nd í.cações populares que se travaram nas Subcomissões e
comissão da Ordem Social. A Seguridade Social, a Saúde, são co i oca
das como bens sociais fundamentais para os brasileiros e para o dese.!:!,
volv~menp'to do País.

- EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇAO (SUBSTITUTIVO DO RELATOR)

JUSTIFICATIVA

- OISPOSITIVO EMENDADO: Seção II - Da Previdência Social

EMENDA ES340GO-3

r.T---- 1'EXTO/~USTlrlcAo;io--------------,

~ Propõe nova redação para os incJ.sos

i t i 90 79 do SubstJ.tutivo do Relator:
/

EMENDA MODIFICATIVA ""o1"''''''"o -1
DISPOSITIVO EMENDADO: ArtJ.go 79, incisos XVII, XVIII, XIX e XXIV.

XVII ,XV!"II ,XIX e XXIV do aE,

'. ti<" u..................... I
X~l ~,~~~~ .~~~~~: .~~;~~~~.~ .~~;~~~~~~.~~.~~~~~~~: .~.:~~~~~~~ .....~ li

( acesso às informações a xeepea.to das atLvidades que CO~

;1--. (" portem r i.sccs à saúde e dos métodos de controlá-los; I

r

~\/\ XIX pxoaba.câo de trabalho em atrí.va.dades a.naaLubzre a ou per!

I ~ ,v \ gasas, salvo Lea, ou convenção coletiva que, além dos

J\ I r ccnxroj.es tecnológicos va.aando à e í.amí.nação do risco r0\ . x.;;... ~,Lt~ro~ova a redução da Jornada e um adicional de remunera

f
'.; )).:~:::::.::~:.:.:~~,o:~~::~::.......:

,

\ ~ ~cI • XXIV seguro contra acLdentre do trabalho, doenças profissJ.o 

naa.s e do trabalho, a cargo do empregador, sem excâuaz
a responsabilidade civil e czuma.naL e a ãndenr.zacâc pr~

'\ va.s t.a no d.xreJ..to_co~?Jll em caso de cu'Ipa ou do.Lo'.Ó'- _' I
JUSTIFICATIVA

-,
XVIII recusa ao trabalho em emeaenees sem controle adequado

de riscos I com garant:i.a de permanênca.a no emprego;
*- Acrescer à Seção 11- Da Previdência Socia1- um novo artigo co

o número 268, renumerando-se as demais, com a redação abaixo:

Art. 268- A seguridade Social manterá seguro de caráter compleme
tsr custeado por contribuições adicionais dos trabalhadores e emprega
dores, facultativo aos segurados cujos rendimentos no trabalho uItra
passem o 11mi te máximo de salário contribuição fixado em lei.

JUSTIFICATIVA

O princípio da se Le t av rdade e distributividade leva a seguridade

a priorizar os trabalhadores de ba i xa renda. Este disposi ti vo permite,
I com cri t é r í.os e contribuições maiores, a pr ev Ldênc i a ofereça uma opção

de como complementar as aposentadorias de f'a i.xaa sa~rias maas altas.

o aceaso âs anãormações é fundamental para que os

trabalhadores possam exercer o dJ.reJ.to à saúde, h a.qd.ene e segurança

no trabalho.

Deve também, ser assegurado aos trabalhadores o d~

reito à recusa ao trabalho em embaenee sem controle adequados de rJ.s

cos, garantido-lhes b emprego, bem come proibLr o trabalho em at1.vid~

des que apresentam r i.sec de vida ou de mutn.Lacâo e, naquelas at.avxõa-.

des imprescindíveis, deve ser assegurado o controle tecnológico, a r!:,

dução da Jornada de trabalho e um adicional Lncidente sobre o aat.ârc.o

percebado ,
Partindo do pr-ancIpao de que nançuém tem o da.r-e â.tic

de lesionar outrem, deve 'o empregador ser r-eaponaab.i.La.aadc cava i , pe

nal e financel.ramente pelo dano que provocar aos trabalhadores ao não

adotar as medidas de neutralização ou s Larm.nacâo dos rl.SCOS conforme

determinar a legislação especifica sobre a matéria.

Não podemos conemuar assi.seanõo paaeavement;e ao

massacre da população trabalhadora sem a z-esponsabj.Lzaação daqueles

que detém o poder e os recursos para modificar as condições de traba

lho.

EMENDA ES34061-1 ..._, ---,
"'" J m::-cu(.wo~1: eONSTlTUIINTE ORLANDO BEZERRA _ C,LI :::::_J

'LlNA."IO/eOlll"ÃO/tUSCOllISSÃO --;

=--- TII:XTO/~uSTI"leAO;ÃO-------------____,

EMENDA SUBSTITUTIVA

Dê-se a aequarrt.e r sõeçâc ao § 2!:! do Art. 265 do

Pxo j etic de Const~tul.ção/SubstJ..tut~vodo Relator da Corm.aaâo de

Sl.stemat.a.aecâc s

lIArt. 265 -

1I§ 22 - Nenhum bene f Ic a.o de prestação corrtia.nuade

dos rpg~mes corrt.r-xbutia.voa terá valor mensal l.nferl.or ao sal!!
r-a.c mfmmo • ,I

JUS T I F I C A T I V A

Em verdade, a redação original deste parágrafo,

r-es t r ançdnõo a acumulação de aposentadorias, em que pese fazer re-ª.

salva ao õ i spcacc no art. 64 e ao dl.rel.to adquardõo , não resguarda,

porém, JUSt'1 meda.de , os da.r-ea t.oa dos aposentados que, amparados pela

consrtatuaçâo em vl.gor e atendidas as exdqênca.as da Leqa.sLaçjio atual,

EMENDA ES34059-0
Constituinte AUGUSTO DE CARVALHO.-e 'OUTROS

= 'I.I:NjI."IQ/eOllllls;.O/IUICOllIUio -,

PLENÁRIO

= TEXTOIJUnlrlcAO;;.O---------------,

- EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇAo ( SUBSTITUTIVO DO RELATIR)

- DISPOSITIVO EMENDADO : Art. 258 - inciso VIL

Com esta redação cb jet.ava-cse corr1.gJ.r

exas t.entie no texto proposto pelo relator.

daetor-çâc
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vêm contrr r.bu í.ndo para órgão c ELe-a.a L da pr-eva.dênca.a , por exercerem

nova ativJ.dade na admJ.n1.strnçâo públJ.ca, direta ou xndazetia ,
§ 62 - lei compJ.ementar, estabelecer'; as Lama.tiee de

a.dade e outras ccndaçõee de transferêncJ.a da eervaaoe mJ.lJ..tar pa

ra a Lna'ta.va.dade
Subtral.r-lhes o d ar-e r tio a outra apoeen't.adoz-a a não

nos parece pez-ta.nerrce ,

A questão da acumulação de proventos, na at1.vJ.dª

de, está deva.damerrt;e eacaput.aõa no art. 64 do êrrtepz-o j etic da Carta

Maqna, ancãuaave ao assegurar a certas ceteçcr-aes r eccnhecadamerrt e

mal zemunexadas o da're at o ao exexcIcac cumu Le t a.vo de cargos e fu!!.

ções púbâ a.ca s , desde que satJ..sfeitaa a.nda.apenaeive Ls condições de co!!!.

pa't a.ba.La.dade de horérao a, no caso do magistério, de correlação de

aat.ér re ,

A Le a, competente para estabelecer as Lama t ea de idade e

outras condaçôea de t.rens rerêncae do aez-va.doz mJ.ll.tar para a

a.ne't.Lva.dade deverá ser a Le a, complementar.

Porém, em nenhum momento, foi levada em cons:Ld.,g,

ração a situação dos aposentados que, mova.doa pela def'e a.t.ucaa estry

tura de securidade sccaaa exa.e't.errte no se íe , se vaz-am na cont~ngê!!.

cae de enga j az-em-eae novamente no trr'abe.Lhc , cama f01:'ma de superar as

Larru.t.açóes que lhes ampôem os proventos da epoeent.edorae ,

PLENÁRIO

re-r- TlXTO/JUSTlFIll.lÇlo-------------,

convém atentar que, nas e eue a.e ca.rcunecêncaes ,

uma apoaerrtado'ra.a J.solada torna-se, via de regra, fonte anequIvoca

de praveçõee , face à deepropor-caona ã da.Eer-ençe que ocorre entre os

proventos percehidos na e t r.va.dade e aqueles com que passa a contar

o servidor ou empregado ao transfer1.r-se para a a.ne tixva.dade ,

É esta condaçâo que levou a lei a permr t.Lr- aos

aposentados, de qualquer o r a.qem, empenharem-se no exexc Icac de nova

atia.va.dade , su j e a tundc-iae às exaqêncaes de uma t.eqa.s t eçâo que lhes dá

todo o ampa ro .

Caso não ee j a adotada a redação proposta para o

parágrafo em epígrafe, no que tange aos aposentados a a.nda capacJ.ts

dos ao trabalho, a nova const ã.euaçâc poderá ccnst a tuac-ee em J.ndes~

Jável. J.nstrumento xepees.as.vo e l.nvaao-r das dJ.sponl.bl..1.l..dades l.ndl..vl.dB.

aJ..8, opondo-se, ao espírito de ampla tutela aos dnre a t.oa _J.ndJ.viõB,

ais, tão bem expresso no a.nda.acu't.a.veâmen't.e demccz-átu.cc capitulo dos

DJ.rel. tos e aarencaee .

Dê-se a eeqturrte reãação ao art ..170, do SUbetJ.tutJ.vo, transfonne o Pari
gro ürccc em p3rágrafo 12, e Inclua-se o § 22 nce segw.ntes tel:nos:

Art.170 - À justaçe nu.L'rtax, compete processar e julgar os milJ.tares

nos crimes nuãataree, defJ.IUdos em le~ carplementar.

§ 12 - Em tenp:> de guerra, esse foro eepecaeã, estender-se-á aoe cJ.VJ.S,

em casos expressos em ter canplementar, para repressão de crárres quanto a segu

rança externa do p::!í.s, ou às :i.nstl.tw.çÕes nú.lJ.tares ..

§ 22 - t vedado aos Estados, lnstJ.tuJ.r Justiça militar estadual.

JUSTIFICATIVII

Os c'ramea ma.Li,tares deverão ser estabelecidos em Lea, com

plementar e em caso de guerra, 05 cdvas também serão Julgados

por mesmo foro eepecaeL, não senda permí.t.ado os ccnst.Ltuaçêes

e atieduen.s estabelecer a Just~ça rnJ.J.itar estaduaJ..

EMENDA ES34062-0
f:J CONSTITUINTE ORLANDO BEZERRA

~l.lNÀIIIQ/CIlMIII"Il/.u.IlIlWI".io,---------

= Tll(Tll/JUllT�F�CAÇlo--------------,

EMENDA ES34065-4 '"""-------j r:TT~'(_'~-=-"]tJ CONSTITUINTE RICARDO IZAR . C..!...-l _J

PLENÁRIO

r.-r
T

Ii:XTO/ JUSTI' ICAÇÃO' ---,

DISPOSIçõES TRANSITÓRIIIS

Dê-se a aequnrrt.e redação ao a.t.em IV do art .. 77 do texto eon.§.

titucional.. Art. 77 .

Dê-se ao Art .. 43, nas ei.epos a.çêee transJ.tórJ.all do r aube t Ltiuuxvo

do jrrc jeto constitucional.

IV - Conceder autorização pz-éva.e para a venda, doação

de armamentos, municões a, qualquer tipo de armamento bé Lz.co para

o ex t ez-a.or ,

Art. 43 - FJ.ca assegurado o dJ..reito da aposentadoria dos sepA

dores, que a data da promulgação desta conat.Lcuaçêo estiverem con

t.rnbuando , para órgão ofJ.cJ.al da l?reV'J.dência e, quando preencherem

as conda.çôes exaçddaa pela legJ.slação ordl.nárJ.a que regula a maté

ria ..

JUS T I F I C A T I V A

r.-r------------- TUTll/JUsTIFIllAÇiio-- -,

A presente emenda estabelece ser da compenêncaa do Congresso

NacJ..onal a eut.o'r i eeçâo para o ccmézcao de material bélico com O

ex't.e r a.or , evat ando aas am o abuso a.nda.acr-amd.nado de vendas, doa

ções de armamento bé La.co ,

A..EN!\RIO

~l.lN ..lIIQ/COllll'lio/.uIl:QlIll.do ___,

Deverá fl.car assegurado o da.r-etic de aposentadoria aos servido

res que esrta.varrem contrrLbua.ndo para a pr-evadêncaa eccaaa , e ec.n

da quando preencherem as éondaçêes exa.qa.daa pela Lea oz-da.neiz-La,

reguladora da matérJ.a.

BENJA JlDITlVA JlD f'Rll.ETO CE a:t6TITlÇl\O (SLIlSTlTUTIVO 00 RELATOO)

DISPOSITIVO~: Art. 265 - alínea 'c'

r.r-------------TJ:xTO/JuSnflc.wlo, ---,

EMENDA E534066-2 ....., -----,
I..tJ C_oo_5t_i_tu_i_nt_e_AB_IGIU1J_"_·"_1'EITlJSA Ei_,.lJlJl2l5 ""'J C='OO3J
[!J I 5'''~7B7J

~l.tn.õ.IIlll/cllloll.l..ll/.u.eOloll8ilÃll_--- ___,t: 'pLENARIO

Dê-se a seçuante redação ao pa:r:ágrafo 62 do artigo 72. do Sub.§.

m eutavo ao pz'c j etio de conet.atuaçâo ,
Art. 72 •••• " •••• "" ••••• "" •••

Acrescer à alínea nc" do art. 265 a expressão ne sessenta anos de idade para a

nulhern ..
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PLENÁRIO

Constituinte EOUAROO JORGE E OUTROS

C7r- PLI:N"AIO/(;ONI'do/:U'(;OlolIJs.iO ~

~
JUSTIFICATIVA

A emenda v i s a resgatar o produto de debates poLf t acus , técni
cos e r e rv Lndí cações populares tl.radas dos trabalhos das Subcomissões

.. e da Comlssão da Ordem Social. A Segu'!idade Social, a Saúde, são co
locadas como bens sociais rundament aí s para os bras í Ie i r-cs e para
desenvol v iment c do país.

EMENDA E8340?O-1
r:
r:

JUSTIFICATIVA
=============

Coerente com o drspoaí.tívo que prevê 35 anos para o homem e 30 anos

para a mulher no caso de aposentadorIa por tempo de serviço.

Constituinte ABIGAIL FEITOSA e OUTROS

_ EMENOA AOITIVA AO PROJETO OE CONSTITUIÇAO (SUBSTITUTIVO 00 RELATOR)-

..,.- TUTO/~UlTlfle"ç;;o ___,

EMENDA ES34067·1

PLENAAIO

Constituinte ABIGAIL FEITOSA E OUTROS

- EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE COIlSTITUIÇllO SUBSTITUTIVO DO RELATOR)

- DISPOSITIVO EMENOAOO Seção I - OA SAÚOE

.. - Acrescer à Seção - DA SAl1DE - artigo novo - 264, incisos I, 11,

lI!, IV e V - e parágrafo único, renunerando-se os sLbsequentes, COOI a se
guinte redação:

"Art. 264. A saúde ocupacional é parte lntegrante do Sistema [Jnico de
Saúde, sendo assegurada aos trabalhadores medrantar

- Medidas que visem a al.íminação de riscos de acidentes, doenças
prof'Lssaonaas e do trabalho sendo o processo produtivo organi
zado de modo a qarant.rr a saúde e a vida dos trabalhadores.

11 Informação a respelto de at ívroades que comportem riscos à saQ
de, dos métodos de controlá-los e dos resultados das avalia
ções realizadas.

11'1 - Participação na gestão dos serviços internos e externos aos lE.
caas de trabalho, relacionados à segurança e medicina do trab~

lho, acompanhando a ação fiscalizadora do ambiente.
IV - Recusa do trabalho em ambaentes que não tiverem seus riscos

'..,::........ controlados com qarantaa de permanêncaa no emprego e sem redu-
,>~ I ção saíaraal .

V Livre ingresso aos Iocars de trabalho de representantes sandí

cars para ouvir os empregados a respeat;o das condições de tra

balho e acompanhamento da ação fiscallzadora referente a r.!!lgu-
rança, higiene e medícana do trabalho. I :;/

Parágrafo único. As pessoas que detêm o poder de decisão sobre a or
qaruzação do processo produhvo serão responsabí.Lizadas caví.L e cnm.!.
nalmente pelos acidentes e doenças relacionadas às condições de trab~

lho.

= TIXTO/Jt.5TlflC".."O ___,

JUSTIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDAOO: Art. 264, inciso

* - Acrescentar a expressão "velhice" ao inciso I do Art. 264,
que passa a ter a seguinte redação:

Art. 264- ••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••.•••

I - Cobertura dos eventos de doença, velhice, invalidez e
morte, acidentes do trabalho e reclusão; e

-:
r:'"'). ';j-.J-

'"" A emenda visa resgatar o produto de debates pol I t i cus , téc-
nicos e de reivindicações populares que se travaram nas subcosu ssõe s e
comissão da Ordem Social. A Seguridade sociai , a Saúde J são colocadas
como bens sociais fundamentais para os brasileiros e para O dese';,v~-

vimento do país. ,,' / ,'" i r \ /,. , .....

EIEIVA SU'RESSIVA AO PROJETO DE crnsTITIÇAO (SUBSTITUTIVO DO RELATOR)

OISPOSITIVO EIENIlAIlO: Art. 268

r:;---------PLIIlAIIIOICON1JI101IUICONISllo ,

"'-----------__ l'tltl'O/~UITlfIC"..ÃO ___,

EMENDA ES34068-9
t:

Suprimir O parágrafo único do art. 268."
JUSTIFICATIVA
=============

JUSTIFICATIVA

Já está prevasto seu conteúdo no ãncaso I do ert , 269.

A emenda visa resgatar o produto de debates políticos, técnicos e

reivindicações populares extraídas dos trabalhos das Subcomissões e da Comissão
da Ordem social A Segurldade Social, a Saúde, são colocadas como bens SOC181S

fundamentais para as braslleiros e para o desenvolvimento do pais.

Constituinte EDUARDO JORGE

EMENDA ES34069-?
t:

PLENÁRlp

..,.- TlXTOIJUITlfIC.....io ___,

- EMENOA AOITIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇAo ( SUBSTITUTIVO 00 RELATOR

DISPOSITIVO EMENDADO : Art. 263

* - Acrescentar ao art. 263 parágra ro único com a seguinte redação:

Constituinte EOUARDO JORGE E OUTROS

PLENÁRIO

= TIXTO/JUSTIFIC".. io ___,

- EMENOA MODIFICATIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO SUBSTITUTIVO DO

RELATOR) -

- DISPOSITIVO EMENDADO : 261 - § 20

Art. 263 -

O § 2Q do art. 261 passa a ser o art. 262, com nova redação e
com o acréscimo do § 12 e § 22 e incisos I e 11, como abaixo

Parágrafo único - As políticas de recursos humanos garantem aos
trabalhadores da saúde : planos de cargos e salários com alternativa
de carreira; isonomia e equiparaçllo salarial 1'105 níveis federal, es
tad~al e municipal, inclusive entre a ... i vos e inativos; adi,missão por
concurso público; incentivos à dedicação exC-IUstva e tempo integral;
capacitação e reciclagem permanente.

Art. 262 - O Sistema Único de Saúde é financiado com recursos
dos orçamentos da seguridade social, -dos Estados, Distrito Federal,
Territórios e Municípios, além de outros, e geridos de forma autõnQ..

ma em cada nível de governo.
§ 12 - Os recursos federais destinados à saúde serão distribui

dos aos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, segundo



FI EN4RIO

Constituinte EDUARDO JORGE e OUTROS

PLENÁRIO

Constituinte EDUARDO JORGE E OUTROS

PLENARIO

Constituinte EDUARDO JORGE e OUTROS

PLENÁRIO

Constituinte DCOURICO'PINtO' e OUTROS

3250

EMENDA E534072-7
tJ
r.r-------- PUIlAItIO/COllIUio/ilIlKOlMlI.to ,

= TUTO/~UllTlflCAÇio-------------_,

- EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE CDNSTITUIÇi\D SUBSTITUTIVO DO

RELATOR) -

- DISPOSITIVO EMENDADO : Art. 260

* - Dá nova redação ao artigo 260.

Art. 260 - As contribuições sociais a que se refere Q art. 259

e os recursos provenientes do orçamento da União comporão o orçame,!!
to da seguridade social, gue será feito com a participação integra

da dos órg!os responsáveis pelas áreas de saúde z previdência e assis
tência social! assegurando-se sua autonomia na gestlio dos recursos,

na forma da lei.

JUSTIFICATIVA

Permitir UIJ! mínimo de autonoIJIia financeira e administrativa
a cada área que compor a Seguridade Social.

EMENDA E534073-5
[:J
r.r-------- PLIIlAlllO/cOllISllo/ill,lloeOIlI••ia ,

r.r ---------TEXTONuulrlc,oçÃo-------------_,

- EMENDA SUPRESSIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇAO (SUBSTITUTIVO DO RELATO

- DISPDSI11\OEMENDADO: Art. 265, §2 2 •

* Sup;rimir do § 22 do artigo 265 a expressão "dos re imes con

tributivos", dando a seguinte redação final ao parágrafo:

Art. 265 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••

§ 2S! - Nenhum benefício da prestação continuada terá valor
mensal inferior ao salário mínimo, vedada a acumulação de aposentadori 5

ressalvado o disposto no art. 54 e o direito adquirido.

JUSTIFICATIVA

Visa garantir que os trabalhadores rurais também tenham sua
posentadoria de pelo menos se tãmc mfni.mo, e não as atuais "apos en-,

. tadorias de 0,5 s.m.".

EMENDA E534074-3
tJ
= I'l.l1tÁ1I1Cl/ccNISlio/IUKlllltnÃO --,

r;-r Tll:ltTO/JUSTlllCAqÃO ----,

EMem ADITIVA AO PROJETO DE CDNSTITUIÇ~D (SUBSTITUTIVO DO RELATDR)-

- DISPOSITIVO EMENDADO : Art. 264

*-Acrescer inciso 111 ao art. 264 com a seguinte redação:

Art. 264- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

111- Atualização das benefícios sempre efetuados simultaneame

te e nas mesmas proporções das atualizações salariais, mantendo-se a
paridade entre ativos e inativos.

JUSTIFICATIVA

A emenda v i s a resgatar o produto de debates políticos, técni
cos e de reivindicações populares extraídas dos trabalhos das Subcomi.§.
sões e da comi s são da Ordem Social. A Seguridade scc i at , a Saúde, são

colocadas como bens soc í.a i s fundamentais para os brasilei~s e para o
desenvolvimento do país. \ ~ ~ J'""\ \ /' ......... ,r

Constituintes EDUAROO JORGE E OUTROS

PLENARIO
= Tll:ltTO/JUSTIFICAqÃCl _,

EJ.eOO ADITIVA AD PROJETO DE coosnTUIÇI!O (SlIlSTITUTVO DO flELATOR)

DISPOSITIVO EI«WXl: Art. 264

Acrescer Ircisc ao art. 264 COO1 a saqumte redação:

"Art. 264. • •••••..•.••••••••••••••••••.••••

lI1 - Proteção à maternidade e paternidade naturais e adotivas j no

caso da mrlher , assegurada licença de 120 dias após o parto, e,
caso esteja amamentando, 180 dias. li

JUSTIFICATIVA

A emenda vasa resgatar o produto de debates políticos, técnicos e de

rervindicações populares que se travaram nas Subcomissões e Comissão da Ordem

Social. A 5egundade Social, a Saúde, são colocadas corno bens scciaís fundamen
tais para os brasileiros e para o desenvolvimento do país.

EMENDA ES34076·0
l!J
r.r PI.1NAItIlI/COllIS'iO/II*CONIUio --.,

= TtltToIJUSTI~lCAqÃO _,

- EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇi\D ( SUBSTITUTIVO DO RELATOR)

- DISPOSITIVO EMENDADO : Seç~o I - •DA SAÚDE'

* - Acrescentar à Seção I - DA SAÚDE - o art. 264, renul>erando

os subsequentes, com a seguinte redação :

Art. 264 - A lei disporá sobre as condições e requisitos que

facilitem a remoção de órgãos e tecidos humanos pana fins de trans
plantes e pesquisa.

Parágra fo único - ~ vedado todo tipo de comercializaç§o de
6rgtlos, tecidos e substâncias humanas •
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_ EMENDA MDOIFICATIVA AD PRDJETD DE CDNSTlTUIÇíID SUBSTITUTUVD DD

RELATOR) -

_ DISPDSITIVD EMENDADD : Inciso II do § 40 do art. 262.

..,.,.. TUTO/~U5T"lC.ÇÃO-------------,

EMENDA E534079-4
Constituinte EDUARDD JDRGE E DUTRDS

JUSTIFICATIVA

~". visa resgatar o produto de deabtes políticos t técni

cos e reivindicações populares extraídas dos trabalhos das subccnus

e da Comissão da Ordem Social. A seçur i dade Social, a Saúde , são

colocadas como bens soc í a i s fundamentais para os brSçt-ileiros e para o
\~ )1
~nesenvolvimento do país. .1 r" / r ,«. ,j ,

PLENÁRIO

Constituinte EDUARDD JDRGE E DUTRDS

EMENDA E534077-8
1!J

..,.,..-------------TEx,.o/~UllTl'ICAÇ.;;O _,

- EMENDA MDDIFICATIVA AD PRDJETD DE CDNSTITUIÇÃD ( SUBSTITUTIVD DD

RELATDR ) -

- DISPDSITIVD EMENDADD : Art. 262 e parágrafos.

* _ Dá nova redação ao inciso 11 do 4 4º do art. 262, substituindo
a expressão «ur-çamentâr ãos " por "públicos", ficando com a se

guinte redação final :

Art. 262 - .

§ 40 - ~ vedada :

11 _ a destinação de recursos públicos para investimento em ins

tituições privadas de saúde com fins lucrativos.

* - Dá nova redação ao ncaput n do art. 262 e a seus parágrafos e
incisos, como abaixo :

JUSTIFICATIVA

Art. 262 - As ações e serviços de saúde são de natureza públl

ca, cabendo ao Estado sua normatização, execução e controle.

§ 12 - As ações e serviços de saúde constituem um Sistema ún!
co de Saúde, descentralIzado para Estados e Municípios, com comando

único em cada nível de governo e submetido ao controle da população.

§ 22 - ~ livre o exercício profissional e a organização dos

serviços privados de saúde exclusivamente nacionais que poderão par

ticipar do Sistema Único de Saúde sob condições de contrato de dir;!

to público, tendo tratamento preferencial os serviços comunitários
serl fins lucrativos.

§ 3" - ~ vedada a destinação de recursos públicos para inves
timentos em instituições de saúde privadas, salvo as de caráter com!!
nitário sem fins }ucrativos.

§ 4Q - A União. os Estados e o Distrito Federal poderão inter

\ ~~~t'fJdesapropriar serviços de saúde de natureza privada necessários
;ã\ execução dos objetivos da política nacional qe saúde, .c;nnforme di!!

p,user a lei.
JUSTIFICATIVA

A. emenda ví.ae resgatar o produto de debates políticos, t écru ,

cos e de r-eIv Indicações populares que se travaram nas subcomrs aõe s e

comi ssão da Ordem Social. A Segurldade Social, a Saúde, são coloca

das como bens sociais f'undan-ent aa s para os brasileiros e para o desen

volvimento do País.

Na Comissão da Ordem Social esta foi a fórmula aprovada; a m,2,
da ficação para I orçamentár'ios I enfraquece a proposta e p r e jud í ca

pr Lor i zação dos serviços púb Li cns ,

Constituinte EDUARDD JDRGE E OUTRDS

PLENÁRIO

..,.,.. Tf;)lTO/~U'T'F1C.çio_---_--------____,

- EMENDA MDOIFICATIVA AO PROJETD DE CDNSTITUIÇllD SUBSTITUTIVD DD

RELATDR ) -

- DISPDSITIVD EMENDADD : Inciso II do § 40 do art. 262.

* - Dá nova redação ao inciso 11 do § 42 do er t , 262.

Art. 262 - .

§ 40 - ~ vedada :

II - a destinação de recursos públicos para Lnves t Iment.us em
instituições de saúde privadas, salvo as de caráter comunitária sem

fins lucrativos.

JUSTIFICATIVA

PLENAAID

constãtuinte EDUAROO JORGE E DUTROS

EMENDA E534078-G
[!J
r;r 'LlIU,"IOICo),unioll.uICOIlIUio ---,

A emenda visa resgatar o produto dos debates po.l.Lt i cns , técni
cos e r e i v i nda caçõe s populares que se travaram nas subccm i ssõe s e na

cosusaão da Ordem Social. A seçur irraoe soc i ar , a Saúde, são coloca

das como bens SOClalS rundamentai s para os hr as i Ie i rus e para o de
senvolv lmenyá do país,

..,.,.. TExTO!JUSTIF'C.Ç,io _,

EMEDA PDITIVA PD PRDJETD DE CDNSTITUIÇAD (SUBSTITUTIW 00 RELATOR)

DISPOSITIW 8ENDAOO: Disposições Transit6r1as,-;-ckl<.:f

PLENÁRIO

Constituinte EDUARDD JORGE E DUTROS

",,- TUTO/JUSTIFIC.ÇÃO _,

* - Suprimir a expressão "pública" do § 22 do art. 262 .

SUBSTITUTIVO DO- EMENDA SUPRESSIVA AD PRDJETD DE CONSTITUIÇM

RELATDR ) -

- DISPDSITIVD EMENDADO : Art. 262 - § 20

Acrescentar artigo às dispoaíções transatõmas , com a seguinte redaçãCi;'7,'c'~.... :, ..."" .....

nArt. ( •.• ) A Seguridade socraí orqaruzará no prazo de doas anos a

contar da promulgação desta Constituição, um cadastro geral de benef!
ciárlos, contendo todas as informações necessárias à haba.l.ítação
concessão de benertcrce.
Parágrafo lí"lico. Uma vez implantado o cadastro, por meio dele se fará

a compovação dos reqursatos necessáraos aos direitos assegurados pela

Seguridade.

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

Racionalizar e qarantar, bom atendimento ao trabalhador e combater dl~

torçiles e fraudes.

A pa rt i c í pação a que se refere o artgo é na ass as t ênc i a à saQ
de em geral e não numa h i po t é t i ca assistência pública mai s restrita.
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PLENÁRID

Constituinte EDUARDO JORGE E OUTROS

* Acrescer a seguinte expressão "ofensa criminal" ao inciso
do art. 264, que passa a ter a seguinte redação:

- EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE CDNSTITUIÇI1D (SUBSTITUTIVO DO RELATDR)-

Art. 264 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I - Cobertura dos eventos de doença, invalidez e morte, acidente

do trabalho, reclusão e ofensa criminal; e

- DISPOSITIVO EMEDADD : Art. 264, inciso

Constituinte ULDURICD PINTO e OUTROS

=- TEXT(lf~!Jsrl~ICA~Ã(l _,

r:T" 'LENUIO/COluuio/sllICO"'IUlo--------~

PLENARIO

EMENDA E834085-9

TUTO/~"1TlfIC"'Qio

- EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇM SUBSTITUTIVO DO

RELATOR} _

- DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 262 - "caput"

* - Dá nova redação ao ncaput" do art. 262.

Art. 262 - As ações e serviços de saúde são de natureza públi
ca, cabendo ao Estado sua normatizaçi!io, execução e controle ~

JUSTIFICATIVA

r.r 'LII:NAft'O/eollls!lo/slllCOllIUÃO ,

EMENDA E834082-4
I:

A emenda visa resgatar o produto de debates poLí t i cos , técnl
cos e r e Iv i ndi cações populares que se travaram nas Subcom.is sõe s e Co

mas são da Ordem scc i a l . A Seguridade scc i ar , B' Saúde, são colocadas
como bens SOC1B1S fundamentais para os brasileiros e para o desenvol

vimento do país.

JUSTIFICATIVA

A emenda vae a reaçg tar o produto de debates politicos I t écmcos
e de r e rv í.ndí cações populares que se travaram nas suucceu.s sões e na I

Comissão da Ordem sccrat , a Saúde, são, colocadas como bens soc i a í s fu.!:l.
damentais para os bras í Ie i.r os e para o de senvo l vrnent o do país.

PLENAAID Constituinte EDUARDO JORGE E OUTROS

,.".- TUTO/~ullTl'ICJ.Ç.iP-------------_,

PLENARIO

EMEDA IOlIFICATIVA JlIJ PROJETO DE CDNSTITIÇJlIJ (SUBSTITUTIVO IJ(J RELATOR)

DISPOSITIVO EIe<DAIlO: Art. 264 - inciso II

Dá nova redação ao inciso 11 do art. 264.

"Art. 264 ..

II _ Proteção ao trabalhador em sn.tuação de desemprego ~nvolunteÍrio

mediante programa de seguro que proporcí.me suxíâ io compatível

com o último salárao

r:T" TEXr(l/~llllTL~ICA~;;O-------------_,

- EMENDA SUPRESSIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO (SUBSTITUTIVO DO

RELATOR) -

- DISPOSITIVO EMENDADO : Art. 258 - "caput;" -

* - SUPRIMIR DO "CAPUT" DO ART. 258 APÓS "ASSIST~NCIA SOCIAL,"

TODAS AS OUTRAS EXPRESSOES DO DISPOSITIVO, OANOO A SEGUIN

TE REDAÇl'iO FINAL :

JUSTIFICATIVA

Art. 258 - A seguridade social compreende um conjunto integrado
de ações, voltado para assegurar os direitos relativos a saúde, pr!:.,
vidência e assistência social.

A emenda vasa resgatar o produto de debates políticos, técnicos e de

raívindí.cações populares que se travaram nas Subcomissões e Comissão da Order

Social. A Segundade Social, a Saúrle, são coj.oceoas como bens sccfai s fundamen

tais para os brasileiros e para o desenvolvimerto do país.

JUSTIFICATIVA

A parte suprimida já está garantida e desenvolvida no art.

259.

PLENARID

Constituinte ULDURICD PINTO e OUTROS

EMENDA E834087-5

r.T ~LENAIlIO/COlllll;;o/lll.CDI,llldo ~

J rr=';~IDO~

) ~-'.,.~ t:'02/09/87

Constituinte EDUARDO JORGE E OUTROS

PLENÁRIO

,.".- 'LII:NUIO/COlllu,iO/SUICOllISSlo ----,

EMENDA E834084-1
t:

,.".- rurO/~unIFlcAçÃO-------------__, ,.".--------------Tn:TO/~UITlP'C...ÇÃO-------- __,

- EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE CDNSTITUIÇM (SUBSTITUTIVO DO RE

LATOR ) -

- DISPOSITIVO EMENDADO : Art. 261 - "caput".

- EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇI1D (SUBSTITUTIVO DO RELATOR

- DISPOSI TIVD EMENDADO: Art. 259

* - Dá nova redação ao "caput;" do art. 261 J substituindo a expres
são J interdependente I por I uni ficada' J como abaixo :

* - Acrescer inciso IV ao Art. 259 com a seguinte redação:

Art. 261 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, asse

gurado pelo acesso igual!tário a um sistema nacional único de saúde,

tendo ee cada nível de governo direção administrativa descentraliza
da e unificada e controle da comunidade.

Art. 259 - .

IV - Contribuição incidente sobre a renda da atividade agrícol

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

A Lnt e r deperidênc i a contraria a ne cess i dade de uma ve rdade i r a
unificação administrativa a cada nível de governo.

A emenda v i sa resgatar o produto de debates políticos, t écrucos e

de r e i v.ino l cações populares que se travaram nas Subcomissões e Co- I
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nus são da Ordem scc i a t A Seguridade soc i a í , a Saúde, são colocadas
como bens Sociais fundarnentals para os brasileiros e para o desen-'

vo Iv i ment o do pais

EMENDA ES34091-3
Constituinte ULDURICD PINTO e OUTROS

Constituinte EDUARDO JORGE E OUTROS

EMENDA ES34088-3
l:

PLENÁRIO

= TU1"(l/"tI~TIF'e~ç;;:o __,

- EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE CDNSTITUIÇM ( SUBSTITUTIVO DO REL!l.

TDR ) -

- DISPOSITIVO EMENDADO : Art. 263

* - Acrescentar parágrafo único ao art. 263 com a seguinte reda
ção :

Art. 263

Parágrafo único - O Poder Público deterá o monopólio da impo!.
tação de equipamentos médico-odonto16gicos 1 de medicamentos e de ma
téria prima para a indústria farmacêutica.

JUSTIFICATIVA

A emenda v i sa resgatar o produto de debates pol í t i cos , técn2:.

cos e re ivano ícações populares t i r ada s dos trabalhos das Subcomissões

e da Comlssão da Ordem socrat • A Segurldade soc i ai , a Saúde I são c.Q.

locadas como bens SOClaIS f'undamen t.a i s para os br a s i Lear-os e para o
desenvolvimento .do Dais.

EMENDA ES34089-1
Constituinte ULDURICD PINTO e OUTROS

= PLI!NAIllo/cOlollu.i:o/llulcololln.io ~

PLENARID

r.r TUTO/JUSTlfleAQ.io-------------__,

EMENDA ADITIVA

Acrescentar o inciso XI ao artigo 33, com a aequarrt.e redê

ção:

"XI - Pesenvol.ver ações e prestar aez-va.çoe de saúde à pg

puj.açêo ;."

JUSTIFICACÃO

o Sistema Nacional. Único de Saúde cz'Ladc no capítulo da

saúde pressupõe que as ações e serviços de saúde. serão unificados

e desenvolvidos pela União. Estados, Distrito Feder"ll e Munici

pios, razão pela qual deve haver um item que defina o mesmo no ax

tigo em pauta.

EMENDA ES34090-5
Constituinte ULDURICD PINTO e OUTROS

r:T-------- PLENAAIO/COIlI$s.iO!SlllCOJolIUÃO' -,

PLENARID
r.r- TUTO/JUnl~,cAçÃO __,

EMENDA MODIFICATIVA

Substituir a palavra "medicina" por "saúde" no inciso XVIII

do artigo 7 e •

JDSTIFICACÃO

A fim de compatibilizar com todo o texto constitrucaone.L e

corrJ..gir impropriedade, Já que não são normas médicas e sim saniti

rias que permitem a redução de riscos.

r.-r------------- TUTO/.lI'JTlfl.:AÇi.O--------------,

_ EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO (SUBSTITUTIVO DO

RELATOR) -

_ DISPOSITIVO EMENDADO : Art. 262 - § 2°.

Dá nova redação ao § 29 do art. 262

Art. 262 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 29 _ O setor privado de prestação de serviços de saúde pod~

rá ser chamado a participar de forma complementar na assistência à

saúde da população, sob condições estabelecidas em contrato de dire!,

to público, tendo preferência e tratamento especial os serviços co

munitários sem fins lucrativos .. Lei complementar definirá os parâme
tros para que uma entidade comunitária sem fins lucrativos possa ser

beneficiada por este dispositivo.

JUSTIFICATIVA

Precisar melhor o dispositivo, evitando distorções.

EMENDA ES34092-1
Constituinte EDUARDO JORGE E OUTROS

r:T ~LI!NA"IO/COllIS!lÃp/IlURCGIlISS.io_--------,

PLENÁRIO

= TEXTO/JlInl"cAQÃO---------------,

_ EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO (SUBSTITUTIVO DO

RELATOR) -

DISPOSITIVO EMENDADO : Art. 261

Dá nova redação ao "caput" do art. 261 e os parágrafos 12 e 29

passam a ser os artigos 262 e 263, renumerando os subsequentes,

tendo o artigo 261, parágrafo único e capu t com a g;g.dnte redação:
Art. 261 _ A saúde é direito de todos e dever do Estado.
Parágrafo único - O Estado assegura o direito à saúde mediante

políticas econômicas e sociais que visem a eliminação ou redução do

risco de doenças e outros agravos à saúde, e o acesso universal
igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.

JUSTIFICA TIVA

Esta emenda concc i tua o d i r e i t o à saúde, de forma mais ampla

que o s i mpLes acesso aos serviços e ações de saúde.

EMENDA ES34093-0
Constituinte EDUARDO JORGE e OUTROS

PLENARIO

r.r---- ----------TUTO/./U!.\'lnlll.Çlo -= __,
- EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE CDNSTITUIÇAD

(SUBSTITUTIVO DO RELATOR ) _

- DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 259, inciso II

* Dá nova redação ao incisa 11 da Art. 259.

Art. 259 - •.••.•••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••

11 - Contribuição dil"eta e indireta dos trabalhadores;
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JUSTIFICATIVA j
A emenda visa resgatar o produto de debates políticos, téc

nicos e de r eav Indtcações populares que se travaram nas Subcomissões
e Comissão da Ordem Sacial. A 5egUtldade Social, a Saúde, são coloca

das como bens sociais fundamentais pare os br as í Lei rcs e para o de-'

senvolvimento do País.

------------HuM~I"'rt>~;:~ . ~,_

-r,,1<~..ír, Q,,\, lr, ' ..:;:'~r
Inclua-sI? onde cOI.b,::,!

Art.. E' facult-ado ao r'r es rôent,e da Rc púb Lr ca co'aonrccc r

ao congresso Nacional rara" anúncio da medidü~ admin19lrdI1V~"';

poet ences ou 11<:11:n manlf~st.aç'ões po)íticas re tcvarrecs

rios e dos Municípios, tem como fundamentos a 50
berania, a nac aona Lí dade , a cãdadanra , a dignlda
de das pessoas e o pluralismo política. -

JUSTIFICAÇItO

Uma vez dec i d.ida a implantação do s i s t ema Parla
mentar de Governo em nosso País, é miste r que se consagre tal caracte
r Is t i ca na definição que é f e i t a no r e f'er i do ar t i qo . -

Da mesma forma, o Substitutivo do Relator ao Pro
jeto de ccns t i t.uí.çãc não aric l u i , no Art. 22, os Territórios, o 015
t r a t o Federal e os Hun í c Ip i.ns , lapso que acr ed i t amos deva ser corrI
gldo, para não oei xer dúvidas quanto à indissolubilidade do pacto f!:,
dera I •

EMENDA ES34097·2
I::J CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI

=--- TtlCTO/JUSTIF'C,lÇÃO----- _

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 131

o plen5rio do COOCT1ClSSO Ndclonal é S12Il' dúvidd o cenfir ia 1)1">

lít.ico maí s C!.....pn.!'~51.VO do pzrfa , li solenidade ela nuas oe ...c6cs • €"11

sI mesma, Já ltl:ddu?' uma mcom euctc ~'~Decia1. D!fI;t-SQ mai.a qur- a f,rQ

sença do Cheio de Este'30 no nj.enêr-í.o conores s uz-I xos uj.t a nume rorrne

da intearaçiío E> roãcrço dos laços de entendimento cnt.ro 05 (lC.>J.S ro

ôcras , P."rcco, portanto, arnpcr-t ent.o que se llt..r~1JUf' ao P"l;-~ic'l"'"lo

da Ropúblictl a Eacu l dadc de, a seu Juizo, pedir a ree l i e ar êo c,,_ E(2

não especial do conoress-c NQC10nal para o seu compõirccí.l'1l..'lto, õo
CUJ~ euqus r a tribuno flU.á ~Uo'1 prCoC'lamD.ç'50.

TtTULO V
OA ORGANIZAÇ~O DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

CAP!TULO IH
DO GOVERNO

SEÇItO IH
DO CONSELHO DE MINISTROS

Proceda-se as seguintes alterações no Substitutivo do Re
lator da Comissão de Sistematização:

- Acrescentar .e- art. 131, r enumer ando-cs e o atual e os
s epu i nt es ,

EMENDA ES34095·6
(lCONSTITUINTE VICTOR FACCIONI

~""'ftnl>O__

POS-RS

11 - Acrescentar ao atual art. 131 os parágra f'cs 19 e 2!i2:,
renumerando-se o atual parágrafo único:

Art. 131 - O Conselho de Ministros exerce a direção
suprema da adnu.rif s t r aç ão federal.

fi PLENIlRIO
~1l"T"--

'0709/87
Art. "132" (atual art. 131): .

= -'- TI:ltTll/~ullTlflC"Ç40 _

MENOA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 113

UTULO V
DA DRGANIZAÇItD DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

CAP!TULO II
DO PODER EXECUTIVO

§ 1Q - Logo após a sua const i tuição, comparecerá o
Conselho perante o Congresso Nacional, ao qual apresen
tará o seu programa de governo.

§ 22 - Os Ministros, a s oLadament e , e o Conselho, co
mo um toda, dependem da confiança da Câmara dos Deputa':'
dos, e deverão exonerar-se quando esta lhes for negada.

JUSTIFICAÇ~O

SEÇItD I
DO PRESIDENTE DA REP~BLICA

Dê-se ao "caput" do Art 113 do Substi tuti vo do Ri:.
lator a seguinte redação:

Com a presente Emenda, pretendemos de i xa r clara a res
ponsabilldade do Conselho de Ministros no exercfc i o da direção supre
ma da adnu.nLs t r ação federal, perante os representantes do povo no Pã.!.
lamento.

Art. 113 - O mandato do Presidente da R~
pública é de c inco anos e terá i.n íc í n a 1Q de Ja
neiro t admitida a reeleição sub se quente apenas uma
vez.

JUSTIFICAÇItO

'LEHAIIlO/eOIllI:llsio/suacOlllluio .,

r;-r T'lCToNunl~'cA..ÃO_-__--------_"""l

Nada impede, no nosso modo de entender, a reelei
ção do Pr es i dent e da República para um segundo mandato consecut rvo , a
exemplo do que ocorre em países que também adotam o Sistema Parlamen
tar de Governo t como Portugal r República Federal da Alemanha e Grécia,
entre outros.

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 2.

TtTULD I
DOS PRINC!PIOS FUNDAMENTAIS

EMENDA ADITIVA

§ 32 - A exoneração do s-rime i r o Minlstro implicará a ex.2,
ne r ec ão dos demais integrantes do Conselho de Minlstros.

§ 42 - Se eleito, o Pr i.meí r o Mlnistro somente poderá ser
exonerado após decorr i dos se i s meses de sua posse.

T!TULD V
DA ORGANIZAÇ~O DaS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

CAP!TULD IH
DO GOVERNO

SEÇItD I
DA FDRMAÇItO DO GOVERNO

11.~ ,}t~ J ;;:
Acrescente-se'vO seguinte art. 129 ao Substitutivo do Re

latar, r encmer-ando-nc os seguHlte::H .."C"1J....... i.. l4'1.f 1.2 ty .e J<}(,~ lI!.,

Art 12~ - O Pr es i dent e da República somente poderá de s 
ti tu i r o governo quando andâ spens éve I para assegurar e regu
lar o runc i onament o da adnuru s t r ação e das insti tuiçEies demo
cráticas medr arrt e aprovação de proposta de voto de desconfi~

ança pela Câmara dos Deputados.

§ 12 - A proposta do Presldente da República será prece
da da de audiência do Conselho da República.

§ 22 - A exone ração de Ministros somente se dará a pedi
do do Prlmelro Ministro.

r;-r TUTOIJUsTlfIC"Q40---------------,

~""ftrI000

r PDS-RS

Acrescente-se ao Art. 2º do Substitutivo do Rela
tor as expressões "e sistema parlamentar de qoverno" e "do Distritõ
Federal, dos Territ6rios e dos Municípios", redigindo-o assim:

Art. 22 - A República Federativa da Bra
s í.L, constituída sob r eq i.me representativo e sis
tema parlamentar de governo pela união indissolu
veI dos Estados, Distrito Federal. dos Territó--

flPLENIlRIO

= PLflli.IIID/COIllISdo/lU.CllIllISSio----------,

EMENDA ES34096·4 '"''' ---,
~CDNSTITUINTE VICTOR FACCIONI



JUSTIFICAÇ~D I
Se o Presidente da Repúb Li.ca puder demitir o Primeiro Mi

nistro, que cont i nua a merecer a confiança da Câmara, estará transfor
mando o mesmo em mera subordinado, quando na verdade se trata do Che::'
fe de Governo, que tem r espons abi Lí.dade perante o Chefe de Estado e a
Nação igualmente, representada pela Câmara dos Deputados.

Doutra parte J tal situação pode r i a levar ao risco de PtO-1
moverim nmasse de re lacaonanento com a Câmara, que pode chegar necessariamente à
dassofução.

EMENDA ES34099-9
PJCDNSTITUINTE VICTOR FACCIONI

f3>LENARIO

=-- TlXTO/~U'Tl~IC...Q.liO---------- _,

EMENDA ADITIVA

OISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 116

TtTULO V
DA ORGANIZAÇ~O DOS PODERES E SISTEMA OE GOVERNO

CAPITULO II
00 POOER EXECUTIVO

SEÇ~O III
OA RESPONSABILIDADE DO PRESIOENTE DA REPOBLICA

Acrescente-se J ao Art. 116 do Substi tuti vo do Rt=.
lator da Comissão de s i stenet í zaçãc , a se quint e mc í sc VI:

Art. 116 - ...•.........•.............

••• . ••VÍ•~ •~ •~i~t~~~ .p~;ia~~~t~; .d~ .g~~e;~~:
JUSTIFICAÇ~O

Para resguardar Q s i s t ema parlamentar de governo
como instituição permanente e evitar que se repita o casuísmo de
1961, quando já em seu discurso de posse o Senhor João Goulart tra
mava contra a manutenção do novo sistema governamental que se insta
lava no país, é necessário que se inclua entre os crimes de r-sspofi
sabilidade do Presidente da Repúbllca atentar contra o sistema par
lamentar de governo. -

Sã assim o s a s t ema poderá perdurar e se aperfei
çoar, po í a não queremos o Parlamentarismo apenas como um oai í.at rvo
para os momentos de crise, mas como uma a ns t I tu í çãc duradoura, que
nasça sob o SIgno da pe r erudade e que s i rva para um longo período de
es t ab í.Li dade .i ns t Ltuc ãona I

EMENDA ES341 00-6 <CUTDJt' _

t:.J Deputado VICTOR FACCIONI

=-- - 'ttll.'tO/JIJS'tlflC.\qÃO -,

3255

SEÇ~O IH
DA CAMARA FEDERAL

Acrescente-se na Seção III, Capitulo I, Titulo V, do subs
ti tuti vo do Relator, como art. 83 J renumerandnvse os seguintes, o di~
posit.ivo abai xo e seus respectivos parágrafos:

Art. 83 - O Presidente da República pode díssojver a Câmara dos
Deputados, quando o conselho de Minlstros derrotada por uma moção de desconfiança
assim o solicitar.

§ 12 - O decreto expl.acrtaré os motivos da díssclução e convoca
rá nova eleição no prazo de sessenta dias.

§ 2. - A Câmara dos Deputados não poderá ser dissolvida por soli
eitação do conselho de Ministros que, apresentando-se pela primeira vez ao congres
so Nacional, segundo o dispnstn no artigo anterior, não alcance a necessána moção
de eunfiança. -

§ 3º - A Câmara dos Deputados não poderá ser dissolvida dLI8S ve
zes pelo mesmo motivo, nem duas vezes por solicitação do mesmo Conselho de Mlnis _
tros, nem nos pr írnea.ros e nos últimos doze meses da leglslatura e nos últimas doze
meses do mandato presidencial.

§ 4º - A Câmara dos Deputadas reunir_se_á de pleno direito, inde
pendentemente de convocação e retomará a sua autoridade como ramo do Poder Legisla
tivo, se não houverem sido realizadas eleições no prazo previsto no § 12 deste art í

~. -
JUSTIFICAÇM

A Emenda regula a dissolução da Câmara dos Deputados de maneira
mars coerente com o sistema parlamentar de governo adotado pelas democracias ociden
tais, que garante as as prerrogativas do LEGISl..A11VO , ao mesmo tempo em que da
oportunidade ao Executivo de verificar se tem o necessãrro apoio político para go
vernar ~

EMENDA ES34102-2
[!foNSTITUINTE VICTOR FACCIONI

r;T------------- unO/JUUI'ICAÇÃO-- ,

'PROJETO DE CONSTITUIÇ~O - SUBSTITUTIVO DO RELATOR

EMENDA ADITIVA

Dê-se a seguinte redação ao Inciso IX do art. 72 do Sub s-,
t í tut r vo do Relator:

Art. 7 - ..

IX - par t i c rpação nos lucros, desvinculada da
remuneração, pela da s t r i buí çâo de Grati
fíeação de Balanço, conforme definido em
lei ou em negociação coletiva.

JUSTIFICAÇ~D

Atendida em parte nossa sugestão apresentada em fase ante
r Ior , através da Emenda de nQ 1P10470-0, voltamos a colocá-la, ví eaf
do tornar viável a implantação da norma, criando a Gratif1cação dê
Balanço, como instrumento des t i nado à distribuição das lucros, des _
vinculando-os da remuneração normal do trabalhador, sujeita a encar
gos scc í a i s , ao desconto do imposto de renda na fonte, e integrada
às grati fieaçEies natalinas, às férias, e a parcelas rescisórias.

Desta forma, as empresas poderão distribuir lucras aos tr~

balhadores, sem sofrerem sanções desestimuladoras.

Acrescente-se ao Capitulo 111 do Titulo V do Sub~

t~tutivo do Relator da ccmaeeêc de SJ.stematizaçào o seguinte art~go9

{fto..h...~ ..

"Art. 1:: pernu.t.rda ao PrJ.lTleJ.ro-MmJ.stro e

aos integrantes do Conselho de xam.strros a ree

Jeacãc para mandato parlamentar, mesmo que est~

Jam no exexcIcac do cargo." EMENDA ES341 03-1
tJ CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI

U'A~T(POU
PDS/RS

JtlSTIFICAÇAo
Pr.ENAlIlolc.O"'lnio/~O.c.:l"'lnir;l--------__,

Este da.spoaat.avo , que julgamos de grande ampoz-.

tânc.J.a, tem por finalidade permitir que o Primeiro-Ministro e os

membros do Conselho de Ministros tenham oportum.dade de serem Jul
gados péla opãna.ão pública.

EMENDA ES34101-4
[J CONSTITUINTE !I! C'íO 12

AUTOft-- --,

~"",'OO;;J
POS/R

= lUTO/~OSTI'(CAÇio-- ....,

PROJETO DE CONSTITUIÇl'D - SUaSTITUTlVO DO RELATOR

T1TULD IX
DA nDRDEM SDCIAL

CAP1TuLO II
DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇ~O I
DA SAODE

PLENÁftIO/CONluÃo/auacOllluÃO --,

= TEXTo/~UnlflCAÇÃO ....,

EMENDA ADITIVA
TITULO V

DA ORGANIZAÇAO DB PUDERES E SISTEMA DE GDVERNO

CAPITULO I
DO LEGISLATIVO

Sup r ama-cae do "caput v do art. 261 e do seu § 1º, assim co
mo do art. 263, o termo "único".

JUSTIFICAÇ~D

Com esta emenda, estamos endossando i númer as solicitações

que nos foram feitas, notadamente a da ns scc i ação êr-as aLea r-a de
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Hospitais, que se insurgem contra um sistema único de saúde para
o País.

E de se se l i ent er que os modelos estatizantes de saúde i~

plantados nos países comunistas e socialistas têm fracassado. Na
própria ürqaru.zação Mundial da Saúde há técnicos que afirmam não

passar de um mito a supar i or í dade dos servaços de saúde est8tiz~

dos.

Não se deve confundir a gratuIdade dos serviços para os

usuários com estatização. A gratuldade é perfeitamente compatível

num sistema múltiplo.

I
Se são definidos os crimes de responsabilidade do

Presidente da República, na qualidade de Chefe de Estado, é mister que
assim também se proceda em r eLação ao Primeiro-Minlstro, Chefe do G.2,
verno, e demais Ministros de Estado.

~ ------_-_-TtxTOIJ"HIFIC...çio-------------,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVD EME~AOO: Art 213 - inciso I, alíneas a e b)

=-------------TEXTOIJUSTIFICac;ÃO -,

fl PLENARID
I'LI"NJ,"IO/eOluss;;o/'ueeolllllllÃO ~

rrPõ'''"T'llO~
PDS-RS

T1TUlO VII
DA TRlBUTAÇAO E 00 ORÇAl'ENTO

CAPITU.D I
DO SISTEMA TRIBUTJ1RIO NACIONAJ..

SEÇAO VI
DA REPARTIÇAO OAS RECEITAS TRIBUTJ1RIAS

Pl.ENMIo

COOSTITUINTE VICTOR FACCIONI

PLENARID

CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI

EMENDA ADITIVA
T1TULD X

DISPOSIÇOES TRANSITaRIAS
Acrescente-se ao Substitutivo do Relator da Comis

são de Sistematização a seguinte art aqn 21, renumerando-se o atual
os seguintes:

Art. 21 - Para o próximo período presiden
c í a l , o Presidente da República será eleito por sü
frágio universal e voto da re t o e secreto, noventa
dias antes do término do atual mandato presidencial
JUSTIFICAÇllO
N~o se coadunam, perfeitamente, e Ie í ção direta para

Presidente e Regime Parlamentarista.
Se desejamos introduzir o Parlamentarismo em nosso

País, e se pretendemos fazê-lo de modo permanente, é importante que a
boa doutrina seja observada e que o Chefe de Estado receba a sua legi
t ímação da mesma fonte do Chefe de Governo, isto é, do Poder Legislativõ

Agir de forma diversa nos levaria para uma espécie
de semi-parlamentarismo e de semi-presidencialismo que se assemelha à
frustrada tentativa que se operou aqui na década de 1960.

Entretanto, para atender ao desejo de par t Ic í pação
maior do povo brasileiro, evidenciado na grande campanha pelas eleiçl:ies
diretas que se realizou no País, aomãtimos, nas Disposiçi:ies Transi tó
nas, que para o próximo período preaí.denc raj o Presidente da Repúbli
ca seja eleito pelo voto direto. Tal ocorreria como forma quase plebis
cltária à Lntr-crtuçãc do sistema parlamentarista, legitimando, pelo voto
direto do povo, a Lntruduçãn de um novo e definitivo sistema de gover
no, capaz de modelar e consolidar a democracia em nosso PaIs. E: preci
so lembrar que estamos tratando aqui de um assunto que transcende, em
relevância, a própria forma de elelç~o do Chefe de Estado, qual deve
ser administrando o País e, uma vez consolidado o processo parlamenta
rista, no período seguinte o Presidente da República seria eleito pelo
Congresso Nacional.

EMENDA ES34105-7
\3:0NSTITUINTE VICTOR FACCIO:;'

r.r- TUTO/JUSTIFICAÇÃO ---,

MENDA AD1TIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 133

T1TULO V
DA ORGANIZAÇM DOS PODERES E SISTEMA DE GDVERNO

CAP1TULO III
DO GOVERNO

SEÇllO III
DO CONSELHD DE MINISTROS

Acrescentem-se, ao Art. 133 do Substitutivo do R,!:.
lator da corní ssão de Sistematização, os seguintes parágrafos:

Art. 133 - ••••••••••••••••••••••••••••

..........§.32':'c~~~tit~e~' ~~i~~~' d~' ~~;p~~~~bi:

lidade dos Ministros de Estado:

- desatender a convocação de qualquer
Casa do Congresso Nacional j

I I - atentar contra:
a) a Constituição Nacional;
b) a segurança nacional;
c) a probidade de administração;
d ) o sistema parlamentar de qcverno».

§ 411 - Os Ministros de Estado s erão jul
gados, por qualquer crime, pelo Supremo Tribunal
Federal.

JUSTIFICAÇllD

Esta Emenda regula matérias omissas no Substitut,!
vo do Relator ao Projeto de Constituição.

Proceda-se as seguintes aI teraçôes, em termos de percentuais, no
art. 213, inciso I, alíneas a) e b):

Art. 213 - .

I - .

aj-, dezenove por cento ao F\.JIido de Par t ícâpaçâo
dos Estados e do Distrito Federal;

b)- vinte e cinco por cento ao Fundo de Participação
dos t4JnicíplOS;

.JJSTIFICAÇl1O

05 t-llnicípios vão assunir novos encargos, sobretudo no cenoo da
educação e da saúde, al ívaandc, com isso, o orçamento dos Estados.

Justifica-se, por isso, a majoração da 22,5% para 25% da quota
de Fundo de Participação dos Municípios _ FFM.

Para efetuar esta majoração, torna-se necessário diminuir a per
centagem dos Estados e do Distrito Federal, mas beneficiando-se os Municípios, que
constituem a base do pacto federativc, logicamente não se estará prejudrcenoo os
Estados da Federação.

EMENDA ES341 07-3

r
TEno/~usTIFIt:...ÇÃO' _

Ef.ENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EME~AOO: Art 212, inciso III

T1TULO VII
DA TRlBUTAÇAO E 00 ORÇAl'ENTD

CAPITU.O I
00 SISTEMA TRlBUTJ1RIO NACIONAL

SEÇAO VI
OA REPARTIÇAD OAS RECEITAS TRIBUTJ1RIAS

o Ircaso lU do art. 212 do Substitutivo do Relator passa a. ter
a sequmte redação:

Art. 212 - .

III - trinta por cento do produto da arrecadação do i"l'osto do
Estado sobre operações relativas à crrculação de mercadorias.

.JJSTIFICAÇl1O

Tem sido Wla luta permanente dos Municipios BrasJ.leiros uma reforma
tributérfa que lhes dê receitas coroat íveís com suas necessidades.

Daí porque a presente emenda, reivindicando o aunento de 25%, estabe
Iecado no Substituhvo do Relator, para 30% na participação dos MunicíplOs nã
Imposto sobre circulação de Mercadorias - IeM.

EMENDA ES341OB-l
l?

= TEXTOI'JIISnrrcJ,ç40 ---,

Acrescente-se um item ao art. 210 do Substitutivo ao Proj~

to de Constituição, nos seguintes termos:
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Art. 210 - ..

IV - serviços de qualquer natureza, não compreendI 
dos na competência tributária da Uru ão ou dos Es
t ados , de r iní dcs em Le i complementar. -

EMENDA ES34110-3
fJ COOSTITUINTE VICTIIl FACCI~I

'LtIl ...~IO/tONI".iO/sUI~ONIU.io ___,

= Tr;:nO/JU5TI'lclÇi.o--------------,

Em decorrência t dê-se ao i tem 111 do art. 209 a redação se
gUInte, a ela adequando-se a redação dos § 42, i tem I do § 52 I § 7º"";
item I do § 8º e itens IV, V e VI do § 92 do artigo ora citado:

EI-ENOA ADInVA
OISPOSITIVO EMENOADO : TlTULO X

Art. 209 - .

111 - operações r e í at rvas à circulação de me rcador i as I

realizadas por produtores I industriais e comer
ciantes, ainda que Lru c í adas no Exterior;

JUSTIFICAçnO

TlTULO X
DISPOSIÇ1)ES TRANSITilRIAS...-- .,...j,f,.J"'-<1

lJ.i<:-l1l""'~,,'~L!rt>.';:-~---

Inclua-se, no Título J o Substitutivo do Relator, o seguinte dis
positivol~~;

Art. . •...• - Esta Constituição será referendada integralmente
por plebiscito popular, ~até sessenta d1as após a sua pttlml.J.lgaçElo.

Parágrafo único . Na consulta plebiscitária será destacada
decisão específica sobre a duração do mandato do Presidente da República e dos
Governadores EstaduaIS em exercício, assim como do mandato dos parlamentares.

.J.JSTIFlCAÇIlO

=- Tf;l(TO/JU!lTlfl~ ...Ç40 _,

EI-ENOA ADITIVA
OISPOSITIVO EMENOADO: ART. 70

rr='...IlTID0iRS]• POS/RS

A crise políb.ca brasileira atual decorre, em grande parte, do ques
tionamento da legitimidade da duração do mandato do Poder Executivo Federal e da
legitimidade igualmente questionada das eleíções de 15 de novembro de 1986, em
decorrência do engodo eleitoral caracterizado pelo Plano Cruzado, medificado me
nos de una semana após as eleições.

Há que se buscar a necessária legitimidade para o exercício do Po
der Executivo, bem como do mandato da representação popular e tal 1891Umidade
s6 pode emanar da decisão direta do povo brasileiro.

TITULO II
OOS OIREITOS E LIBEROADES FUNOAl-ENTAIS

CAPlTULO II
OOS DIREITOS SOCIAIS

'Lr;NJ.~lo/CONI55iO/.UICOlllll5io ___,

EMENDA ES34111·1 ...UTOIl --,

l:J CONSTITUINTE VICTOR FACCIONISendo de todos not ér i a a extrema Ind l qênc i a de recursos
em que se debate a maaur La das nossas edilidades, nenhum sent i do faz

retirar-lhes justamente nesta conjuntura essa importante fonte de 1',!:.

celta própria, a pretexto de at r ibuí r-dhes um novo imposto, de com
plexa instituição, impraticável gestão e duvidosos resultados.

Os Municípios Já estão eficazmente estruturados para co

brar esse t r ibut o , devendo ele permanecer na sua competência trIbut!
ria, independentemente da cr i.ação de novos impostos e das alterações
que venham a ser inseridas no sistema tributário a ser implantado com
a nova Carta.

o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza I atualmente
inserido na competência t r íbut ãr i a dos Municípios, representa uma r~

cei ta extremamente sign1 r rcat í va para uma expressiva parcela dos Mu
nicípios tir as i IeLr-us , em especial para as capitais dos Estados, nas

quais o setor tercIário da economia encontra-se altamente desenvolvI
do. Note-se, de resto, tratar-se de tributo que, com o decurso do tem
po, tenderá a as sumi r cada vez maior importância, visto que o pro -
cesso do desenvo lv iment o econômico, em estágios mais elevados, 1m 

prime maior aceleração à expansão dos serviços do que aos demais s!:,

teres da economia.

Não é admissível, pelas razões vistas, venha a se privar

os MunicíploS de um tributo que, pela sua natureza e seu campo de i!!
c í dênc ãa , tem, nr i.qfnar Iament e , vocação muru c í pa L.

Inclua-se, no art. 7º do Substitutivo do Relator, o seguinte pará-
grafo 42:

Art. 70 - .

§ 42 - Lei Ordinária disporá sobre a participação das traba
lhadores na administração das empresas estatais, bem como na co 
gestão das empresas privadas .

.J.JSTIFICATIVA

= TE:XToIJUSTlfl~~çio ---------_,

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se ao Substitutivo do Relator da cceus

são de Sistematização, na Subseção n, Seção VIU, Capítulo I, Tít!!:
lo v, o seguinte ArL 95, renumerando-se os demais:

A cn-responsaba.Hdade alininistrativa, livremente negociada entre pa
trões e empregados, é hoje prática consagrada nas economias mais avançadas, pois
promove maior integraçilID operacional e propicia melhores resultados.

E, tatrbém em nosso País, há que se integrar o capatak e o trabalho,
num esforço conun para um novo estágio de desenvolvimento econômico e paz social.

er;;1''''IlTIDO~

PDS-RS

Art. 95 - Na trami t ação conjunta ou em
qualquer das Casas, as propostas de emenda à Cons
tituição e os projetos de lei, complementar ou or
rí í.nér í.a , de Lnf.c í at ava das membros do Congresso 
Nac rona L, terão preferência sobre as proposições
versando o mesmo assunto ou que sejam idênticas em
seus fins, apresentadas ulteriormente pelos 6rgãos
dos demais poderes ~ 11

EMENDA ES34112-0 ...UTOII- ___,

t= CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI

JUSTI~-.!CAÇAD

A competência mais expressiva do Poder Legislati
vo, qual seja, o de fazer a Lei, vem encontrando, nos últimos anos,
um esvaziamento Lnjus t a f'Lcáve L, em virtude de continuadas modi f í caçães
consti tucãcnaí s ,

r.r •
L

1::wlr.\O/ eOIl \U 4l) / ' u l.e Ov.lss i o ---,

I .. Acrescente-se ao artlgo 77 O seguinte inciso Xl, renumerando-se
os demais:

EI-ENOA f.IXlIFICATIVA
DISPOSITIVOS EMEI'!)ADOS: Art 77 - TíTULO V - CAPlTlJLO I - SEÇAO 11

Art 83 - T1TLtO V - CAPlTULO I - SEÇAO rv

As convenções acordadas pela Uniao com pessoas ou entidades estran
geIras, das quais resulte obrdqação de qualquer natureza, constituem, em última
instância, vínculo potencialmente gravoso para todo cidadão nacional, pois emsi
tuação de iliquidez crítlca, faz-se necessária a interveníência do Tesouro Nacio
nal junto aos credores.

Por lS50, o exame de acordos externos de qualquer natureza deve cone
t í.tuar competência do Congresso Nacaonal, e não apenas do Senado Federal, não 50 
mente pela relevância da matéria, mas principalmente pela necessidade de sua con
val ízação política e de seu controle por todo o Legislatlvo.

JUSTIFICAÇAO

XI - autorizar ou vetar previamente ell1Jréstimos, acordos e
obraqações externas, de qualquer natureza, de interesse da u-uão.

II - Suprima-se, do mcíso V do art. 83, a expressão "da ltür:Io".

Introduzam-se no SUbstltutivo do Relator da Comissão de Sistematiza
ção as seguintes alterações.

Art77- .

=- TnTo/JUHIF�~ ..."40
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Esse esvaziamento t em grande parte, é moti vedo pela
c r roune têncf a da precedência das propcs í ções da Poder Executivo face
às de iniciativa de parlamentares.

Assim, quando estamos todos anteressadcs em ver re;!
tabelecidas as prerrogativas tradicionais do poder Legisiativo, nada
mais coerente que venhamos a colocar a ques t.ão da precedência das
pr npo s fções , a fim de que 85 iniciadas nas Casas do Parlamento, porque
destas a competência básica da pr oduçãc do Direl to legislada, tenham
precedência sobre as apresentadas uI t er i crmente pelas 6rgaos dos de
mais poderes.

= Tu:TO/~uST"IC ...;;O------- ___,

T1TULO X
OISPOSIÇOES TRA!§UORIAS

Inclua-se no Títul(N'f'bisposiçZies Transitórias" o
seçurnte artigol rn-.k '-<n<bu...

"Art. São estáveis os atuais servi
dores da uní ão , dos Estados e dos Municípios, da
Administração centralizada ou autárquica, indepen
dentemente do regirne jurídico a que estejam submê'
tidos, que, à data da promulgação desta Constitul
çãn , contem, pelo menos, cinco anos de serviço pu
blico ininterrupta ou dez anos intercalados, e es
tejam em pleno exerc íc i o do cargo ou emprego, ex
tinguindo-se os respectivos cargos, a medida que
vaqar en" o

JUSTIFICACIlO
Cem a presente Emenda, objetivamos inserir no no

vo texto constitucional d.í sposLçõe s comuns às Cartas de 1946 (Art.23
do Ato das üí spcs í ções Constitucionais Transit6rias) e de 1967 (Art.
177, § 2 Q , das Df spos Lções Gerais e t r ansd t ár r ae ) , relativas à esta
bilidade do servidor público.

Trata-se de medida das mais justas, para um rnomen
to em que se instaura uma Nova Ordem com os seguintes e irredutíveis
princípios: lIS~O estáveis, após dois anos de efetlVO exercício, os
servidores nomeados por concurso, nos termos do item 11 suprav, "O
ingresso no serviço público, sob qualquer reqrme , dependerá sempre de
apr-ovação em concurso público de provas ou de provas e títulos ll • (Art.
63, i tens IV e II, oo substitutivo do Relator).

Seria, por conseguinte, injusto e desumano que a
nova regra colhesse de surpresa funcionários em si tuação de interini
dade e não lhes desse de permeio pelo menos uma ê I ternati va legal de
conquistar a estábilidade no serviço pública.!

'LllCAlIlo!eOllllSio!luleO.. ISUto --,

tJ PLENARIO
= . TUTO/~uSTlfIC~Ç;.O _,

PROJETO OE CONSTITUIÇAO - SUBSTITUTIVO 00 RELATOR

EMENDA SUPRESSIVA

Sup r Ima-ee o art. 17, do Capítulo IV, do Título 11.

JUSTIFICAÇAO

Ao estabelecer limite de um ano para a vigência de normas

referentes ao processo e Leatoral r O artigo 17 acaba Por restringir
direitos que a prõpr í a proposta de texto constitucional quer asse

gurar.

~ o caso das militares, policiais mdLat ar e s e bombeiros
mi litares que passarão a exercitar quaisquer direi tos po1íticos,
como quer o art. 16 do projeto, mas cujo exe r c Ic í o , entretanto, f.!
caria condicionado ao prazo de um ano da entrada de vigência da lei

regulamentadora, caso se mantenha o art. 17.

'Ll.... ,IlD/cOIU's;.o/IU.CDIol13~io __,

tJ PLEHARIO
rrr- TUTONUUlflC..Ç;.O ___,

EMENOA AOITIVA

OISPOSITIVO EMENOAOO: Art. 2B

T1TULO IV
DA DRGANIZACno DO ESTADO

CAPITULO I
OA ORGANIZAÇAO POL!TICA-AOMINISTRATIVA

Acrescente-se, ao art. 28 do Substitutivo do Relator, a ex _
pressão "e 05 Municípios", redigindo-o assim:

Art. 28 - A República Federativa do Brasil

compreende a União, Os Estados, o Distrito Fe

deral e os Municípios, todos autônomos em sua
respectiva esfera de competência.

JUSTIFICATIVA

Oesde a Carta de 1934, com exces são do período do Estado No

vo, o Municíp10 é considerado como parte constitutiva do pacto fede _

ral e uma das originalidades das Constituições Brasileiras de 1934, 1946 e 1967 é
a divisão tripartida da competência nacional, que reserva parte dessa coopetência
ao Município.

Não é sem razão que as entidades rnunicipalistas brasileiras reivindicam
a inclusão expressa do "lrnicípio como parte integrante da Federação.

Para muitos efeitos práticos isto já ocorre; é mister dizê-lo de forma
clara no futuro texto constitucional. Daí porque a inclUSão da expressão "e JrlrIicí

pios" no artigo que define a organização do Estado Brasí.Iarrn,

~----__--_-_-_TJjlTO/~IlSTI'IC_.. ;.O ~

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo lD4 - § 40

T1TULO V
OA ORGANIZAçnO DOS POOERES E SISTEMA DE GOVERNO

CAPITULO I
DO LEGISLATIVO

SEÇIlO IX
DA FISCALIZAçnO FINANCEIRA, ORÇAMENTARIA, OPERACIONAL E

PATRIMONIAL

Acrescente-se, ao § 40 do Art. 104, do Substituti
vo do Relator da cceu.s sãc de Sistematização, "e, trilnestralRlente, 
relatório parcial."

Art. ID4 - •••••.•••••.••••••.••••••••

• o ••• o •••• §. 4~·:·ô·t;~b~~;i· d~· C~~t;; o d~· Lhia~· ~~

caminhará, anualmente, ao Congresso Nacional, re
lat6rio de suas atividades e, trimestralmente, 
relatório parcial.

JUSTIFICAÇIlO

o controle externa do Congresso Nacional sobre os
atas da administração pública já faz parte da nossa t r adfçãn histó
rica e emana da irrecusável prerrogativa da soberania popular. Ele
é, por assim dizer, o coroamento do ciclo orçamentário, na medida em
que visa certificar se as realizações de receita e despesa se proces
saram dentro dos salutares princípios da probidade e da moralidade 
administrativa.

Dada a importância dessa função fiscalizadora do
Congresso Nacional, e a necessidade, portanto J de se manter permanen
temente informado sobre a ut í l í zação e administraçno de dinheiros, 
bens e valores públicos, consignamos, através da presente Emenda, a
obr19atoriedade de encaminhamento, pelo Tribunal de Contas da Uni~o,
na qualidade de órgão auxiliar do ParLamerrtu , de relatório não só
anual, mas também trimestral, de suas atividades o

Desse modo, com a inclusão de nossa proposta na No
va üons t It.uí.ção , esperamos estar contribuindo para o aperfeiçoamento
das instituições do país, o que, em última instância, é o anseio de
toda a popu Iação .

EMENDA ES34117·1
I:CONSTITUINTE VICTOR FACCI~~;

_-------------TUTONuUlrlUÇ,;;D ~

B>lENDA SUPRFS5IVA

Supr ina-se do Substí.tutavo do Relator da Canissão de Sa.stemat.í.zaçâo o Ar-tago 290
e seu Parágrafo Ilníco,
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EMENDA SUBSfITIITIVA

U:XTDI~OSTlrICA;;;O'_--_- --_ __"

r;'''''"'C]POS-RS

Dê-se ao Artigo 226 e Parágrafos, do Substa tutavo do Relator da Ccmi.ssão de
Sistematização, a seguinte nova redação:

"Artigo 44, Lei 7450/85 - Ao rendImento
e ao ganho de capital de que trata esta Lei, apli
ca-se o disposto nos parágrafos 12 e 22 do Artigo
612 do Decreto Lei n2 2065, de 26 de outubro de 198311 •

Carecem as Entldades Fechadas de Previdência Privada,
pois de maior explicitação do mandamento const í tucaonat , de forma a
preservar o patrimônio que a ConstitUIÇão coloca a salvo da incidên
cia tributária.

§ 29 - O imposto de que trata o parágra
fo anterior será devido exclusivamente na fonte,
não gerando direito a res t r tuf ção ,

§ 32 - Fica revogado o parágrafo 32 do
Artigo 39 da Lei n2 6435 de 15 de julho de 1977.

PLENAAlO DA A.N.C. •

EMENDA ES34119·7 eutc •• --,

(lCONSTITUINTE VICTOR FACCIONI
r.-r-------- PLINJ,1I10ICOlll'SÃo/ll.lICCllISlÃO --,

As restrições adacronaís sugeridas para ambiente específaco , por 51 só caracte
-rLaam a sua inadequação ao corpo constitucional que vasa o estabelecimento de
prdncípaos geraas,
Sem canproousso com a realidade, sua pernanêncaa:

* Tornaria ampossfveas as joínt..ventures onde haja qualquer conteúdo tecnoló
gico. E são estas, justamente " as que mais se JU5tl.flC3JIl quando se persegue
cano objetivo, o desenvolvimento nacaonal ,

* Confere ã burocracia estatal umfantástico poder decãsôrao , sem qualquer ~s
sabaãadade de recurso, V1StO ser "controle tecncíôgaco" conceato ahsolutamen
te subjetivo. -

* Afugenta o invest:iJnento estrangeiro na area de alta tecnologia, pois que na
turalmente, g capa.tal. ãnternacaonal flcará propenso a participar de projetos
outros em paases menos restmtavos,

* Dificulta a par-tacapacão do Brasil no mercado internacional ja que inclui em
nosso texto constitucional temos e condições absolutamente uní.Iateraas em
se tratando de relações mternacíonars de canérClo.

ir Crae conflitos com o GATI, acordo do qual o Brasil ê sagnatãrao.

.. Exporia, certamente, o Brnsil a tratamento equatatãvo, logo retalãatôrao,
por parte das demaas nações can as quais mantemos ou pretendemos manter

relações cccercaaía.

Artago 226 - Consadera-se empresa brasileira aquela constãtuida no País e
que nele tenha sua sede e admmts tracâo , podendo ser de ca...
prtaj nacional ou estrangeiro.

= Tf;I(ToIJOn�'�c.ç40-------------~

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO' Art. 203, Inciso II, Alínea c.

EMENDA ES34118·9
tJ CONSTITUINTE VICTOR FACCI~~~' r.r-"'''''~

l PDS-RL-J
I 19 - Empresa brasileira de capital nacaonal é aquela cujo controle decísô

rio e a maioria do capa tal, SOCIal votante estejam sob a tItularIdade,
drreta ou Indareta , de pessoas fíSIcas drmâcíl radas no País, ou de
pessoas de drreí.tc públlCO interno.

S. 29 - As empresas brasileiras de capital nacaonaã terão preferência no acesso
a créditos piihlacos or-iundos do sistema nacional de poupança.

I 39 - As atavadades que a lei consaderar estratégicas para a defesa nacaonaj
ou para o deserwokvamento tecnológico, poderão ter proteção teeporfiraa,

T!TULD VII
DA TRIBUTAçno E DO ORÇAMENTO

Substitutivo do
Constituiç§o, a

CAPITULO I

DAS LIMITAÇOES DO PODER DE TRIBUTAR

Dê-se à alínea "c", do mcí so 11, do Art. 203 do

Relator da Comãs são de Sistematização ao Projeto de
seguinte redação:

Esta redação, ao mesmo tempo em que privilegia as empresas de capataí nacronal ,
nos pemãt.í.râ Incentavar a necessâraa partacipacão do capital externo no ôesen
votvnnento nacronaj e remete ã Iea ordmária o ordenamento desta part.Icapacâo.

Estando mais de acordo com a nossa tradrcâo, real.adade e necessidades, assegura
a partacapaçâo e inHuêncla permanentes do Poder Legas'lat.ivo na determmacâo do
modelo econêmico que, a cada momento, seja o mais adequado ao nosso País.

Art. 203 
Il

JUSTIFICAÇÃO

=------ TUTOI~lJ!Tlrle..çio--_--_-_-----__.,

Suprima-se do~Substltutivo do Relator da Conussâo de Sistematização, o artigo
289 e seu Parãgrajo Ilmco.

c) patrimônio, renda ou serviços dos
partidos políticos, inclusive suas

Fundações, das entidades sindicais

de trabalhadores e das mstu.tuíçõee
de educação, de prevãdênc.i a priva

da e aas Ls t êncc a social, sem fins

lucrativos, observados os requisi
tos da lei complementar.

IMENDA SUPRESSIVA (ARTIGO 289 e PARÃGRARJ)

= TUfO'~l.I"I,.CAÇ40-------_-----_,

EMENDA ES34121·9
fl constituinte VICTOR FACCIONT

Acrescente-se o seguinte Item V, ao Art. 63, do S.!!.b~

titutivo ao Projeto de Constituição:

"Lfll.~IO/'CIlISS.. p/50ICPlll'U'O ~

1.- No texto const.rtucâona'l , por pressuposto perene, não devem constar regu
Iamentacêes qlfe, por su~ natureza , deverão ser ajustadas no tempo em 

função da 'ree.Hdade econonuca nacacnaj e de setores da economia nos quaas ,
uníversalmente , nos mtegramos,

2.': Restrãngrr a capacadade do Estado de, a cada manento, tornar, em nane do
Povo, a decasâo ótima com relação ã utãfa.zecêo dos recursos Eúblicos é
potencialmente, estabelecer LDn impedimento concreto e sério a capacada
de que o Estado deve ter de atender ao prmcfpro segundo o qual cabe a
ele, Estado, gerlr os recursos públicos em nome do Povo, - que o gera, _
tendo cano objetivo obter o melhor retorno para esses mvestnmentos/dis.,
pêndros ,

3.- Assim, errtendemos cque a. matéria tratada neste artigo cabe melhor ã le
glslação ordinár'e".

r;JC Plenário

JUSTIFICAçno

o Caráter assistencial, indIssociável dos servi

ços e das complementações de benef'Ecans previdenciárlos que consti
tuem as finalidades básicas das entidades fechadas de previdência pri
veda, torna-as titulares reais da Imunidade tributária conferida pelã
Consti t uí çãn" às insti t u.içõe s de assistência social, consoante o esta
belecido no Art. 19, inciso 111, alínea "c" da atual Constituição Fe
deral: -

C) - O pat r í.mõnãc , a renda ou os serviços
dos partidos políticos e de Lnst Lt ua çõe s de Educa
çãu ou de Assistência Social, obaer .... acos os requi
si tos da Lei.

o preceito, a rigor auto-aplicável, tem sido con
trariado pela legislação ordinária, exempli ficadamente:

"Artigo 69 da Decreto Lei 2065/83 - As
Entidades de Pr-ev.í dênca a Privada referidas nas le
tras A do item 1 e B do item II do Artigo 42 da LeT
nQ 6435, de 15 de julho de 1977, estão isentas do
imposto de renda de que trata o Artigo 24 do Decre
to Lei ns 1967 de novembro de 1982 11 • -

§ 12 - A Lsenção de que trata este Artigo
não se aplica ao imposto Incadent e na fonte sobre
dividendos, juros e demais rendimentos de capital
recebidos pelas referidas entidades.
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Const~tu~nte VICTOR FACCIONI
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liA cada C1.nCD anos de efetivo s e rv Lç c , o servi

dor publico assíduo, que não houver s a dc punido por

falta ao serviço, terá direito a. licença especial de

três meses, com todos os da r e Luo s e vantagens do seu

car-gc ou emprego, facultada sua conversão em Lu de n Lz a

çio pecuniária se não gozada contada como tempo de

serviço em dobro, para todos os efeitos Legad a ;"

JUSTIFICA :Ao

Entendemos que esta seria uma das formas de a.n c ent.L

ve rtacs os servidores publicos a se de d Lca r'era mais ao trabalho c,

cons e que n t emen t e ao trato da cc a s a p iib Ld ca , Com a implantação da

presente proposta constitucínnal o maior beneficiado seria o pr~

p r a c Governo que, ao final de cada can cc anos, teria, efetivamen

te, um maior numero de horas ti-r ab a Lh a d a s , A máquina administrati

va precisa andar a passos largos e só com o trabalho e um melhor

aprovei tamento da mão-de-obra disponível é que isso se tornu-ã

possível.

EJVIENDA ES34122·7

fl
= ~I.~N.JlIIl/~OllI5S~o/lu.eOllISl~O _____,

rrr TtnO/JUST'''I~...çio-------------___,

Dê-se ao z.tiem II do art~go 63 do SUbSt1tUt:r.VO do

Relator da Comissão de aa.et.emata.aeçâo a redação seguinte:

Art. 63 ••..•••••••..••••.•••••••••••••••••..

II - O ~ngresso no serv~ço público, sob qual

quer regime, dependez-a sempre de aprovação pri

via em concurso púbLa.co de provas e títulos. Sg

rã assegurada a ascensão funcional na carreira

meda.errte promoção ou provas internas e de tity

los, com 2gual peso".

;:rUSTIFICAÇJl;o

A expressão "e , quando couh~r a regionalizaçã.o"
confl~ta com a forma e o esplrito do ProJeto da Comissão de Siste

matização. Este consagra a regionalização do orçamento fiscal e do

orçamento de investimentos das empresas estatais em textos expres
sos, adotando o critérJ.o populacional e visando a corrigir as de
sJ.gualdades interreg10nais, conforme o § 59 do Art. 220.

Se, porém, a intenção do Relator, ao utilizar
a expressão, foi simplesmente admitir exceções ã regra geral de

regionalização dos orçamentos, ê de considerar que tais exceções
estão formuladas, adequadamente, no Art. 23, Parágrafo Onieo, In

cisos I a V das Disposições Transitórias, que excluem expressame~

te no dispositivo aqui comentado as despesas relativas:

I - aos proJetos considerados prioritários no

plano plurianual de investimentos;
11 - ã segurança e defesa nacional;
III - ã manutenção dos órgãos fêderais sed1~

dos no Distrito Federa1;
IV - ao Congresso Nacional, Tribunal de Con

tas da Un2ão e ao Judiciário; e
V - ao serviço da dlvJ.da da administração di

reta e indireta da União, inclusive fundações ínstituídas e mant~

das pelo poder pUblico federal.

Assim, o parágrafo 19 do Art, 220 do ProJeto

deve ter sua ~edação alterada. Ela excepcionaliza o principio e,
em conseguência, opõe-se ã forma e ao espírito de toda a Seção 11,

dos Orçamentos do ProJeto da Comissão de Sistematização. Mantida,
ela se ro:estaria a expedientes destinados a justl.ficar a aplica
ção desordenada e desigual dos recursos federais.

EMENDA ES34124·3
t:= Const~tu~nte ALUIZIO CAMPOS

...,. PLlUJlIO/COlllssÃO/.u_eOllluú __,

- P~ENJ(RIO

TTT--------------Tl[XTo/~u5T'ne...ç~o ,

JUSTIFICAÇJ.O

A exaçêncae de concurso para 1ngresso no serviço

púb'taco complemente-se com os pranc Ipãoa norteadores da cer-r-e],

z-e, observando-se sempre a afer:r.çâo do mérito e capacitação do

eervaece ,

Cona-ta tam.ntie ALUIzIO CAMPOS

EJVIENDA ES34123·5

fJ
= pl.rN..JlIO/C.O,.lu~o/.u_eOlll ..ÃO __,

PLEN}\RIO

fl;"'''''~PMOB

~....~
05!09J87

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 209 - § 19

Suprima-se o seguinte d2spositivo:

Art. 209

§ 19 - Os Estados e o D~strito Federal poderão

instituir um adicional ao Imposto Sobre a Renda e Proventos de

Qualquer Natuxeza até O limite de 5% do valor do imposto devido
ã União, por pessoas físicas ou JurIdicas residentes ou domicili~

das no respectivo território.

JUSTIFICAÇXO

=- TrxTO/JUITI'Ie...Ç~O _,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 220, § 19

Onde se 1ê:

§ 19 - Na elaboração do plano plurianual serão

observados o estabelecimento de diretrizes, objetivos e metas para
a distribuição dos investimentos e outras despesas deles decorren
tes, e quando couber, a regiona1ização.

Leia-se:

§ 19 - Na elaboração do plano plurianual serão

obs2rvados o estabelecimento de dir~trizes, objetivos e metas para

a distribuição regionalizada dos investimentos e outras despesas
deles decorrentes.

O d~spositivo que se pretende suprimir cria
uma ~ndesejãvel dualidade tributária entre a União e os Estados ,

com repercurssões negat~vas dos mecan~smos de arrecadação do Im
posto de Renda. Ademais, os Estados mais desenvolvidos 'deverão
ser os grandes beneficiários desse imposto adicional, aumentando,
assim, a~nda mais o fosso que separa as diversas regiões do País.

Por outro lado, ainía, é pass.ivel que a pró

pria fragilJ.dade dos Estados mais pobres sirva de estímulo a
seus governantes para tentar obter maiores receitas dos seus go

vernados, a~ravés da u~ilização de ~al disposi~ivo const~~uc~onal.

Assim, enquanto os Estados ricos, com orçamen
tos elevados, poderão se dar ao luxo de não utilizar tal conces

são do legislador, ou fazê-lo de forma suave, os mais pobres, até
mesmo em face da inexistência de outras fontes de recursos, ten
derão a recolher maior carga tr1butâria dos seus cidadãos. No



plano das empresas, isso poderá afugentar novos in~estimentos pr~

vades nos Estados sub-desenvolvidos, aumentando a concentração
nos mais desenvolvidos.

Deve-se, finalmente, salientar, que a atual

distribuição de riquezas no paIs faz com que as sedes das empr~

sas de âmbito nacional se) aro localizadas nos Estados de eoonomia

mais forte, principalmente os que se situam no centro sul do país,

ainda que seus rendimentos seJam auferidos por todo o território
nacional. Assim, enauanto os lucros são propiciados por toda a

população bras~leira, o pagamento do imposto sobre a renda é efe
tuada no local onde se situa a sede ãe empresa.
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a Un~7o, o~ Estados, o D~:.tr~lo Peder!l 8
O~ "~UTl~C.í.p~o.: ~l'J.~t~t1.t.~r'5.o 11") Smbato ôc eua ccrçe tênc.i.c rc9J.lT>0 t.»a c o
}~e..rn. os ~1'..!f'V;> doa-eu da aônu n- ·~ t, r3çE:o C..LJ:":~2 c aut.ár-qua ca ,

I .. cmend a pa-c tence t.cc-ner- Jfl3~S cfec-o (I

t ext,o ccns t a tucaor-e f , 210 -rnc t uar- ce .rcame expr a c a.t e 05 sc.r-va-tc-.c ....
des &ut::-..rgui2s.

Isto €VJ. -taz-á que a le.qJ s't ação 01.'..'11 nfl~- 1..,'

r antonha , 110 ser-vaço p'C.blic..n, '3(~rv2dol'i'S e s tc.tu t árc.cc , f'0 J ado d-
outros Teg.l(1C"s pc.Lo .rcç~m~ C'I,T.

~ fácil de ver, portanto, que as regiões
féricas estarão contribuindo cada vea mais para o aumento

arrecadação dos Estados ma~s r~cos, e, em consequéncia para
maior concentração de renda, no País.

peri
da

a

EMENDA ES34127-B
PJ Constituinte ALUiZIO CAMPOS

______ PL1.11""lO/COlllllliO/IUICO»l1lIo --,

PLENl\RIO
r.r TCXTO/~UITI',C.. l;;;O ..,

Constítuinte ALUíZIO CAMPOS

As mesmas d~storções e inJust~Qas serão regis

tradas também nos rendimentos de pessoas físicas e nos rendimen-
tos de capital, tributados exclusl.vamente na fonte. Por fim, a
Tributação adicional por parte dos Estados sobre a retenção do

Imposto de Renda na fonte incidente sõbre os rendimentos dos

assalariados provocará distorções na progressividade das Tabelas,
fàzendo com que os mais pobres tenham urna carga do imposto adi

cional superior aos dos mais xaccs , o que o:mtraria dispositivoe
constitucionais. O\rt. 195 § Úllíro)

EMENDA ES34125-1
[!OI Cons tn.tiua.rrce ALUiZIO CAMPOS

__________ l'�.lI:NARIO�eollIS3.iio�luIOo lllSlÃO ..,

PLENÁRIO= TUTOIJIJ5TIFleA...iio_,- --.

EMENDA ADIT!VA ......:_.;~ f-t_:'" .:- J

ACRESCENTE-SE, ONDE COUBER,\IIAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

AP:r. ••• - são mantn.dos o Banco do Amazôm.a
S/A (BASA), o Banco do Nordeste do Brasn S.A. (BIlB) , a Super~nte~
dênc1a do DesenvolVÁmento do centro-Oeste (SUDECO), a Super~nten 
dênc~a de Desenvol~mento da Amazônia (SUDAM) e a superintendênc~a

do Desenvolvimento do Nordeste (SUPENE)••

Jushücaç,âo ,

A emenda supre a :$f0missão do texto consta t,!!
caonat , recuperando, ãnct-csave , ôa.sposa.t.avo específ'l.co do Projeto
Afonso Arunos .

Ela va.sa a evitar o b:L.ato adnumstxat:L.vo e
a dispensão do pessoal quaj.aEa.cado , resultantes da ~nde.fJ.Il~ção. Em
ccnsequênca,a preserva a existênc~a de órgãos e estruturas especia
lizados e voltados para o desenvol~mento econô~co regional.

--- ----- lell'I".!';.,.', ;'i~ ~-----__ ~ _

DISt'OSlTIVO }:l::EI:D,'..DO AT"T. (3, IlK'ISü I:I

a l.'n:t.)n, or- Lz'~""(jC'5, o V"Lr,tr:i.l~C) r". te <_' ."
os l1un:.'C:T')0=. )ll~"v'1.iu~rFo TlG;; cito u su-, 1."0,r,;:.etr'~IC2::\ 1-:'11 ft_ -r
õ ico tcaa.cc p aa a O~ SC.I;tS t:;;.:?'Z'\,u'/!..,:-e;. -

EMENDA JUSTIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: DISPOSIÇOES TRANSITORIAS - ARTIGO 24, inciso TI

Onde se lê::

XI - extinguir-se-ão, automaticamente, se não

forem ratificados pelo Congresso Nacional no prazo de dois anos.

Leia-se:

IJ: - extinguir-sc-ãO..:J automaticamente, se não

forem ratificados pelo Congresso Nacional no prazo de dois anos,

excetuados os fundos regionais de desenvolvimento.

JUSTIFICAÇÃO

Pretende-se, com esta emenda, preservar a
continuidade dos chamadas Fundos Regionais de Desenvolv2mento E

conômica - FINOR e FINAM - destinguido-os dos demais fundos con

tábeis, que são os verdadeiros objetos do dispos~tivo constit~

c~onal apresentado pelo Relator.

Sobre o FINOR e o FIN~q, grandes ~nstrumen

tos de correçã.o das desigualdades regiona~s, objetivo preconiza
do no Art. 49, § I, Item II Art. 204 Inciso I, § 59 e Art. 225 ,

'rnca.sc VII, não deve pa~rar ameaça de extiançào , sob pena de com

prometer fortemente as exnectatJ.vas de continu~dade dos investi
mentos decorrentes das deàuções das pessoas jurid~cas, em benefí
cio das Reqiões Norte e Nordeste. -

EMENDA ES3412B-6
P
r.;r-------- ~I.EIlARI~/CO,..ISdol'1J8COllIU.iiO-- ___,

PLENJ\RIO

riT-------------TlI:XTO/JI.STI'\e~ç.iio ,

EMENDA MODIFICATIVA

No art. 263, ~n f ane , subsmece.-ee ': expressão "sa~

de ccupac ronaj," por "Tratamento dos Infortún~os do Trabalhou.

JUSTIFICAÇÃO

A expressão "s a úde ocupaca.onaã " é tradução La.üezra L

de "occupaeí.onaã heeLtihv , que abrange as atra.v Ldades eécna.ces de

sempenhadas no campo específJ.co da segurança, haq'tene le med i.caria

do trabalho I que, no Bras i L, são at.r rbu Idas ao pessoal especial..!:,
aado do MlnJ.stérJ.o do Trabalho.

Por esta razão, arrrçôe-cae a srcostc.trc í.cãc pela e:<:preê,
são "Trat.amento dos rnroreúmos do Trabalho ll por ser atrr.rbua.câo

enquadrada no s i.s tema de saúde.
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PLENJ\RIO

Cona't.a.tiu.í.ntie ALU:lZIO CAMPOS

EMENDA ES34131·6
t: Constituinte AFIF DOMINGOS
..,. "L~Il,(1l10/CONI~'Ão/IU.C~NISS;;:O __,...,. .LlH'O'lIlO/eOIlISliO!lllICOlllIIÃO __,

EMENDA ES34129·4

tJ

rer- TEXTO/.USTII'ICAÇio -, r.T TEXTO/~ui!lTIFHlAÇio -----,__---_,

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se, ao final do ítem I do artigo 32 do

subat í.tut.avo do Relator, a expressão lido trabalhou.

Dê-se ao artigo 288 do Substitutivo do Relator a Se
guinte redação:

"Art. 288 - O Estado incentivará o desenvolvimento ci
entifico e a capacitttção tecnol6gica. 11

JUSTIFICAÇJ\O
JUSTIFICAÇM

o Subs tia.tiu't r.vo do Relator atzr a.bu.í, aos Estados me!!

bras a faculdade de legislar sobre o Da.r-ea.tio do Trabalho.

A xefiez-r.da anr tbua.câc concorrente ~oderã resultar

em dJ.vergêncl.as sobre a tutela.. do trabalh~~cUldades p~
ra as empresas de âmb~f~~1.0nal que poder r.am eventualmente ~4V\..

su j eacae à legislação~rabalho em. Estados onde taveaeem suas

filJ.aJ.s.

Ao substituir o verbo "p romove ro pelo de lIestimular ll ,

desfaz-se a impressão de que o Estado deve promover com exclusivida
de o desenvolvimento científico. Está mais em consonância com os
pr Inc Ipro s da não-intervenção do Estado considerar o Estado como ap!
nas mais um agente de estimulo ao desenvolvimento c i ent í r í co e tecnE,
lógJ.co. Ell.mina-se também a exo r es eãc lIautonomJ.all por se tratar de

alvo inalcançavel, rncompat ãve l com a internacionalização da eco no
rm a •

A emenda vi.ee a preservar a competência pxavata.va

da trna.ãc para Leq i.s Lax sobre D1re1to do Trabalho, que vem se!!,.

do observada desde a Revolução de 1930, quando teve Int.cuo a

real evolução desse ramo do nn.re i to em nosso pais.

EMENDA ES34132·4
l: Constiruinte AFIF DOMINGOS

r.r------__ "l.lN.. lIIIO/COlollS.Âo/IU.tOMISlÃo .,

m-------------- TlI:"-TO/ Ju U l r 1<:" " ;;:o -,

PLENJ\RIO

ccnae í.euanre ALUíZIO CAMPOS

EMENDA ES34130·8

l!J
..,. "l.tNAIlIO/GONIUÂO/IU.CONIIIÃO __,

r.T-- TUTO/~UsTl'ICAÇÃO ___,

EMENDA ADITIVA

j1.
Inclua-se no Capítulo II ao Título IV o eeçui.nt;e aE.

tJ.go,. c;..<. ..LC-. t..-c-z.-~"'U'l...

Dê-se ao § único do art. 234 do 5ubstituti vo do Rela

tor, a seçurnt e redação:

11 Art. 234 _

§ úmco - o monopólio previs to neste artigo inclui os
riscos e resultados decorrentes das atividades ali mencionadas, veda
do à Unf ão ceder ou conceder qualquer tipo de par-t.rcí.paçâu , em espé

cie ou em valor, na exp Ioração de jazidas de petróleo ou gás natu

ral, salvo com autorização expressa do Congresso Nac í ona.L."

JUSTIFICAÇAo
Art ••• - Le r, complementar federal disporá sobre:

JUSTIFICATIVA

r.r-------------Tl:llTO/JUITlncaçÃO --,

EMENDA ES34133·2
tJ ROBERTO JEFFERSON

"Ll[N."IO/~ONISS;;:o/IUIO:ON1UÃll .,

É importante estabelecer o pnncípio geral de que a lJni§o n§
deve conceder par tãcapação não expkoração de jazidas de petróleo ou gás natural.
Caso contrárJ.o, estariamos enfraquecendo o poder de monopólio QUe o povo quis da

à uruêc, N~D se pode, no entanto, fechar definitivamente qualquer possibilidade

de empreendJ.mento conjuntD com d UnJ.i3D, já que se desconhece os rumos dessa at1vi

dade no futuro. Deve existir a possatnj ídade de o Congresso Nacional, como legft!
mo representante do povo, autorizar eventuais exceções ao monopólio. -

Dê-se ao art. 113 esta redação, para o caput:

AX:t. 113. O mandato do Presidente da Repíibl.i.ca é de

cinco anos, vedada a z-eej.eacão para o período subsequente, e terá!

nicio a dez de Janel.ro.

tJ PLENARIO

~/

III. a par-ta.capacâo me ror í câr í a dos EstadoSrâo Di.§.

trl.to Federal na adrm.na.at.xaç âc dos orgãos regiomus de desenvol

vamanco econõmico.

I. a cr-aacâo , os recursos, a compeeênca.a e o fu!}.

ca.onamentio dos orgãos ceqaonaas de desenvolvimento econômaco r

A emenda s i.nueta.aa os mua.eos e da.speraos textos

do proJeto que se referem âs .reqaões de deaenvo Lvamentio eccnôma-,

co. Re aurru.damenbe , Eo.rrna Li.ze o e s aenc a.a.Ls

1) consagra o p Lane j emenbo .reqaoneLr

2) ema organismos eat.atiaa.s , voltados para o de se!!.,

vo Lvarnentio econôrru.oo de regiões qeoeconôrm.ces , compostas de Est~

dos e D).str.Lto Federal CUJas rendas E.!E. capJ.ta se jem inferiores

à méda.a naca.onaL i

JUSTIFICAÇJ\O

II. o sistema de .i.ncerrt.Lvoa promotor do desenvol

vJ.mentoregJ.onal;

3) esclarece os oojet.avos dos órgãos r-eqa.onaa.s de

de aenvoLvamentro eoonônu.cc e e r xcr.ênc.re e eê i.cãc i.a adnu.nds trretu.va

e e l.ami.naçâo das desJ.gualdades l.nterregJ.onal.s;

4) delega para lei complementar a cons t i.euacãc , os
recursos, a oroenxzecêo , a ccmpecênc.aa e o funcionamento dos ór

gãos xeqacnaas de p Lane j amentio , encarregados da execução dos pl.!

nos reg.lona.ls de õesenvcjvament.o ,

~ preciso dea.xarr bem claro que a pr-oãb i.cão para se

reeleger é váll.da somente para o período subeequerrce , Pode parecer

um preca.os rsmo de Lançuaçern mas não é: nosso pais está cansado de

conhecer as questões ]uríd.lcas que são levadas ao Tribunal, por me

ras emulações ou por anve'j a , Cabe po as peevenar esses procedunentos.
Quanto à. data do inicio do mandato, parece-me que

não deve ser a19 de Janeiro, quando as festas de final de ano exi

gem a presença de todos z euna.doa com a famílJ..a .. Imagine-se quantas
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pessoas, desde trabalhadores aamp.l.ea até, e.Ltos funcaonâr-fos'; ·terão

de se ausentar de cada para preparar a posse do Presidente? Haverá

um q:r:ãnde contingente de pessoas ( parlamentares, aueora dades ,

corpo dl.plomático, etc ) que terá de interromper as festJ.vJ.dades

de fim de ano para se deslocarem a Brasília. A eeenatec-êncc.a para o

dia 10 de janeiro não traz qualquer inconveniente e sana outros

muitos.

~LIUI,l.AI[l/c[lIlISSio/.u.c:OIlIUÃO

r.r-----------__ TI';lCTotJUn'~lll.lçi[l----- ___,

:r.+2.......... D:
Supzama...se no art. 130, paráq-ra.fo âeccc , sua expres-

são fJ.nal u ou que lhe forem delegada pelo PresJ.dente da RepÚbll.ca".

EMENDA ES34134·1
tJ ROBERTO JEFFERSON

",-_-= .I.IICAIlIO/eololll.io/IUIlCOllISlio ,

JUS TIFICATIVA

Em outra emenda, entienda, ser incabivel a pret.endada

delegação. Esta emenda é poa.s s amp.Lesmerríie de adequação.

r.T 'I'lI:lI:Te/~u.TI'ICAÇ.io--- _,

Dê-se ao parágrafo ünacc do art. 115 esta redação:

Art. 115-----

Parágrafo âmeo . O Presidente da RepúblJ.ca não pode

rá deleglr ao Prl.mel.ro-Minlstro qualquer de suas atrr.í.bui.çôes ,

EMENDA ES34138-3
[J ROBERTO JEFFERSON

PLIIJlÁIIIOtIlOlotl"iotluICOIlIUiD -,

JUSTIFICATIVA
r.r-----------__ ,.II:lC,.o/~UST'FlC,l.çio-------------___,

supca.aa-ee o art 127

. Não tem o menor senta.de falar-se na pretendida dele-

gação de ccmpecêncae em um s i.seema parlamentar de governo. As funções

do Presidente e do Primeiro-M~n;t.stro são especificas e não podem se

I confundir.

JUSTIFICATIVA

Esta redação é confusa e, na prática, pode fazer

com r-ue um Conselb.o, que tenha eaõo censurado pela Câmara, continue

ar.nde , por mua.tio tempo, a exercer funções de governo.

r.r-------------TClCTO/~lIlTl'rc:.çio _,

EMENDA ES34135.9
tJ ROBERTO JEFFERSON

Dê-se ao § 19 do art. 121 esta redação:

Art. 121. •••••

§ 19 O pr~meiro-Ministro e o Conselho de Ministros
dependem da confiança da Câmara Federal e são exonerados quando ela
lhes venha a faltar. Suprima-se o § 29 do art. 104

r.r Tl!:lCTCt~II11TI ..'c:..ÇÃO- _,

EMENDA ES34139·1
l: ROBERTO JEFFERSON

I'LE ••IlIO/COIlII.iotllllc:Olllllio ,

(J PLENARIO

JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA

Além da técnica legislat~va melhorada, cumpre ass r _

nalar que não se trata de solicitar exoneração 6, sim, de que Já e.§.

tão exonerados pela falta de confiança da câmare Federal.

t de todo a.nace í, távE::l esse tipo de decurso de pra

zo, pxa.nci.paImentie quando Se trata de uma omaaaâo do Congresso Na

caonaã . Esta, e todas as demaz.a matérias, devem ser obj e to de vota

çéo dos parlamentares, afastada a nefasta aprovação por decurso de

prazo, tão ao gosto da Velha ReptibLa.ca ,

EMENDA ES34136-7
tJ ROBERTO JEFFERSON

r.r-------- I'LU,l.IUO/COllllliotllllcolllnio -r

r.r-----------__ TElCTO/~lI.TI'H:AÇio--------_----_,

subseaeua-se , no caput do art. 125, o prazo de~
renta e 02to horas por cinco dias.

r.r-------------TlI:lITO/~II'TI..'c:,l.çlo----_---------_,

Substitua-se, no § 19 do art. 142, a pala.vra conci
liares por concí.Laetôr-Las ,

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

o Parlamento há de ter tempo para organ~z~r um novo

Conselho. O p'razo exíguo, talvez proDOsl. tiadan-entie a.ncLu.Ido no pro

j ecc , motia.vaza.a a disEolução da Cârlara e a enfraquecerJ.a perance a

opi.nião pública.

f precaso que o texto corratrí.trucn.onaL ae j a claro. A

dernais, poucas pessoas do povo saberiam o que é conca t í.ares ~
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tJ PLENARIO

= PLlIlAIlIO/COlllUio/ll,1aCOllllui.o -,

= l'UTC/.lUITI'ICAi;io --,

EMENDA ES34145·6
r ROBERTO JEFFERSON

r.r-------------rUTO/JUSTI"cACio---------------,

r.r PllN"'''O/coUlssio/IUlI:OlIllllÃO -,

EMENDA E834141-3rROBERTO JEFFERSON

Dê-se ao § 79 do art. 99 esta redação:
Supr-ama-eae o art. 94

Art. 99 ••••••

§ 12_ A Ler , nos casos deste art~goI será promulgada

pelo Pz-ean.dentie da nepúbj.aoa em quarenta e oito horas I nas h i.pótiese s

do caput e do § 59, sob pena de exame de z'e sponaaba.Lf.dade ,

JUSTIFrCATIVA

Não se pode aceo.ear que o Presidente da RepÚblica,

por precaoaa.smo , se negue a promulgar a Lea , após apneca.açâc de ve

to pelo Congresso. O texto do projeto é anadrruas Ivej, e , até mesmo,

pode levar a um ampasse e e se o Vice-PresJ.dente do Senado também se

recusar a promulgar a lei, como fJ.cará a matérJ.a?

JUSTIFICATIVA

Este dasposí.tií.vo faz perpétuo o uso do õeceeeo-Lea

em nosso ordenamento Jurldl.co. Mas o faz de forma disfarc;;ad'a, como

que pretendendo esconder sua verdadeira finalidade. Acredito que a

queles que tanto combateram o uso do decreto-lei devem ter a digni

dade de ampeda.r a sua pezmanêncra em nosso ordenamento jurídico.

EMENDA ES34142-1r ROBERTO JEFFERSON

'LII:NAIIIO/CCWIUio/lueCOlilIUÃO -,

r.r-------------TtXTO/~U3TI"c4Çio---_- _.,

PLlIl""IO/COlllllliolIUIKCllllhio -.,

=------------_TnTO/~aTl'ICAÇ.e- ___,

Sub:tJ.tua-se, no item III do art. 165, a expressão

"Lnd.í cados pelo Trl.bunal de Justiça" por "indicados pela Ordem dos
Advogados do Brasil" ..

Suprima-se o § 39 do ar-t , 142
JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA
t da maior convena.êncãa que a indicacão parta da

próprl.a OAB, conforme o costume de nosso direito.

Este.: dasposLtnvo irá trazer enorme ba1búrdJ.a no meao

forense, além de apresentar facetas da.f Iceí.s de serem curnpr i.daa e como,

por exempão , fará o autor para trazer o reu a Juizo eaa que adotad.o o

principio da o:ral~dade? Terá o JUiz de determinar sua presença? E, se

ass im o fizer, estará ando de encontro ao texto conscí.eucacnat ,

O melhor é deixar esta maeêraa , erm.nerrt.ernentie proces
sual , para a legJ.slação cxda.náz-La ,

EMENDA ES34147-2rROBERTO JEFFERSON

r.r 'LCK..."lOh:fJlIIUÃ4/.u.l:1I1116dc-----------,

r;-r TEX1"IlIJU1TIflCAÇÃO ---,

EMENDA ES34143-0r ROBERTO JEFFERSON

r.r PLlHAlllO/ccWIIIi.O/IUIICGIlIUÃC -,

Dê-se ao caput do art.. 79 esta redação:

Art. 79 Além de outros, resultantes de Lea, ou de l~

3t"re_:negociação, são dl.rel. tos dos trabalhadores:

r.r-------------T'[xTl:l/,Junl~lCAi;io _.,

JUSTIFICATIVA

Suprima-se o § 59 do art. 149

JUSTIFICATIVA

Este dispositivo choca-se o que contém o art. 83, i

tem X, que me parece a melhor sistemátJ.ca.

~ preca.ec deixar bem claro que os dire~tos dos tra

balhadores podem ser oriundos do texto const t tucaoneL, de lei ordi

nãxa.a ou de Lt vxe negoc~ação. Desse modo, estaremos eva.tiando queç no

futuro, uma cláusula de d.í.aa Idao coteeivc venha a ser reJeitada em

posterior naçocr.ação, com evaaerrees preJuízos para o trabalhador.

tJ PLENARIO

= 'LlNA"ICJCCWlSSiO/lulcOlillnÀC -,

EMENDA E834148-1
t? ROBERTO JEFFERSON

= PLlNAIlIO/C(lllllliO/sUICCIlIUio -,

EMENDA ES34144-8r ROBERTO JEFFERSON

r.r TlXTO/,JUSTlfIC&çiO = TlnOIJUSTlflC4Ç.;;O _.,

SubstJ.tua-se, no § 19 do art. 146, a expressão por er

roa ou excessos cometidos pela seguinte: por erros, omJ.ssões ou

excessos cometidos. 11

Substitua-se, no item II do art. 164, a expressão

11 a.nd Lcadoa pelo Supremo TrJ.bunal Federal 11 por 11indicados pela Or
dem dos Advogados do Brasl.l. lI

JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA

Muita.s vezes o dano advérn da onu.aaãc , Imortante poa.s

. prever esse t.apo no enunciado constitucional.

1:: da maaox conveniência que a andãcacâo parta da

própria OAB, conforme é o costume do nosso da.z-ea,to.
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JUSTIFICATIVA

Esta norma, que já consta corno art. 69 da Lei 4~215,

eguladora da Ordem dos Advogados do BrasJ.l, deve passar a corrs t.Ltrua.z-

comando constitucional pela .reãevâncra de seu conteúdo, evitando-se

ssim mãmeros conflitos que são originados por urna falsa concepção

e certos magistrados relatJ.varnente à posição do advogado dentro dos
rocessos ,

Suprima-se o 55 do art. 69

JUSTIFICATIVA

tJ PLENARIO

rr----~--------Tl':XTO/JIJ~TIFtC"'ÇiO----------------,

EMENDA E534149-9
l: ROBERTO JEFFERSON

r.r-------- 'LINÃ~I/)/co""ssloJlIl/'CO""IIÃO----------,

Não existe o menor sentido falar-se em responsabilida

de penal das pessoas Jurldicas. Quem iria para a pzi.aâo e os móveis,

os telefones, as viaturas?

FRANCISCO AMARAL

ModJ.fiquem-se os az-t e , 109 a 114, do Substitu.tivo do

Relator, dando-se à seção I, do capítulo II, a denominação de Dc P'r"2

sidente e do Vice-Presidente da República, eenec-ee-ühee a seguinte

redação: "CAPíTULO II

= TUTD/JUSTlfltAÇÃO ___,

~ PLENARIO

EMENDA ES34150·2
CJRDBERTD JEFFERSON

r:-r-------- I'LUAlllo/c:alollsdo/IUICOlilllllÃo----------,

r;r-------- n:cTO/JUSTIFlCJ,qio -,

DO PODER EXECUTIVO
Dê-se ao caput do art. 144 esta redação:

Art. 144- Ao Judiciário é assegurada autonomia adrn,!

nistrat.i,va e financeira, cabendo-lhe o repasse de vaLoz nunca infe

rior a cinco por cento do orçamento ..

seção I

DO PRESiDENTE E DO VICE-PRESiDENTE DA REPÚBLiCA

JUSTIFICATIVA

A autonomia financeira deve ser tal que permata ao

Judiciário não apenas o atendimento de remuneração compativel com

as altas funções ali exercidas mas contemple, ainda, o apez-ãai.coa-,

mento da própr~a tarefa executada. Nesse aentia.dc , nos dxae atuais,

deve-se pensar em cursos de aperfeiçoamento dos servidores, em uti

li'2:.ação de computadores, etc .. Para isso, é preciso ter dinheJ.ro su

ficiente.

EMENDA ES34151·1
f!J ROBERTO JEFFERSON

r:-r-------- /'LENA"IO/COUIJlÃD/IUICOUIUio ,

r;r n:XTD/Jl.I'Tl~ICAÇÃD-------------_,

Dê-se ao i tem XIX do art. 79 esta redação:

Art. 79

XIX - ad.í.cz.one.L de remuneração, de pelo menos qua

renta por cento da remuneração, para as e t.av.í.dadas conaaderradaa pe

nosas, insalubres ou perigosas.

JUSTIFICATIVA

Art. 109 - O Poder Executivo ê exercido pelo Pres~õen

te da República ~

Art. 110 - Substitui o Presidente, em caso de ~mpedi

menta, e sucede-lhe, no de vaga, o vace-r-reeaâerree da aepúbj.ace ,

§ l!'~: - Em caso de ampeôdment.o ou vaga do sceedsenee e

do Vice-Presidente da República, serão auces s a vamentie chamados ao e

xercício da presidêncl.a o Presidente da Câmara Federal, o Pre!3l.dente

do seneec da Republica e o Presidente do Supremo Trl.bunal Federal ~

§ 22 - Vagando os cargos de presidente e VJ.ce-Presi

dente da República, faJ:-se-á eltdção sessenta dias õepoa,e de aberta

a última vaga. Se as vagas ocorrerem na segunda metade do período

prelSidencial, a eleição para ambos os cargos será feita, trinta dias

depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma a ser esta

be Leca.da em lei complementar. Em qualquer dos casos, os eteaeee d,!!

verão completar o período dos seus antecessores.

Art~ 111 ... são condições de eleglbilJ.dade para PresJ.
dente e Vice-Presidente da República:

I - ser brasileiro nato;

II - ser maior de trinta e cinco anos;

rII - estar no exercício dos direitos políticos~

Art.112 - A eleição para Presidente e Vice-Presi1en

te da República far-se-á por sufrágio universal, direto e secreto, 

quarenta e eance dias antes rJo término de" man'date presidencial ~

V! - O mandato é de cinco anos e terá início a 12

de Janeiro.

§ 42 -Se nenhum candidato alcançar a maiorl.B pz-eva s-.

ta no parágrafo anterior, renovar-se-á a eleição, eenexo de quinze ...

dias da proclamação do resulta-ªo da primeira, concorrendo ao segundo

escrutfme somente os dois candidatos mais votados no prame Lxc , e con

e.í.de ranãc-jae eleito aquele que obtiver a maJ.oria dos votos válidos.

§ 52 - Ocorrenào eeaí.e têncaa de um dos dois cenõaea

tos mais voceõoe , sua substituição caberá ao terceiro mais votado, e

assim sucessivamente.

Art ~ 113 - O Presidente e: o Vice-Presl.dente da Repú

blica tomarão posse perante o Congre~so Nacionalque.ae nãoestJ.ver rey

nido será extraordinariamente convocado para tal fi'11~

§ 1:~ - C Presidente e o vâee-Presdâerrte da República

prestarão, no a cc da posse, o seguinte compromisso:

"Prometo manter, defender e cumpxa'r a constitUJ.çãc

da República, observar as Suas leis, promover o bem geral do povo bra

aa.Le Lz-o, ze .... "ir pela união, a integr~dade e a J..ndependênc:ll5. da Repúbli
ce , 11

2! - Jf pezma t.Lda uma reeleição.

32 - será considerado eleito o candidato que obtl.

ver a maacz-Le absoluta de votos, não computados os em branco e os n!!.

1'15.

f!J PLENARIO

Acrescente-se § 39 ao art. 174:
AI:t. 174 •••••

§ 39 Entre os advogados e os jua.aea de qualquer ãns-,
ância não há hdez-anquaa nem subor-da.naçâo , devendo-se todos consider~

cão e xeepeato reciprocas ~

A mad.oza.a das atividades penosas, insalubres ou pe
rígosas pode ser, perfeitamente, me.Lhoxada graças à uea.â í.aacão da

moderna tecnologia. Mas os empresários, em grande parte, recusam-se

a efetuar essas mudanças por que elas custam caro .. E preferem pagar

o adicional, que Lncade apenas sobre o valor do safâri.c-m.Intmo, Es

ta emenda oferece maa.oxea condacões para que as mudanças s e'j arn efe

tuadas. Ao trabalhador não interessa apenas ganhar mais: mua.to mais

relevante é a sua saúde, a sua integridade fisJ.ca.

EMENDA E834152-9
I!J ROBER1<o JEFFERSON

r;-r------------- TUTO/~uITII'ICAÇio, __.

r.r-------- 'I.~MAJI!ll/COWI..iD/IUleo.. lulo ...,
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Sup r ama-cse a Artigo 243

JUSTIFICAçnO

~1.r.N.-:lIlD/cON1SSi.o/SU.CQWI.do ..,

FR1INCISCO lIMlUlAL

PLENÁRIO

suprima, .cae , nos artigos 82 - J.nc150S e II a expre.§.

são Prime1ro -eurnsero ,

n~o em serviço scc i a I que depende de promoção pelo Estada.

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO

RELATOR DA COMISSAD DE

JUSTIFICATIVA

Decorrência da emenda por nos apresentada que retira

do texto o regime parJ.amentarista ~

o apoio ao turismo, como a vár i as outras atividades, contribui

para o de senvo Iv imeo t c econômico e social e não cabendo à Constituição

privilegiar este ou aquela atividade. Além do maa s o t ur a smo , por ser

rentável economicamente, deve ser caracterizado como lIíndústria ll
,

fi PLENARIO

=-------------UXTO/~UST1FICAÇlo-------- ___,

EMENDA ES34156-1
tJ

= TUTO/~UST'FIC.l.ÇAO-------------,
Art. 114 - O Presidente e o vaee-vees íeenee C8 Repú

t.t ãce r-êc pcôexâc ausentar-se do ~aís sem pern-issãc õc ccoçxassc 1;5

c í.cr-e ã , ser g er-a ê~ perda do cargo.

t\rt .. 115 - r."c últ:uro ano de lE>gi~latt:ra errt ez-Loz- à
eleJ.çâo para Pres1dente e vace-jireeãeerree da República o Congresso

Nacional fixará O' valor doe subsídios e ôe verba de representação pa
ra ambos os cargos ..

Parágrafo único - Os subsídios e a verba ::1e represen-'

taçào serão corrigidos monetexaemerrte , sempre que se alterar o valor

da moeda, nos i:n:hces fixados pelo Governo.

JUSTIFICATIVA

§ 22 - Se o Presi=.ente Ou o Vice-presidente da Repú

blica, salvo mctia.vo de força maior, não tiver ecmeõc posse, decorrJ.

dos dez â-í.as , o carge será r ãecãaxaõe vago pelo Tribunal Superior Ele!.

toral.

o Presidencial1smo é o regime de governo tradicional

mente adotado pelo Brasil, e, as últimas pesquisas taml::ém indicam que
6 o regiwe preferJ.:!o pela [[Iõ!110rJ.a do povo brasJ.leiro.

P. proposta apresenta, no geral, a mesma estrutura de

1.946, com a possibilidade de reeleição, pczs , a maioria de nossos

melhores trata~h.stas a admitem, sob o arguwento de que se o governan

te fôr bom, porque dmpedar a r eeaeaçêo • A tese da reeleição da maa e

poder eo povo e é maae demccz-éeaca ,

No proJeto não se cuidou dos subsídJ.os dos cargos e
e procuramos suprir essa falha:.

Propõe-se também a correção monetária ~ quer dos sub

sídios, quer da verba de representação, pois, em WD pais com UU"a al

ta inflação como o Brasil, não é possível que se as fixe para um pe

ríodo de cinco anos, antecipadamente.

t=J:

EMENDA ES34154·5
[J FRANc:rsco AMARAL

= TlJCTo�~UITIFIC.çb- ___,

77
MODIFIQUE-SE a redação dos 'arts. ,,71, incisos III,

VIII,. IX e 79 do Substitutivo do Re~ator, dando-se-lhes a .seguinte

redação: '77
"Art. }.r - t da competência exclusiva do Congresso

Nacional:

I - ••.•

XII - conceder autorização previa para o Presidente
e o Vice-Presidente da República se ausentarem do pêI:1.S;

I'LEHAfIlIO/CO'"ulo/.Ul:co'"uio --,

r.r------------- TlXTO/JUllTIFlI:Ae;.o -c

EMENDA AO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR DA

COM;:S5AO DE SISTEMA 'IUÇAO

I'UN.fIllO/cCNISlAO/.u.COlll••iQ, -,

Dê-se no la redação 8::1 ar t i qo 244 :

EMENDA AO SUBSTITUTIVO 00

RELATOR DA CDMISsAO DE

SISTEMA TIZAÇAO

11 Art. 24/.j. - As míc roenpr esas , assim defJ.n':'das em lei, receb!!.

r ão da União, dos Estados, do D:s-:r i to Federal e do Municípios Itr,!
tamént1 jl.lrí:h~c) dlferenci:l:Jo, vi sando ao rnce.it Ivo de sua criação,
p r e serv açãu ';! de se-tvo Lv Lrnerrt o através ds adequação das obrigações
administrativas, t r tbut ãr t.ae e nr evtoener ãr r as a suas característi

cas par t i.cuj ar es , nos ternos da Lp! COilp:erneltar ll •

JUSTLFI :AçnO

A p resenr e e-renda visa evitar a introdução de um n-rvo conceito

- pequena e-np re se - na Cnrist í tu.í ção , A definição d,? micro empr-aaa,

pe l a Le L, poder é atender à p,~eo-:up'3çãc do legi.slador, tornando esse

conce i to mais ab r anqerit e , As outras modãfi:::açõ~5 visam ane r t'e rçoar
o texto.

r-r- TEXTONUSTIFICAQio -c

rJUSTIFICATIVA

IV - ,. ~

VIII - fixar os subsídios e a verba de representação
:::lo Presidente, do vãee--r-eeeãeenee da RepúbJ. ica e dos Miniatros de E§

tado;

"Art. 79 - A Câmara !'ederal e o Sena.do da República

poderão convocar Ministros de FS'f"ódo para prestar, pessoalmente, in

formações sobre assunto previamente determinado ..

Farágafo único - (manter-se, !sem modificação ..).

JUSTIFICATIVA

A!S modificações propostas são decorrê'~ncia da emenda

por nos apresentada que retira do texto o parlamentarismo.

IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo Pre
sid.ente da República ~

r:
SUPRIMA-se o ancâ.sc IV do art. TI, do Substitutivo do

pecom-êncaa da retirada do texto do t-eqame parlamen-

PLENJ:'Ài6CON1.SAO/.U.CONIItlÃO----------,

Relator:

eeeã.see ,

= rtll:folJusrl'IC~ÃO' ...,
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SUPRIMAM-SE OS §§ ,.2 e ZO do ARTIGO 255,

r.r-------------TrxTcJIJUST1'teJ.Qio -,

Plenárl.o

Constituinte JOSé SERRA

o PlanoPara adequar à nova terminologia adotada para

Plurianual.

EMENDA ES34163·4
tJ

JUSTIFICAÇAO

o §12 deve ser suprimido do Artigo 255 por corresponder exatamen

te 80 disposto no "c aput " do Artigo 256
O §2 Q , por sua vez, estabelece .andev i.damente na Constituição, uma

norma própria da ação da governo - as t o é, dec Lda r através de que
Lns t Ltu i.ções OflC1B1S financeiras movimentar parte dos recursos fede

rais. Ora, se a União Já drspõe de ms t i tuí.çõe s de cr édi t o especIa l i-,

zadas , como BNDES, Cai xa Econômica c Banco do 8rasil, com sua rede de
agentes regionais) cabe ao Executiva dec rdar coma e através de que
órgãos f'Lnance arc s executar a política econõmi ca no tocante a progra

mas e projetos de caráter regional.

EMENDA ES34160·0 ""' -,
[:J Constl tUlnte JOSé SERRA

'LENAlIIO/CQUISlio/IUICOllIIfIÃO' ..,

r.r-------------TlXToNUITI~leJ."io, _,

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR
DA COMISS~O DE SISTEMATIZAÇAO

O Artigo 258 passa a ter a seguinte redação:

11 Art. 258 - A seguridade scc i ai compreende um conjunto integrado

de ações, voltada para assegurar os dr re i t os r e La t a-,

vos a saúde, pr evfdênc i a e ass í s t ênc i a social. 11

Emenda mcdaf í.certrí.va ao Pr2.

j eco de constituição

No § 29, do art. 178:

"Onde se lê: parágrafo 19,

t.eaa-ee : parágrafo ânaco"

JUSTIFICAÇÃO

Para correta remissão do artl.go.

Pl.enárlo

Constituinte JOSé SERRA

NO § La , do art. 144:

I1 Onde se lê: ac r éac rmo real
leia-se: variações"

EMENDA ES34164·2
tJ

r,r-------------T!XTONIJSTI~ICACÃO' __.,

Propõe-se suprimir a de f Irução do f rnanc Lament.o pois isto Já consta

do Artigo nO Z59 de forma detalhada. Este p r ime í r o artigo do Capítu
lo deve apenas definir a Seguridade soc raj .

'u:NJ.~lo/COWI,.Âo/SU.COllll • .io' _,

U S T I F I C A ç ~ O

Plenário

EMENDA ES34161-8
t:J ConsUtuiÂte JOSé SERRA

r.r Tr::tTO/~U$TI'leJ."io' _,

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO

RELATOR OA COMISSAO DE

SISTéMATIZAÇAO
JUSTIFICAÇAO

suprma-se o §2º do ar t i qo 30, renumerando-se o §3º que passa

a ser §2 Q •

A emenda aprimora a redação do texto I porque a expressão acrésci
mo real é bastante vaga' e , portanto, de difícil aplicação.

JUSTIF ICAÇ~O

o drspcs í t i vo é de ampLi tude exces srvs • Toda a agricultura li

da com recursos renováveis. Será viável ou sensato que Estados e Mu _

nicípios pa r t i c i pem do resultado da exploraçilo econômica e do aprove!
r;-r-------------Tt:XTO/~U.'ITI~lCAÇio __,

~PAIITIOO~• PMDB

"L.:NJ.~IO/COl,lIUio/SuleOl,lluio ..,

Plenário

EMENDA ES34165-1
tJ Constitulnte JOSé SERRA

r i sca , doI tamento dos recursos naturais, renováveis ou não? Levado

parágrafo resultará a c r i eç ão de um Imposto de renda estadual e munl-

clpal t que lncldirá sobre os lucros da agricultura e da nuneração 0l:!.

tra coisa não será a "par t i c í paç ão no resul t adov.

Emenda Modl.ficativa ao Pr2.

j etio de Constituição.

EJVIENDA ES34162·6
t=J Consti tuinte JOSé SERRA No "caput;" do Art. 145:

Onde se lê: cr-édi.t.o extraorçarnentárl.o,

leia-se : cxéd.i,tos ad.í.ca.onaa.s ,

r.r------------- TUrONUSTIFICAqÃO -,

Emenda supress iva JUSTIFICAÇIl.O

Suprima-se do Inc i so IV, do art 132, a expressão lide inves-

timentos" .
I1 créditos adã.caonaaevé a des açnacão correta e compatível

com a Seção 11005 Orçamentos 11 •
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f!JPLENARIo

= ~LIIl...IlIO/COM1SS"O/S(l.COMIU.i"o ____,

EMENDA ES34168-5
flCQnstituinte JQS~ SERRA

EMENDA ES34166-9
fD Constituinte JoS~ SERRA

,.,,- rUraIJUIfTI'rcAt;i.a -, ee-r- TI;tTO/~uUI~IC'O'O;ÃO ,

Emenda Supressiva ao
Projeto de ccnst í turcão

EMENoA AO SUBSTITUTIVO DO

RELATOR oA CoMISSAo os

SISTEMATI lAÇA0

Suprima-se o § 2Q do Artlgo 145.

Suprima-se o artigo 196.

Trata-se de mat ér i a pertinente à legislação orrn.ná-

ria. No caso de pagamentos devidos pela Fazenda Estadual, em cada

JUSTIF ICAÇAo

ente federativo, deve-se estabelecer as formas de consignações atende~

do peculiaridades da organização da administração pública local.Reco.!:.

Obras ou serviços de que resulte aumento de equipamento urbano

em determinada área são custeados ou por preços públicos ou por í.mpcs ;

de-se que nem sempre são cons rçnadcs OS recursos ao Judiciário. Por tos.

exemplo, no Estado de São Paulo, aloca-se às Secretarias da Justiça e

da Fazenda, e ru nçuém melhor que as nr õpr i as autoridades estaduais ou

No p r rme i rc caso, qualquer despesa adicional pode, simplesmen

te, ser cobrada como preço. E o caso do f'o rnec i.merrt n de água, de ener-

locais para dec ada r se mantêm ou não os esquemas atualmente adotados. g18 elétrica ou de gás. Criar contrlbuição seria, simplesmente, dupll-

ca r a cobrança. Por fim, em muitos e muitas casos, estes serviços são

EMENDA ES34167-7
l!J Constitulnte JoS~ SERRA

rrr-------------TEXTO/~ulTl~le...çio _,

EMENoA AO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR oA

CDMISSAo oE SISTEMATIlAÇAo

Dê-se aos ítens Ir e IIr do art. 195 a seguinte redação:

"Art. 195 .
11 - taxas, em r az ão de atos de exercício do poder de no Lfc aa ou p~

la ut.Lã a z ação , e ret.ave ou po t enci e Lj de serviços núbLacc s 8.2-
pecíficos e divisíveis prestados aos cont.r ibumtes ou pos
tos à sua disposição; e

111 - cnnt r i.budçãu de mel ho r a a , em razão de bene t íc i cs de imáveis
decorrentes de obras públicas, que terá como 11mite total a

despesa realizada. 11

JUSTIFICAÇAo
De acordo com a dout r rna e a Jurisprudência) a va La.dade da lm-

posição de taxa I quando relacionada com poder, condi c í.ona-s e ao efe

t i.vo exercício desse poder, traduzido em atos concretos de vistoria I

fiscalização, per íc ra , ef-c , , relativos ao contribuinte, e não à sua
existência potencial, sua previsão legal abstrata, como at r ãbu i.ção I

de poder conrer i oe ao ente púb Li co , ür.vers amente do que ocorre com a

prestação de serviços, sua mera d i spon lb Ll í dade não origina a obrlg,!

ção tributária. O ato de polícia deve ser e f'e t avamerit e pr at i cado , ex

t er í.or azanoo a faculdade de exercitar esse poder.

Quanto ao ítem III, sabe-se haver s i do o termo "valorização" um

dos obstáculos tidos como insuperáveis, durante anos, para a e f i caz

cobrança da cont.r abuã ção de meLhor a a , A Emenda Passos Porto deu um

importante passo no sent i do de viabilizar esse tributo, ao subs t r tuir

o conceito de valorização pelo de benefício. Hoje, em decorrência des

s a alteração, vários MlJnlCíPloS estão cobrando ou em vaas de cobrar

a contribuição, dispensafdO que ficou o Poder Púb Lrco de contestar em

juízo as argúições de ausência de va l or azação amobaLí.âr í a e, mais, a

c Lrcuns t ânc i a dela decorrer efetlvamente da realização da obra públ!

ca e não de outras causas concorrentes. Não conhecemos nenhuma razão,
que recomende o retorno fórmula antar i.ur , o que anu Lar aa o avanço

jurídico conquistado.

prestados por empresas públicas ou até por sociedades de economia ins

ta Como atr abu í r-dbe s a cobrança de um tributo?

No sequndc caso (cus t e ao por via de impostos), o problema pode

ser resolvido através dos Impostos Já Lns t r tu ídos .

Mas não é só. A definição do a r t í qu 196 é vaga e, por isso, po

de prestar-se a serv ir de fundamento a ex rqênc í as as mais absurdas.

O Que é equipamento urbano'?

Em que momento alguém prat rca atas de que resulte necessidade

de aumento do equapamen t o urbano?

Seria o caso de um loteamento? Mas não se poder la exiglr, par

tet , que nenhum loteamento fosse aprovada se o loteador não trouxesse

até os Lí.mat es do mesmo latamento, e à sua custa, água, enerq i a elé -

trica e esgotos?

E se alguém constrói uma casa em lugar .i so Iedo , deverá pagar

todo o custo da extensão do equauamento urbano? Se pagar, não estaria

sendo sacr r ficado em favor dos que vêm depois?

Em que momento, numa de te rmmada área, é eXlgido aumento deste

equ rparaent c? Em área Já ocupada por r e s Ldênc r a s uo í rami í rares , um pré

dio não exige aumento de equipamento urbano. Mas a pa r t i r de quantos

prédios este aumento se torna imperativo? E de quem será ex i ç rda

contribuição?

Transporte coletivo é equipamento urbano?

produto do serv i ço incorpora-se: ao patrimônio público das

empresas públlcas ou das Concessionárias de serviços públicos Estas,

por ex empLo, têm a. remuneração calculada em função do c ao i t a I emprega
do. Se a obra é paga pela via pr eccn í zaca , o Poder Púb Lí.co recebe co~

pensação por obra f e i t a pela conce s s Ionãra a , a menos que lhe entregue

o produto da arr<=:cadaç~o da cont r rbua ção , Mas, neste caso, a conces 

sionária va a a.ncorpor a r ao seu pa t r í mõru o (e, nor t an t o , aumentar a b.§,

se de cálculo de sua remuneração) algo que nada lhe terá custado

Em suma, a ar t rço 196 está criando um tributo de contornos al

tamente imprecisos e que pode e va r dar margem a muitas confusões. A

I
este respeito, basta atentar para o parágrafo único, que aproxima es

ta cunt.r abuaç ão da cont r íburção de melhoria.
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EMENDA E834169-3
t: Constltulnte JOSê SERRA

PLII:H.I.IIIO/COIlII';.O/SUICOllltlIÃO ---,

r;-r------------- TEX10/JUSTI'ICAQ,iO----- -,

JUSTIFICAÇ~O

A presente emenda sugere o retorno ao texto do Anteprojeto apr~

sentado em julho de 1987. Com tal a J teração não há r i scos de i nt e r-,
ferênClas Lndev i da da uru ão e Estados sobre assuntos de nítida aut.Q.

tonoffila rauru.c rpe L, como é o caso do d.í re i t o urbanística

~ Plenário

Cons t at uarrt e JOSE SERRA

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

Procedam-se às se quarrt e s a Lt erações no art. 202 do Substi tuti vo
do Pr o j e t o de Cuns t a tu rç ão e

EMENDA ES34171-5
t:

~--- -_---_'1'u.'1'O/JUn\FiC....M_------------___,
- suor ma-se do Caput; a expressão :

11 Sem p r e ju Iz o de outras garantlss asseguradas ao cont r ibumte'' j

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA

COMISS~O DE SISTEMA TIZAÇ~O

- Dê-se aos i t ens L, 11 e lI! e parágrafo úni cn do artigo a se
guinte re daçãc-

11 Art. 202 .,

I - ex rqa r t r i.but o sem 1e1

lI! - cobrar tributo:

a)

b ) no mesmo exercício f í nanc e i r o em que hajam sido rns t i tuf
dos 1 r es s a Lvadu o d15;)OStO na alínea "e";

c) ' •• (atual alínea b)

O parágrafo dnico do art. 37 passa a ter a saqumte redação:

"Parágrafo Unico : A criação, incorporação, fusão e o desmembr~

menta de Nuru.c Ip a.os , obadec i.dos os requisitos prev i s tus em lei com

plementar federal, dependerão de consulta prévia, mediante plelJisc.=.

to I às populações dr r et anente i.nter-es sadas I de aprovação das Câma 

ras de Vereadores dos Municípios afetados, e se darão por lei est~

dual li.

IV

Parágrafo úru co - O disposto na alínea "b" do item 111 não
se aplica aos impcatcs de que tratam os itens L, 11, IV e V do art.
207 e o art. 208.

JUSTIFICAÇ~O

No que tange ao i.t em I, o texto proposto semelhante ao

atual mas seu rig'Jr técnico é maí or . O texto atua I (lIexiglr ou a~

menta r t r i autos sem q'Je lei o estabeleça") coloca Bm pé de igualda
de o "ex l qt rv , at o de adnt.o z s t r ação , de aa Ll cação da Le i , e o "esi
rnent ar v , que é a:,) leg'.sll:J':tJo Aume'ltu imposta é ato de catego-

r i a 19l)s1 ao de i1stitIJír Inncs t o , Na ve rdade , o que s s pretende

é s aLí e-rt ar a Impur t ãnc i a do ptlncíp~o da legallda1e no C811po t r í ou-

t ára r , Para as tu , basta dLza r : "exiglt t r í.bu-u sem 1~~1I, o qu~

Pl'dSSUDÕe, até de nane tr e maas ampla, que que l que r t Ioo de cobrança
concreta só é possível quando e S~ f .rndada en 1'~1.

JUSTIFICAÇ~O

A emenda atr ãbua à leglslaç~o complementar federal a de f' rn í ção
de requisitos para a criação de novos muru c Ip i os , Com isso ev i t a
se que haj a uma pro t i re ração de padrões que podem levar ,inclusive,

à criação de municípios para atender interesses e l e i tcraa s de gru -
pos r eç í ona i s . A competência federal, no caso, em nada afeta
autonomia estajual e mutil.cipal

~L~NAIIIIOJC.OlllSIÃO/IUIIC.OlllIlÃO, ,

Plenário

r;-r------------- TEXTOfJUSTI'ICAGÃO ___,

Q'J811to ao a t em ICI, a r edação nr apcs t a aprimora a orlginal,con

ferindo-lhe maior f LuLdez , Já qu> o genér1.Co deve Drec~de! o esp'=:ci
f1~O, não se c cn s t atua ndo numa exce t.uaç ão des t e , r az ãn por que deve

ser sU:Jrimida a r e s sa l va i11clal. da atual alínea "c".

O disposto no pa:,ágf8fo úru.co não s a reoorta J na raalidrldE!, a
um pr az o , mas a uma regra, a l a ãa , a um p-l.ncio~o; este, a;)ll~a_S; ou
não.

Emenda moda ãxcauava ao Pr~

j etio de Conatrí tui.çâo

No artlgo 43:

"Onde se lê: artigo 153,J

t.e ãe.-ee : artJ.go 111" .

r;-r n:lTO/JUSTIFlcAÇ.io--------------,

EMENDA ES34170-7
tJ Coonstltulnte JOSê SERRA

ccns t i tu inte JOSê SERRA

Plenário

Para cor-r í.ça.r a r-erm ssâo do artigo.

EMENDA E834173-1
ÇJ

r;-r------------- Tu:TOJ~U!Tl'ICAÇÃO------ -,

~l.EM""'\o/COlllllM/"'UlC.O'II\'dQ--------___,

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA

COMISsAO DE SISTEMATIZAÇAO

f: Plenário

Os §§ do ar t 46 passam a ter a seguinte r edação :

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA

C\lMISS~O DE SIS,EMAnZ~ç~\l
a) Sup r í.mir o Inc i so I do art. 34

b ) Inc Iu i r no a r cIçu 32 o s equ irit e Inc i so s

_ normas gerais sobre d i r e Lt o tributário, financeiro, peni

t anc Lár i o , agrário, econômico, urbanístico e de t r aba lhov

c) Alterar a redação da alínea a, inciso I, e r t 37,para:

n a) as matérias de sua cumpe t ênc a a , e suplementar a Leqa s Laç ão

federal em assuntos de seu Int.e r e s se" .

11 § 12

o auxilio

a que for

cipio

- O controle externo da Câmara Nuru oIpe j será exercido com
do Tribunal de Contas do Estado ou de outro órgão estadual
e t r rbufda essa competência ou de Tribunal de Contas do Mun!
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§ 22 _ O parecer prévio sobre as contas que o F'refeiia deve pres 

tar anualmente, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado ou órgão

estadual menc i onadu no § lQ ou pelo r r ibunat de Contas do Nuru.c Ip Ln,
somente de axar ã de prevalecer por decisão de dois terços dos membros

da Câmara Municipal.

§ 312 _ Município com popu l açãn supe r ro r a três milhões de habita.!!.

tes poderá instituir Tribunal de Contas

regionais Já está inscrito no item 11 do Art. 42, inclusive de forma

mais i~.9tsiva ví.sto que trata de tarefa furn:l1rnrental que se atr ibuí ao

Estado. Além disso, não se deve anser í r na Constituição termos sujei

tos a interpretações variadas e unitárias, po i s lei que trata das no!,

mas contábeis do setor púb Lacn pode v i r a c Las s a ficar as despesas não

mais entre "cor r ente s" e lide cap í.t al v, mas sim como lide manutenção 11 e

"de expansãov ,

r.r TUTO/JIJ.TI'IC.lCÃO _,

EMENDA ES34176-6
l: ConstltUlnte JOS~ SERRA

EMENDA AD SUBSTITUTIVO 00

RELATOR OA COMISS~O OE

SISTEMATIZAÇ~O

Pl.IN.lIlIO/COIlIUÃO/SIJICOlllllio --,

f:J Plenária

§ 42 _ Lei Complementar estabelecerá as condiçães para cr i ação

pelo Estado, de Onns e Lho de Contas MUl11clpais.

A emenda propõe o retorno ao texto do Anteproiéto da Comissão de Sistematiza 

ção apresentado erA' julho de 1987 Que admite a exrstêncãa "dos Conselhos de Cantas

Estaduais que,pela experaêncí,a, têm se revelado excelentes órgãos de controle ex 

terno. O privl1églO exclusivo aos Trdbunars de Contas Estaduais não se justifica
pela própna dlficuldade que os mesmos têm demonstrada em cumprir com suas atnbu.!
ções ,

JUSTIFICAÇ~O

o SUbstitutivo do Relator r:xtlngue a possibilidade de Conselhos de Contas Murl2:..
cípaas auxí Iaaren no contrô.le externo de ITUnicípios com menos de três rnilhões de

habitantes, bem como os Tribunais de Contas Municlpals, como 05 Já exâaterrtes no
Rio de Janeiro e São Paulo.

Suprima-se a §3 0 da Artigo 50 •

JUSTIFICAÇ~O

t importante notar que os Conselhos de Contas são érqãos estaduais que hoje

são lnstituídos mdependente da população das municípas. O Tribunal de Contas ,
por sua vez, é órgão rwnicipel e sua substituição pelo érção r:staclual citado, como
prevê a atual redaçãc.retara autonooua já conquistada por alguns governos locais.

o oesenvo lv rnentc r eqi.ona I já é principio fundamental da ação

do Estado. Cabe às unidades integrantes da Federação articularem -se

entre si para executarem tal tarefa. As regio~s de desenvolvimento

Plenário

Constituinte JOS~ SERRA

anst ânca a tenha meios de atuar d i r atamerrt e nas questões regionais,mas

que o faça através de áção coordenada entre governos mt.eressadcs .

como elementos catal.ízecores do es forço e~econônn.co devem atuar

preendido pela Un~ão e pelos Estados, sem que se crie nova instância

administrativa com dotação pr6prla de recursos, como se pretende ,atr!,

vés de fundos reg2onais. A emenda propõe-se a evitar que esta nova

~MENDA AO SUBSTITUTIVO DD RELATDR DA

COMISSAD DE SISTEMATIZAÇAO

..,.,- 'LIN.lIlIO/COIlIlIÃo/IIJICOlllllio----------,

EMENDA ES34174-0
l?

,.,,--------------TtxToNuITI'ICAÇÃO -,

Constituinte JOS~ SERRA

l? Plenária

EMENDA ES34177-4
[!J
= I'UNAItID.lCO.llISfAO/JlU.COlllnio .,

Lnc i so VIII do art 45 passa a ter a seguinte redação:

11 VIII - promover a proteção do pat.rreôm o h~stór~co-cultl1ral lo

cal, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual'
,.,,- TtXTO/JUITI'le~ÃO_------------_,

JUSTIFICAÇM

EMENDA AD SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

A supressão da parte final do d i epo s Lt Ivo visa adequar o texto a
uma melhor t écn rca redacional Não se justifica a t r abu í r ao mun1:.

cíP10 a faculdade de ms t i tuir preço pública pela função de bens

históracu-cu l tura i s , o que está intr Ins i cament e def inido em sua com
pe t ênc i a •

Suprimir o inciso rII do art. 53.

JUSTIFICAÇAD

Plenário

Constítumte JDS~ SERRA
A supressão do dispositivo acima V1S8 resguardar a autonomia

municipal evi t ando a reprodução do arbítrio e do autoritarismo in~

rentes às vinculações.

I'J.J:Il.lIlIO/COllISSio/IUICOlllllio .,

EMENDA ES34178-2
[!J Constüuinte JOS~ SERRA

,.,,--------------T[XTO/~uITI'le.lQÃO---------------,

RELATOR DA COMISS~O DE

SISTEMATIZAÇ~O

EMENDA AD SUBSTITUTIVO DO

..,- pl.lM.llllo/coIlIISÃfJ/sU4lcOllISSio---------,

..,.,- TUTO/JUITI'ICI.QAO--------------,

EMENDA ES34175-8

l:

Suprima-se o §22 do Art rqo 50 EMEN DA ACITIVA AO 5I.l3STITUTIVO 00 RELATOO

DA COMISSJ1O DE SISTEWITIZAÇJ10

JUSTIFICAÇAO

Inclua-se parágrafo LÍruco ao art. 61, com a seguinte redação:

Não obstante 05 nobres propósitos que se pretende atingir com

este d Lspns i t avn , a princípio de redução planejada das desigualdades

11 Qualquer vantagem adícaonal. concedida ao servaoor público tr:rá , sempre, co

rno referência o salârao base",



JUSTIFICAÇAO

Em que pese os 11m!tes estabelecidos na art. 61, convém Impedrr que interpt,!!

tações administratlvas e a jUrlsprudência estabeleçam vantagens cumulativas, que
acabam por elevar substancialmente os salários de determinados servidores públicos
acima das patamares praticados pelo mercado de trabalho

'Lld~lo/CDNlnio/'UIC!lMISdo --,

Plenário
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J • nos prc jct.ce de l.nicln.t1.ViI cs c l.ucc.va de' tuce rôom,o

da ncpâbã í.cc Ou no I'r rmc i co-Naru auro , r-cs.aa I vado o d1.::;~(J· lo

nrt.l.go 221.

JUS'l'IPICIl.çKo

Pa ocur'a ;o emenda coz-ruqa r cv r deut;e Lapso no Projet,o pcrs..

os di spcs í t.rvos que pcderí.em ser :"cssiú'\{1I1.G s.cr-a am os §g 39 c 1""

f' n50 20 e 3Q. E"tendci"\ú.!3 que li w·)hor de i vc r a rc-fo!'tn\'l.il g~l...d

ao iULJ.go 22) que detaâhnr- apenas 2 de seu- pnr~grüíos.

Ass~rnbl(na Nacaona I Cons.tl.1..-u.l.'nte, em 02 ch sotcmac d.:- 1981.

r.T-------------TUTO/~UllTI'IC...Ç.iO _,

Emenda Mod~f~catJ.va ao Pr2.

j e to de conata.t.ua.çâo ,

EMENDA ES34182·1r Constituinte JDSt SERRA

Dê-se ao inciso II, do Art~go 76, a seçuanee redação:

"II - plano plurianual; da.xe'taraaes o.rcemencâr-aas ;orçarne!!.

to anual; operações de crédito; dd'va.da púb.La.ca r e ema.a-.

sões de curso forçado; 11

JUSTIFICAÇAo

Suprime-se do atual texto a expressão II abertura 11 ,por ela
não estipular a que se refere.

Por outro lado, ordenam-se cronologJ.camente os instrume!!,

tos ~nstituídos por este ProJeto de conata.t.ua.ção pa.ra dd ací.p.La.narr os
I gastos públicos.

EMENDA ES34180·4
flconstituinte JOSE SERRA

r.T-------------TIII:XTO/~U3TI'IC"ÇAO' ___,

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA

COMISSAo DE SISTEMATIZAÇAO

i) Inclua-se novo parágrafo no Art1.go 7Q das Disposições Transit.Q

rias:

11 § 42- E: vedado à União, direta ou ~ndiretamente, assumir encar
gos em decorrência da criação de Estado referentes a despesas com

pessoal rnat í.vc e com encargos e amortização de dívida interna ou e~

terna da administração púb La.ca , inclusive da mdar e t a"

1.1) Acrescente-se ao Art1.go 58 das D1.spos1.ções Tr ans i tór las, no r im

do § 212., a seguinte expressão: "e observado o disposto no § 412 do Ar

tigo 72 destas Disposições r rans i tõr i as".

JUSTIFICAÇAO

A emenda V1Sa a introduzir rf í sucs í.t i.vo regulando a par t í c ipação '

da governo federal em despesas com a c r i ação de novos Estados, ev i tan

do distorçpes e;.fe1tos negativos de ma~or envergadura às finanças da

uru ão , já afetadas pelas mudanças no s i s teme Tributário e criação
de outras .cespesae na nova t onat a tuação .

H --, .. --
U:-.l!J2!.f'l I

fJJr:ND/\ HQDH'jCATIVA

OIl.,FOSIT!VO l'!iEHDADO~ Art. 9S - lt.crl 1

hrf... 95 •••

= TEllTO/JusTl~ICAÇ.io' _,

Emenda modifl.cativa ao Pr2.

j eco de const acua.câc

No § 69 do artigo 99;

"Onde se lê: Iparágrafo 19,

Leae.-ee e' parágrafo úmco« •

Para fazer a correta remissão do ar-caço ,

EMENDA ES34183·9
[J CONSTITUINTE JOSÉ SERRA

.....,------,-__ 'u".l.lUo/cllloll'IÃO/.u.IlOMl.sio, _

[J PLENÁRIO

r.T-------------TlXTO/~USTI'IÇ"";;O' _,

Acrescentem-se ao art. 82 das Disposições Transitórias os
seguintes par-ág r-e.roa r

"Art.8 2 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 12 - A elaboração das leis referidas neste artigo , no
âmbi to federal, observara ri to extraordinário de tramitação, disci
plinado em Regimento Eepec i a L do Congresso Nacional I devendo as pro
posições ser discutidas e votadas em sessões conjuntas da Câmara dos
Deputados e do Senado da República, após sua apreciação por Comi.ê.
sões Mistas Especiais de Deput ado a e Senadores que sobre elas em! ti
rão parecer.

§ 22 - O Congresso Nacional, no prazo de cento e vinte
da ae contados da data da promulgação desta Constituição, aprovará o
Regimento Espec i aâ a que se refere o parágrafo anter~or, cuja v rgén-,
c í,e ext í.ngtn.r-cse-ca ao f1.nal da presente legislatura.

U S T I F I C A ç Ã O

neeneceeeàr-ro caae r--ee da absoluta prioridade a ser dada à
elaboração da legislação complementar à futura Carta, sem a qual ca
recerá. esta de efetiva er í.các aa .

Promulgada a Consti tu.tcáo , resulta imprescindível, ato co!:!.
tinuo, volte-se o Congresso Nacional para la magna tarefa de elaborar
as normas legais que conre r-i r-ào ao seu texto a indispensável exeqüí-,
bilidade.

Nesse sentido, o meio mais and Lcado de assegurar ob je t Lvt-.
dade , eficiência e ce Ler-a.dade ao processo Leg i.a La t í.vo subseqüente Ido
qual dependerá o delineamento do novo pe r-f'aL jurid~co -iac í.onaj, , será
o de p rov í aoru amen t e manter, para:; apreciação dessas me.té r i ae , o r~
gime un acame r-a.L, med i en t e elaboração de Regimento Especial

As Comissões Mistas Especiais que exarmnar-Lam tais pro
posições deveriam, na medida do poasive I , constituir-se, de fato , nu
ma reativação das SubcomJ.ssões e Comissões temáticas da Consti tuint;
ampliadas pela inclusão dos membros da Comissão de Sd at.emat â aaçjio . /

Talvez seja essa a forma mais adequada de se realizar a
e l.abc r-açjio simultânea de considerável massa legislativa de caráter
substantivo I em prazo reduzido e sem prejuízo da qualidade do direi
to positivo dela emergente.
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A fixação das regras que norteariam essa etapa extraor
dinária de elaboração legislatlva .rãcer-í a a cargo de Regimento Espe
cial t a ser baixado no inicio da próxima sessão t.egc.sLa.tí.va ,

Certo é que se nã.o se tiver o cuidado de assegurar tal
possibilidade I provavelmente subsistirão por longo tempo prece! tos
consti tucionais 1napl icáveis I visto que nenhum texto constitucional
pátrio já conteve a quantidade de previsões legais existentes no a
tual Substitutivo.

Trata-se, portanto, de medida imprescindível à raciona
lização e agilização doa trabalhos legislativos que deverão suceder
à promulgação da Carta.

vos e se dará no prazo máximo de cinco anos, durante o qual a uru ão
ou o Estado não poderão aliená-los, dar-lhes outra destinação ou

descuidar de sua conservação.

JUSTIFICAÇ~O

A emenda proposta visa dar nova redação aos referidos d~spositl

vos com vistas à consolidação das propostas referentes à transferên 

eia de serviços e atividades para a competência municipal.

r.r-------------fllCTO/4u.TIPIl:AQÃtl-- -,

EMENDA ES34184·7
~ Constituinte JOSé SERRA

PUdIMO/Cc»lssIO/IUllCtlNtuio --,

~ Plenário

EMENDA ES34186·3
~ Constituinte JOSé SERRA

r.r- n:llTO/JUJT.'IeAÇÃO -,

"1.~IlAfl18/ÇO"'tJt,i.o/'IjI'COIII"io ...,

~ Plenário

EMENDA AO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR OA

COMISS~O OE SISTEMATIZAÇ~O

i) Inclua-se o seguinte parágrafo no Artigo 62 das Oisposiçiles

Trans! tôr ias :

11 § , •• _ A União não poderá financiar gastos do novo Estado por
mais de três anos, contados da sua c r í.ação , Durante esse perío:bpelo ~

rrs rreta::ie das despesas financiadas serão' custeadas com recursos proverue~

tes de contribuição especial que a União instituir, a ser cobrada de
pessoas físicas e jurídicas residentes ou domiciliadas no novo Esta 
do; a outra parte, com recursos provenientes das demais receitas da

orçamento federal',·

El-lENOA AOITIVA AO SlIBSTITUTIVO DO RELATOR

DA CCloIISSilO C€ SISTEMATIZAÇAO

/P...-rUo 7S-
• ,Jf...-J.- ''\IJ----"

Inclua-se, onde couber, no Cfipltulorda seguridade Social/o segulnte artigo:

·1 O orçamentq da Seguridade SOCial será etaocraoo de forma integrada pelos ór

gllos responsáveis pela saúde, assistência e previdência social obedecendo as me

tas e prioridades estabelecidas na le1 de d.!retrizes orçamentárias, sendo assegura
da a cada área a gesUo de seus recursos orçamentáriosll • -

JUSTIFICAÇAO

li) Acrescente-se ao fim do § 22 do Art. 58 das üã spos rções Tran

sitória,:, a expressão: li e observado o disposto no § 42 do Art. 6g de~

tas üi spns Ições r rens í tõr í.asv ,

A proposição visa estabelecer mecanismo de integração entre as áreas envolvidas
na elaboração da proposta orçamentária, obedecendo as prioridades I:: emendas estabe_

lecidas nas lei de diretrizes orçamentárías ,

JUSTIFICAÇ~O

EMENDA ES34185-5
[!J Constituinte JOSé SERRA

Pl.IIIIUIO/c::ONI.sio/.u.cOllllllio----------,

EMENOA AO SUBSTITUTIVO DO

RELATOR OA COMISSAO OE

SISTEMATIZAÇ~O

Por outro lado, durante a execução nrçamerrtáraa, ficou assegurada a cada área
<:nvolvida na Seguridade Social a gestão de seus recursos orçamentárlos.

=- TUTD/~UITI'IC"çltl---------------,

EMENDA ES34187·1
~ Constituinte JOS!Õ SERRA

pI.lM"1Il0/CtlW<uitl/JUICCllllllio --,

A Emenda objet ivs distribuir os ônus decorrentes da implanta 

ção de 1'10'/0 Estado ent re a população local e o conjunta do País.

EMENOA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR OA

COMISS~O OE SISTEMATIZAÇ~O

rer-
T

I! )(TO/ 4UIT 1F1C" çl o --,

[:J Plenário

Dê-se nova redação ao §2 2 do Artlgo 3DD.

supr imí r o art. 52 das Daspcs íçõe s Transit6rias •

Suprimir o art. 45 das üí spcs Ições Transitórias.

n§22 _ O acolhimento do menor em si tuação irregular, sob a fo~

ma de guarda , será estimulado pelo Estado, inclusive com as 

s i s t ênc í a jurídica e social gratuita ll
,

O art. 44 das Oisposiçiles Transit6rias passa a ter a seguinte r!!,

dação e JUSTIF ICAÇAO

lt Art. 44 _ A transferência aos Municípios da competência sobre

os serviços e atividades descritas nos incisos V e VI do llrtigo 45

e I do artigo 269 deverá obedecer o plano elaborado pelas agências
estaduais e federais hoje responsáveis pelas mesmas. O plano deve.
estabelecer a forma de transferência de recursos humanos, financeiros
e materiais às administrações municipa~5 num prazo máximo de 5 anos.

A emenda propõe modi ficaç ão que assegure estímulo ao acolhi 

mento do menor, sem, contudo, utilizar-se incentivos e subs Idacs f~s

ca i s que, geralmente têm caráter de In í qu i dade <:: abrem brechas para

"forjas ll fiscais, por vezes, invertendo os nobre ob je t avcs or Içmaí s

da norma".
§ V;! - Durante o período de transferência de responsabilidades,

previsto nos planos federais e estaduais, o governo municipal que ~!!.

s ím o desejar poderá estabelecer convênio com O govern? estadual e a

União para o deaernpenho conjunto dos se rv í ços e atividades a serem
transferidos..

EMENDA ES3418B-Or CONSTITUINTE OTT()IAR PINTO /MA~~~CE PINTO

r.T-------- Pl.IIiIUIO/CO.llI'slo/IUICDNl".ÂO ---,

§ 22 _ A transferência de se rvaços e atividades compreenderá

incorporação, ao pa t r iraõn í o muruc Lpa I , dos bens e instalações respecti

r.r U :lTO/ 4UlITl fl C" ÇÃO- - - - - - - - - - - - - ---,

a.E/{)A AOITIVA

DISPOSITIVO EME~ADO: Acrescenta o item UI ao Art. 213
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'LENÂllIO/COIolISsio/su.eOMluio ,

to, e os Es t ado s , o DLst r Lt o Federal e os Municipios, no mínima vi,!!

te por cento, o s receita resu1ta.,te de Impcs tcs ",

12 - O p r aduto d a arrecadação de ampos t os t r ana f'e r Ldo pe La

União aos Est adns , üi s t r í t o Federal e Muni::ípios, ou pelos Estadíls

aos r aapec t I .... os Municíoi:Js, não é cons íderado , para es e í to d~ cál
culo p:evisto no "caput ? , receita do qc verno que real tza a transfe

rência.

def'Ln Lndo claramen-

Plenário

EMENDA ES34190-1
tJ Consti tu in te JOS~ SERRA

§ 29 - Para efeito do cump r Ime.it o do disposto no "c aput v , são
computados os recursos f ma-ice í rcs , humanos e rna":e=1'9: í s t r ens fel' idos
pela urn ão aos Estl3.dos, Distrito Federal e Municípios, e pe Lns EstE.

dos aos respectivos Munl~:::í:JiJS, 08:8 execução descentralizada do s
programas de e-is íno , as seçur ada a p r Lor Ldade ao at end ament o d3S ne...

ce ss ídades do ens í-io ob r í qa t dr í o e obsarvad as os critérios de f f n ... 

dos em 1at.

I JUSTIFICAÇAO

A e-nenda aprimora o texto do Substitutivo,
te as at r Inu í ções da União e dos EstadJs.

Art. 213••••••••••••.•••••••••••••••••.••••••.•••••••••.•••••••••••••••

rI ••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••

rII - do produto da arrecadação do imposto de que trata o item VI do

Art. 207, setenta par cento, na forma seçumter
a) - quarenta por cento aos Estados e ao Distrito Federal;

b) - vinte par cento aos municípios;
c) - dez por cento às regiões metropal1tanas.
§ 12 - Os trinta por cento restantes serão anlacados no sistema víérao

de transportes de responsatu.Lrdade da União.
§ 2Q - A distribuição dos valores destanados aos Estados, Distrito Fe

deral, mmtc.ípaos e Regiões Metropohtanas, será drscfpl.ínada por lei complementar
e sua aplicação se dará exclusivamente nos sistemas viários de transportes res

pectivas.

J USTIFICAÇ~O

Considerando que o sistema viário nacional foi construído à custa de

enormes investimentos e sacrdf'Icros , é de fundamental importância que se garanta
os recursos Indispenséveas à conservação desse patrimônio que vem sendo grada

tlvamente di.Iapâdado pela falta de servaços de conservação e manutenção em época

oportuna. Consideramos que a receita mais adequada à vinculação com o setor de
transportes é exatamente aquela oriunda dos combustíveis automotores e lubrifi
cantes, uma vez que seu consumo é diretamente proporcional à sohcitação do sis

tema viário e, portanto, aos Irwestanentns para a conservação da rede.

F-l!i 'raças a vinculação que houve à época d9'\IUCLG que fo~"IPOSS~~U

I
construção desse imenso patrimônio, que começou a atrofiar e deteriorar quando

f01 extinto.

Além da conservação, que é prioritária, temos ainda a necessidade de
ampliação da rede.

r.r nxTO/dusTl'IIlAÇio --,

EMENDA ES34189-8
tJ co-ist í tuant e JOS~ SERR.~
r.r----------'-{ 'L.Il;NA~IO/ÇOllISl~O/.U.ÇOlllllio ___,

= TlXTO/JU.TI~le ...çio-------------_.

EM;:NJA ADITIVA AO SUBSTITUTIVO OD

RõLATOR DA CDMISSAO DE SISTEM.1'rIZAÇAO

Emenda Modificativa ao pr2.

j etio de consní.eui.câo ,

Dê-se ao Art. 270 a seguinte redação:

11 As ações governamentais na área de assistência socaeâ

serãc financJ.adas na forma do Art. 259 e com as receitas

dos Estados e Municípios."

Acrescen~e-se ao art. 282, os seguintes pa r éqr a ro e e, em cons;!

quênc i a , dê-se nOV3S redações ao inciso IV do art. 222 e ao 'ica'Jut"
dJ art. 57 das Disposições r r ana í t dr aas , dê-se nova redação ao se.r
parágrafo 22 e supr í na-ae o seu § 112, r enume r andc-cse os deme í s .

JUSTIFICAÇJ\Q

Os recursos federais que serão repassados aos Estados e

xunacIp.í.ce, provavelmente 1 serão pxoveru.encea de recursos da receita

tributária da UnJ.ão.

11 Art. 282 _ •.

§ 12 _ O Cong::-esso NaclJnal ap cova r ã no pl a-io r e ee r Ldo no "caput"

o percentual dd r ece i t a r e su l t.ant e de impostos que, anua Ima-rt e , se r ã

de s t í nados pela Un!.ão e D:strlto Federa: pa ra a manutenção e desqn 
vo Iv íment o da êducação •

Com a redação proposta, a transferência à outra esfe

ra governamental ~,poderá , de acordo com as ca.rcunsuânca.as , ser

provenaence do orçamento Ea.ace.L - se decorrente de recursos tribu

eâveas - ou do orçamento da seçuradede - se pzoven.í.ent;e. de recursos

de ccner-ibuacêes ,

§ 212 _ As Assembléias Legislativas de f'Lnar ão '10 plano p1uria 

nual es t adua I da educação as pe rcentua í s qoe serão an l í.cado s pe l os

Estados e seus respect i.vos Mun~cíl:Js".

" Art. 222 - ~ vedado:

I

Ir .

IrI .

IV - a vinculação de receita de impostos a ó:gão, ru-ico ou df:!~

pesa, r e s s aLvada s a r epar t í ção do pr aduto dd ar recadação dos impos

tos, a que se r e fe r am os Act s • 214,2:3 e 214 e a rías t anação de r e ...
cursos para a manute-rçãc e o de senvo Lvi.merrto da educeçã a na fo cma

e s t Ip.r.l ada no art. 282".

EMENDA ES34191-0
[! Constituinte JOSE SERRA

'UHUIO/Cl)'lISSio/IU.COMIUio- ,

= TUN/JU3TI'ICAÇio--------------,

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

Suprimir o parágrafo úru co do art. 268.

Nas Disposições Trans i t dr ãae

11 Art. 57 _ Enquanto as pl anns ;JlJria1uais de educ sção não e!

tabelecerem as ap:!.lcaçães na manut.enção e dese-ivo Iv íment o dd Educ!

ção a que se referem os §§ 12 e 22 do art. 282 a União des t mer é ,

anuajrnen t e , raCU-S:l$ ~m pr-opc r çãc nunca inferior a dezo í-tc por ce;!

JUSTIFICAÇAO

o parágra fo acima redundante com o mc í so I do art. 269, da! a
proposta de supressão do mesmd.
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EMENDA ES34192·8 EMENDA ES34195·2
] rry~~;o~~ Consti tuant e JOSE SERRA trP~A~;DO~ l!J Constituinte JOSE SERRA

,L,.IN'\lllO/tOllUI.io/*uaCOMIU.üI

~""~ f:
,LIHAIlIO/COIl15,io/suaCOIl11lIÃO

J ~,."~t: Plenário 'o3'l09167 Plenário 'm 09/87

I'LENAIII(I/CON1J.lo/IUICOIlISl,to --,

r.r---- Tl1lTO/~UST1'ICIoÇIo _

Ef,Ei'!JA AO SUlSTITUTIVO 00 RELATORIa

DA CDMlSSAD DE SlSTEMATlZAÇ!IO

o Caput do artigo 265 passa a ter a segulnte redação ;

11 Art. 265 é ass'='QUrada a eposentaccrra, nos termos da lei, ooedecadas as se _

guintes condições' .'. 11

JUSTInCAÇ110

A emenda visa cDrr~gir distorção no artapo, que considera CO/OO base de cálculo o

último salário da trabalhadar I ignorando a existência de um teto para o salário
de contribuição. Além casse, os critérios de cálculo do valor de benef'fcac não
são matêria const.í tuciooat.

EMENDA ES34193·6
1: ConstitUlnte JOS" SERRA

fl Plenário

r.r------------- TItXTO/JU'T1FIC"çio ~

EMENDA AO SUBSTITUTIVO 00

RELATOR DA COMlSS~O DE

SISTEMATIZAÇAO

r.T TUTD/JuSTll.leAç,io --,

EMENDA AO SUBSTITUTIVO 00

RELATOR DA COMISSAO DE

SISTEMATIZAÇAO
supr ima-se o §2º do ArtIgo 229.

JUSTIF"lCAÇAO

O "eaput " do cr t i.qo Já p r evê que o Estado poderá e s t amuLar

apo i a r segmentos ou atividades da ec onoma a , Não cabe um priVIlégIo e,!

plícito ao ccor-erat Iv i smo Na Constituição pois i s tn deve ser objetivo

de um prograt;1B de governo, assim cama a pr cqramaçãn de outros setores,

que, em de t erm i nado momento, foram considerados priori tár105.

r.T------------_TltlCTO/JuSTll'leAçi.D _,

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO

RELATOR DA COMlSSAO DE

SISTE~ATIZAÇAD

Sup r ima-se o §2 Q do Artigo 231

JUSTInCAç~O

sobre nune r a í s , o dispositivo, ora suprimindo J torna-se in6cuo.
Suprima-se o §l Q do Artlgo 229.

-l.USTIF"ICAÇAO

Uma vez que não e s t ã pr ev i s t a nesta cons t í tu i ção um imposto

Pc Emenda propõe suprJsu r o rízeposLt í vc visto que já está sendo

tratado de forma mais adequada no §3 Q do Artlgo 22B.
Plenãrio

l: Plenário

I'LIIlÁIlIO/.:Olllssi;o/allacOlll... i:o ----,

= 1U10}.Jl.l'1J"CAÇ,io ,

Emenda Modificativa ao ProJ!!.

to de ccnsta.eu i.câo ,

No l\rtigo 224:

"onde se lê: § 19

leia-se : parágrafo único"

r.T- n:xTo/~unlfIC"qi.o _,

EMENDA AO SUBSTITUTIVO O

RELATOR DA COMISSAO D

SISTEMATIZAÇAO

Suprima-ee a exprassão ncom Lncent a vo financeiros, fisC8lS cr~

dltícios1:constante no parágrafo 22 do artigo 229.

JUSTInCAçAO

Da forma como está a redação do parágrafo 22 do artigo 229 do
Projeto da Constituição, compulsoriamente deverão ser atribuídos b~

ne f Ic rus ao ccoperat i v í.smo , Es..?e da spcs i t ãvo poderá afetar senslve!
mente as r ece i tas dos Estados, na medida em sabemos qúe o setor re
presenta, atualmente, signi f i ca t i va parcela da economia e tem, v ia

poder econômico, press ronaoo a m rc í at rva privada.
As cnoper at avas atuam na mesma faixa do capital privado reaii

zando oper-ações comer-c i af s e industriais, e o estabelecimento de b~

nefícios fiscais a elas criará condições indesejáveis de conco r r ên-,
cia desigua1.

JUSTIFICl\ÇÂO

Para correta numeração do parágrafo.

r.r------------- TE:ICTO/JU'TI~ICIP,Çi.D- "":" ----,

EMENDA AO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR DA

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

Acrescente-se o seguinte Artigo no Capítulo dos "Princípios Ge
rais da Ativ~dade Econômica" J após o Art. 227 J renumerando-se os de
mais:
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11 Art. o. _ A r equ í s rç ão de documento ou rnf'ormação de natureza

comercial, por aut or i dade es t r ançe i r a admirustrativa ou j ud i c í a l , a
pessoa física ou j ur Iõ i ca r e s adent e OU domiClllada no BraSll, depend!.:.

rá de autorização do Poder s xecut avo ou do Poder Judiciárlo, conforme

o caso."

11.~ r , 222 •••

JUS'l'JrIClI.çJ..o

JUSTIFICAÇAO PrC'Londt:·.10~~ co-o a cncnda corr a.qa r evidenLe lnpc.") de lÚ~~.:l

-çeo do pro jouo ,

Â.ssomblélo, UaC10fl):11 C:QIl:ititulnt~~t(~'lt 02 d- 5f..tCf"D!O de J~87

Assembléia Nacional Constituinte, em 02 de setembro de 1987.

~ 'Tt"'TO/~Us'nrtt"çb õ

Procura a emenda supr i r lacuna existente no projeto, qual se
ja a regulamentação da forma de utilização de recursos vetados, supr.!.
nu dos par emenda do projeto de Le a orçamentária, ou relativos a proJ,ê.
tos, atiVIdades, ou mesma, de 6rgãos completos, rejeitadas pelo COn

gresso Naclonal. »estas hipóteses, para Que nãD seja utillzada a au
torização qenér-aca prevista no item 1 do § 6º da art. 220, deve ser
necessária prévia e específica autorização legislativa para a abertu
ra de cr érír tos adicionais.

EMENDA ADITIVA

OISPDSITIVO EMENOAOO. ART. 221

JUSTIFICAÇAO

Os recursos r eLat avc s a veto, emenda ou rejeição do
projeto de orçamento anual que restarem sem despesa correspondente PE.

derão ser utillzados, conforme o caso, mediante cTéditos eSpeC18:lS ou
suplementares, com pr év.ia e espec f raca autorização leglslativa.

Inclua-se como parágra fo do ar t . 221 o seguinte:

f:J Plenário

EMENDA E534200·2
tJ Deputado Constituinte JOSÉ SERRA

=------------_TUToIJUSTI'�c ...~.O ___,

EMENDA ES34201·1

PJ Plenãno

A partir de um determinada nível, essas situações contenciosas

extrapolam as interesses das partes dlretamente envolvidas e passam
a ter relevância nac i ona L, Ou se j a , a exa qênc í e desmedida de fnfo!.
mações par autoridades estrangeiras pode, em de t ermanada s c i rcuns tãn.,

c í as , interferir com os interesses es t r-at.éqaccs e) até mesma, com a
soberaru a nacional

Por esse motivo, várias países vêm criando restrições ao Lavre

fluxo de informações e documentos, em função de demandas oriundas de
autor idades es t ranqe i r as , Entre outros exemplos, destacam-se a Sui-

Como se trata de situações complexas, em que as práticas ccme r-,
c í aas se Iruc i am em um país e surtem efeito econômi co e jurídico em
outro, as autcr i dades aomm í s t r at Ivas e judlciais t e rrm nam estenden
do seu âmbito de competêncla e ex i.qênc i a além das f ccnte i r aa que lhes
são prdpr i as e legítlmas. O exemplo mais comum é a r equas Ição de d.2,

cumentos e Ln tormeções pertinentes às atividades da empresa es t r anpef
ra na seu país de origem e, até mesma, informações de natureza geral
sobre o própria país.

A í nt ens I ficação das relações cnmer c r ad s rrrternac í onaí s produz

sensíveis e f'e i t os no campo do ü r re i t c • De um lado, são empresas es
t.r aoqe Lce s que passam a ocupar, por mei.o de exportações, parcela mais

ou menos exp r es s i va do mercado Lnt e rrio de diversos países. De outro

lado, são Lnvea t i ment c s diretos estrangeiros, sob a forma de produção
de bens e serviços, que passam li competir com empresas locais. Em
ambas as tupé t ese s , o exportador ou investidor estrangeiro r i ca sub
metldo ao ordenamento Jurídlco-admlnistrativD do paí.s imccr t ador ou

hospedeiro do investlmento.

Em decorrência, tornam-se cada vez m81S rreqeentes as ví.tuações contenciosas
seja entre empresas estrangeiras e empresas nac i cna i s , seja entre em_
presas estrangeiras e autoridades Judicials e admlnistrativas domést,!

caso Verifica_se, além do mais, em diversos países, intensa ativJ.d,!
de legislativa e regulatória de s t i nada a ameru zar a concorrência
alienigena e proteger a Lndüs t r i a local, o que ampl i a ainda mB1S a

nrobab í.Li dade de conflitos judic,ais e administrativos.

ça , a França, a Afriea do Sul, o Canadá, a Austrália, a Inglaterra e
a Holanda, que subordinam o rcmecmento de informações e documentos

p rév i a autorização do poder público.
EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 222 - § 29

o regime cons t í tucaone I bras i Le i r o não autoriza, t odav i a , que se
cr iem tais impedimentos. Ocorre que) por força da crescente Lmpo r t êq
cia do Brasil na comércio internacional e da presença de empresas br~

silelras em outras países, será Lnev i t áve l , doravante, o surjnmento

de s i tuações , coma as acima descr a t as , que poderão ser pr e judí.c Lai s

aos interesses nacionais. Na realidade, o fluxo de informações rel~

vantes já ocorre, hoje, sem qualquer conhecimento da Governo Brasile!

to.

A emenda ora propos t a tem por finalidade datar o poder público
das meios adequados à proteção dos interesses nac í oria Ls ,

Substitua-se, no § 29 do Art. 222 do Projeto, a expre~

são ti além do 11 pelo vocábulo "no 11 •

JUSTIFICAÇÃO

Pretendemos com a emenda corr~gir evidente lapso de r~

dação no projeto.

Assembléb..a Nacr.onaI Cona't.a, trua.ntie , Em 02 de setiembro de 1987.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 221 - § 39 - Item :lI

.,.,-- ,I.U~.. lllo/ca..lssio/~u.eo ..,~'ÃO---------_,t? Pâenâr-a.o

EMENDA ES34202·9 .,"' ----,
~ Deputado Constitumte JOS~ SERRA

~ ~ 'T'[J.TO/JlJJT"jeAç:io, _

ART. 222 - Item VIIDISpOSIT1VO E/>lI:NO,'l.DO.

Dê~se a seguinte ,I.·cdaçáo ac J. t ali VIl do J1l-l.. 222 do PTf!.

EMENDA E534199·5·
~ Ir';::;~,_;-JrrDcP.lLadO Const~luJ.nLc JOS~ul;E;~=-_-----'L _
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o ~tem rI do § 39 do Art. 221 do ProJeto é desdobrado

em do~s ~tens com a segu~nte redação:

Art. 221

§ 39

r

11 as eueoca.aeçêes a que se refere o a tem I do par!

grafo 69 do ar t a ço anterior; ou

111 - a correção de erros ou Inadequações.

JUSTIFICAÇÃO

Aboa eêcmca de redação Leça.s j a tn.va estabelece que

normas d1ferentes devem :Qr reguladas por dispoSJ.tlvosdlferentes.

A correção de erros ou a.nedequaçêes cona t atiucm , na r e aLidade , une

t e rcc i r a a Lt.e r na t.a va para que emendas po s s ar-, ser apccvaõe s , As s arn,

ela deve ser anda cada em a t.em específico, perrranecerdo a conjunçâo

e Lt.er na t.ava '1 0 U " em todos os doa s i tens eneeraores •

Asserooléla Naclonal Constituinte, em 02 de setenbro de 1987.

EMENDA ES34203·7
t? Deputado Constitul.nte JOS;~~ERRA

tJ P1enâno
"" TUTo/JU5TlrlcAçi.o "1

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 221 - § 39

Dê-se a seguinte redação ao § 39 do Art. 221 do ProJeto:

Art. 221. ••

§ 39 As emendas aos pzoje t.o s de Lea, de orçamento anual

e de créd~tos ada.câonad.a somente poderão Ser aprovada,s quando se

relacionarem com:

JUSTIFICAÇÃO

Procura a emenda corr í.qar grave lapso no ProJeto, qual

seja o de J.gnorar e não regular a po.s aa.b a La.dade de emendas aos

projet.os de crêdJ.tos adicJ.onals. Estes, por serem alterações dos

orçamentos anuals, devem ter as mesmas POSSJ.bl1J.dades e J.mpedJ.men
tos para o a n s t a t ut.o de "emendae que os e s t.abe Lec-ados na t r e-m t a

ção leglslatlva do proJeto de leJ. de melOSo

. A9sen:b~J.a Nacacnal. ConstitUJ.nte, em 02 -de setembro de 1987.

EMENDA ES34204·5
Deputado constituinte coss SERRA

PlenárJ.o
r:T Tr:~f"/oIU'tlf'C.Ç:;.O_-------------"1

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 221 - § 39 - Item I

Dê-se a aequa.ntie redaçâo ao Item I, do § 39 do Art. 221

do ProJeto:

Art. 221. ••

39 •••

I - os ~nvest~mentos e outras despesas deles decorre~

tes, desde que:

a)

b)

JUSTIFICAÇÃO

Pretende a emenda dar ao dlspos~t~vo em referênc~a a

meSma redaç~o encontrada no § 19 do Art. 220 que e, ~nclusive,mills
correta. Os ~nvestiMento~ Já se const~tuern por 5l em despasas o

que ob.r a qa o er p r eqo do vocábulo "outras".

Assembléla Nacional Constituinte, e"f, 02 de seteroro de 1987.

EMENDA AD SUBSTITUTlVD DO RELATDR DA COMISSAD

DE SISTEMATlZAÇ~D

Art. 220, § 49, Das.;:) a ter a Se]Ul"tF' redsção :

11 O orçamento fiscal será acompanhado de demonstrativos, por regHles e seto

res, dos efeitos sobre as recertas e despesas relativos à sobsfdios e benefícIos
de natureza financeira ou creditícia, bem como concernentes a aruat las , benefí 
cios e incentivos fiSC8lS

JUSTlrrCAçAO

Considerando que os benef'fcans e incentivos de natureza creditícia são

rnst íntos dos de natureza tnbutária, cujas rep~rcurs,;õf3ssobre o Tesouro NaclD 

nal são diversas, visto que os rn-ame.íros ccrresponrtem 9 desemol 50S e os outros
à renúncias à arrecadação t.r ibutár ra , são necessános dersanstret ívcs especffícos

e di rerentes ,

A proposta do § 4º do Item lI! do art 220 ref'Ietiu a preocupação da Coost!.

tuinte com a t.ransparêncra desses fluxos e sua aval.ração e controle pelo Legisl2
tIVD. A presente emenda VIsa um aperfeIçoamento tJ'~cniCD que se faz necessá 

no para que seja plenamente atendido o ObJetIVO almejado

EMENDA ES34206·1

r P1enãno
"" 'IU

oTO/Ju$llr<e.o.çio
,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 22D - § 59

Dê-se a segu~nte redação ao § 59 do Art. 220 do Pro j e t o e

Art. 220 •••

§ 59 O orçamento f~scal e o orçamento de Lrrves t.arnen t.oa

das empresas estatais, compat~b~lizados Com o plano plurianual, t~

rão, entre suas funções, a de reduz~r des~gualdades interreglonals,
segundo o critério popuLacc.oneL,
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JUSTIFICAÇÃO

Obj e t.a.vamoa com a presente emenda retlrar a conotação de

r.r T[llTO/~USTlllCA~io _,

trt""~PHDBDeputado Const~tul.nte JOS~ SERRA

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 220 - § 39 - Item I

EMENDA ES34209·6

tJ
P'Lenâzr.oo p1~

red~

plano p LuraanueL apenas de a.nves t.ament.os , p01S entendemos qué

no plurlanual vai além dos J..nvestJ..mentos, tornando, assJ..m, a
ção adequada ao d1SpOStO no § 19 deste mesmo ar-t açc 220.

Assembléla Nacaonal. Co-tsta.truirite , Em 02 de setembro de 1987.

suprama-ee do Item I do 39 do Art. 220 a expressão

"ressalvadas as mencxonadas nos a.tiena 11 e 111 segu~ntes".

JUSTIFICAÇÃO

re-r- ttJlOIJUSTltlcaçAI)'- --,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 221 - § 19

técnica de

Itens 11 e

A ressalva torna-se desnecessária de acordo com Do boa

redação leg:r.slativa vez que as normas explicitadas nos

111, por SJ., constituem ressalvas.

Assembléia Nacional cons t r tuinte, em 02 de setembro de 1987.

Dê-se a aeçuarrce redação ao § 19 do Art. 221 do ProJeto:

Art. 221 •••

§ 19 Caberá a urna Comissão MLatia permanente de Senad,q

res e Deputados exarru.naz- e ema t.a r- parecer sobre os projecos refer.;!:.

dos neste art1go e sobre as contas apresentadas anualmente pelo

Chefe de Governo, bem como exercer o acompanhamento e a f as ce.Ld aa

çâo orçemenuâr i a , sem pre ju'í ao da atuação das dema a.a ccmas sôes do

Congresso Nao.i.onaL e de suas casas, cxaeôes de acordo com o Art. 9O.

r.r-------------TEXn)/~ ...ST'l'leA~.ic __,

EMENDA I'IJDIFlCATIVA AO SUBSlITUTIVO DD

RELATOR DA COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

DISPOSITIVO EMENDAOO : Art. 220 - § 12

JUSTIFICAÇÃO

Dê-se a seguinte redação ao § 1!2 do Art. 220 do Projeto.

Procuramos com a presente emenda corr~glr evaõenee laE

so de redaç'ão no projeco e garantJ.r O da.z ea.to das derhaa s conussêes

de também exercer a r i scaja.zaçâo e acompanhament-o dos programas s.§:
tio'r a.aa a ,

Assemblé18 Nacional Cons t i tu í nt e , em 02 de setembro de 1987

Art 220 •••

§ Js - A lei do plana plurianual estabelecerá, diretnzes, objetlvos e me

tas da administração pública federal para a drstrabuíção dos investimentos e ou 

tras despesas deles decorrentes, e, quando couber, a regionalização

JUSTIFICAÇAO

,.,.- TUTO/JUSTlfICAÇio-- -,

EMENDA I'IJDIFICATIVA AD SUBSTITUTIVO DD

RELATOR DA COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

A presente emenda busca precisar melhor o conteúdo do plano plunanual O próprio
plano deve estabelecer as diretrizes, objetivos e metas e a distribuição das inve,!
timentos, em função destas, e necessárlOS à sua consecução.

De acordo com a redação original,i:p313S ro lTIJTl31to de sua elaboraçãc serão observa-

dos o estabelecimento dessas dí.retrizes , objetivos c: metas exclusivamente para erea-,
to da rnstrtouiçao dos írwest inentos, Nesse caso, não se conflgurana um Plano,

mas um Orçamento.

"'''-------------,

f: Plenário

EMENDA ES34208·8
l: Const i t uí.nt e JOSE SERq;\,

AssembléIa Nacmnal Const.Itumte , em 02 de setenoro de1987

Dê-se, ao InCISO IH, do § 3Q , do artigo 220, a seguinte redação:

ti O orçamento da sPQIJfldade socaal , abrangendo todas as entadades e érqãos a

ela vinculadas, sejam da aétcrn st.ração direta ou indueta, incluslve fundos e fun
dações Inst.rtuídos e mantidos pelo poder péhl ico",

EMENDA ES34211·8
[:J Constituinte JOSE SERRA

__________ TUTO/~UJT"ICAÇ~O-------------,

JUSTIFICAÇAO
EMENDA AO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR OA

COMISSAO OE SIS1EMATIZAÇ~0

Com esta redação, os órgãos da adeuní at.ração direta também são Incluídos, qua~

do for o caso, no orçamento da seguridade social. DE-SE NOVA REOAÇAO AO ARTIGO 216:

Esta alternativa evtdenma, claramente, os recursos do orçamento da União que

serão destmados à seguridade social, e dará maior f'Iexíbrl idade ao sistema para

gestão dos seus recursos pela administração, direta ou mdireta, de acordo com a
converdênm.a operativa das entidades

Art. 216 - Cabe a lei complementar:

I - definir valor ad rc í onado para fins do disposto

item I do parágrafo 2º do Art aqo 212;

do
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11- estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que

trata o Artigo 213, especialmente sobre cr í t ér i os de

rateio, ob je t avandc promover o equilíbrio s ócí.n-eccnônuco

entre os Estados e entre Municípios j

111 - dispor sobre o acompanhamento, pelos beneficiários, do

cálculo das quotas e da Laber ação dos recursos de que

tratamos ítens !I e !II e §1 Q do Ar t aqo 212 e o Artigo

213;

IV - dispor sobre a dlvulgação pela União, Estados, Distrito

F"ederal e Municípios dos montantes de cada um dos trlb.!:!,

tos arr ecadadns , dos recursos r epar t rdos a que se refe

rem os Artlgos 212 e 213 e a respectiva expressão numé-,
r i ca dos c r a t ér i ns de rateio.

Parágrafo üru co - O Tribunal de Contas da União efetuará

o cálculo das quotas referentes aos recursos repar t i dcs a

que se refere o Artigo 21;, exceto o seu parágrafo.

JUSTIFICAÇAO

A emenda visa a corrigir algumas remissões equivocadas da

redação original, simpli ficar o texto e introduzir modificações de

mér i t o •

Reintroduziu-se no dispositivo a obrigatoriedade de divul

qação dos montantes de tributos arrecadados, dos recursos reparti

dos e da expressão numérica dos cr a t ér í cs de r at e i o (ítem IV), vi

sando a facilitar o acompanhamento da repartição dos impostos pelas

urn dade s interessadas e pelos cont.r íbuãntes ,

No parágrafo único, a modificação introduzida tem em vis

ta que será também neces sãr ro afetuar o cálculo das quotas re rer en.,

tes a participação dos Estados no IPI.

EMENDA ES34212·6
r: Dl>putado Ccnsti tiua.ntie JOSll SERRA

"t.tl<Alllolaeufs • .i:C1/.ull:a"f••.i:a---------,

= TUTO/~USTlfll:Açio-------------_.

EMENDA MODlFlCATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 220 - § 29

Dê-se a segulnte redação ao § 2'7 do Art. 220:

Art. 220

§" 29 A Len de diretrizes or-çamentiêxaea defJ.nJ.rá as

me~!5 e prJ.oridades da adm1nistração pública federal para o exe!:.

cãcao financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lea, orç~

mentária anual e poderá efetuar as alterações na legJ.slação trJ.b~

tárJ.á, indispensáveis para a obtenção das receitas públicas &

JUSTIFICAÇÃO

Procura a emenda melhorar a redação do dJ.Sp05J.tivD P,e

ra evi tar xntiezpr-etiaçâo de que somente na lei de dJ.retrJ. aas orçj!!

mentárJ.as p'oderiam ser feitas as alterações de Laqa s Laçâo trJ.b~
tária.

Assalbléla NSClonal Ccnstituinte, en 02 dI> seeercro de 1987.

'I.ENAIIIO/ÇOlllss.i:o/SOltOIllIIIÃO

r.r TlltTONUlTlf'aAçÃO -,

EMENDA AO SUBSTITUTIVO 00 REL~

TOR DA COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

Modifique-se a redação da alínea "CU, item 1, do Art. 213:

"c ) d01S por cento para f.i nanc i anerito de investimentos rias re

giões Norte e Nordeste, através de suas mst í tuí.çües flTl)nC21ras

oficiais de f'o-nerrt o";

JUSTIFICAÇAO

A emenda propõe resgatar a norma prevalecente desde o cro jet o da

subconí ssão de Tributação, mantida inclusive no primeira Projeto de

Constituição. São as Lns t Lt.ui çõe s de fomento as mais preparadas para

r ea l a zar em o financiamento dos projetos de investimentos, inclusive r

podendo mobillzar os governos estaduais da regUlo - ou mesmo municipaL

EMENDA ES34214·2
(l Co~stituinte JOS~ SERRA

,1.[,U,"IO/COllllssio/SUltOIllISSÃO- --,

= f[lfTO/JUSTll"l~.lÇÃll ---.,

EMENDA AO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR DA

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

Dê-se ao item 11 do ar t . 210 a seçumt e redação, suprimindo-se,

em decorrência o 3º e r eoums r a-rdo-se os seguintes como §§ 3º e Ml.

"Art 210

11 - tran.::imissão inter vivos f a qualquer título, por ato onerE.

50, de bens imávei"S--por natureza ou acessão f Is i ca , situados em seu

território, e de d i r e Lt os reB1S a eles relativos, exceto os de gara.:!,
t i a r bem como cessão de direi tos à sua aqu i s Iç ão ; e 11

JUSTIFICAÇAO

A especificação "situados e seu território u permite suprimir o

§ 30 do artlgo, por desnecessário. Evitou-se, também, a repetição

do termo "imóveis".

EMENDA ES34215·1
tJ Constituinte JOS~ SERQA

tJ Plenário
= TUTO/JUUll"le...

ç
i o ---,

E>ENOA AO SlESTITUTIVO 00 RELATOR DA

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

Inclua-se, no art. 209 ,onde couber, o segumte parágrafo:

tt § _ O imposto de que trata o item !II não compreende O montante do ilfÇosto

sobre produtos industrializados, quando a operação, realizada entre contrabuíntes

e relatava a produto destinado a mríust r.íaj í.zação ou cornercãalí.zação, configure
hipótese de incidência dos dois impostos·.

JUSTIFICAÇAO

Reintegra-se ao texto constãtucronat o dispos.ít ívo suprimido pelo primeiro

, Substitutivo do ~lator da Comissão de Sistematização, de forma aperfeiçoada.
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" Art. 209

Trata-se de retificar lapso de redação ocorrido n, mencionad'J
dispas! t 1 VI).

Com e f'e t t o , a Lea nãJ pode determinar onde dele realizar-se o
fato que dá O:'lgem ao Il1plJStO

E absolutamente indispensável a inclusão do parágrafo acima, pois consagra re

gra hoje vlgente relativamente ao reM e que possui oesejéveãs efc:ltos redistrabutj
vos em favor dos Estados menos Indust.r ral Izados A emissão da regra poderá tr.!

zer enormes prejuízos e estará em desacordo com todo o espínto social e de Justi:.

ça que enoesa o processo Constituinte

Cabe, ainda, destacar que a matéria foi objeto de análise por parte dos Secre

tários de Fazenda e de Finanças dos Estados, da üístr rto, Federal e das terrdtõraos
que, reunidos em Canela nos dias 7 e 8 de agosto de 1987, concluíram acerca da im

portância da emenda ora apresentada, cuja aprovação foi unânime

De fato, a redação que origlnariamente constava no projeto de Constltuição per

mitiria a prática, já a nível constitucional, de evasão tnbutária. Assim, em Op!

rações realizadas por fabricantes duetamente a consimidor final, o ICMS seria par

cial e colocaria o comercaante devidamente estabelecido em desvantagem em relação a
revendedores não ânscr i tcs.

§ 90

IV - Fix~r, para efeito de SJa cobrança e definição
Jec rms-rt o r e sponaãve j , a local das upe r açõe s r e Iat í.vas

de mercadorias e das pres t açõcs de servIços";

JUSTIF ICAÇAO

do estabe

circulação

De outra parte, Límitando..se a exclusão do IPI da base de cálculo da ICMS às

operações que destinem mercadorias a industnalização ou a comercialização, permitir

se-á urna perfeita .;:qual1zaçâo da carga fiscal do lmposto, a nível do consumidor fl

nal, coibioco distorções nas prát.icas comerciais

Lhtita-s":!, p.u-a fins de ca'Jrança, a conVenC10"131: o Lnca't , alí

cons í de r a-ido eco r r ado o fato gerador, para Os cansequentes ef'e i tos
trlbu":.ários.

=----- TnrO/Jllnlfl~.çip- _,

Ccns t Ltuarite JOSE SERRA

r;-r-------------nHOIJunlflc.çip ~

C;:~~~'~

00097EJtJ PLENARIO

EMENDA ES34218·5
rr;;;;:titulnte JOSE SERRApr;"'''''~MOB

EMENDA E834216-9
tJ

P~ENARIO

EMENDA AO SUBSTITUTIVO 00

RELATOR OA COMrSS~O OE

SISTEMATIZAÇAO

EMENDA AO SUBSTI TUTIVO DO

RELATOR DA COMISSAD DE

SISTEMA TIZAÇAO

Dê-se nova redação ao item VI do §9 Q do artigo 209

209 

§90

Suprima-se o i t.em I, do parágrafo 99, do art~go 209, renumeran

do-se os demai s .

JUSTIF ICAÇAO

fTV1 _ prever casos de manutenção e de estorno de crédito

relativamente à exportação, para outro Estado e pa-

ra o Exterior, de serviço e de mer cadcr i as ,«

Esse dispositivo é redundante face ao estabelecido na alínea

!la!l do Item 111, do artigo 197.

JUSTIFICAÇAO

= TtltTP/JU~TIFleA..ip- ....,

A imunidade na expo r t aç ão dos produtos industrializados a t en _

de à preocupação b ás i ca de se es t imu l ar as operaç5es com produtos que

contenham maa or agregação de valor, com vi s t as a obter maior volume

de divisas.

f? PLENARIO

1'1.[H.lIIIO/CPNI!S1.(J/11lICPIlIU;.P --,

manufaturado) bem como uma regra de e s t or no de crédito fiscal no ca _

Entretanto, necessãr i o uma pr-ec i sa concentração de produto
EMENJA AO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR

OA COMISSAO OE SISTEMATIZAÇAO

so das exportações de semr-menuf e tur aoos para eví t erc s e que, sob Suprima-se a alínea "c" do ltem 11 do § B9 do art. 209.

rótulo de produto r nríus t r i aj Lzado , qualquer venda para o ex t ar i or se

faça sob o abrigo da ímunucade constitucional, com enormes pre juf _

zos para os erários es t adua i s e muru m pa Ls
JUSTIFICAÇAO

o dí spos i t í vo concede imunidade aos transportes urbanos de pa~

sageiros I nas áreas met r-opu.li t anas e m crcrr eq.í ões •

Dê-se ao item IV do § 92 do at t , 209 a seg .n nte re d 3Ç~O:

EMENDA E834217·7
ê' Constltulnte JOSt. SI~RHA

tJ Plenário

o;.."""~
PMiJ8

TUTO/.UST"lCAC i p' - - --,

EMENOA AO SUBSTITUTIVO DO R~~ATDR DA

COMISSAO DE S !STEMATIZAÇAO

A matéria deve ser dec Ldi da pelos Estados. De fato, atualmen-

te já é prática consagrada atribuir-se isenção aos transportes urb,ê.

nos de passageiros de baixa renda. Ocorre que o dispositivo inclui

do no Substi tuti \10 d~ Relator atribui imunidade ampla, atingindo

formas elitistas de transportes ( t ax i s , inclusive os espec í e i s , tran~

portes de escolares I ônibus tipo "executivou , etc.).
I. '.

Cabe a cada Estado I com a aprovação das iLlas -raspec t I vas Assem-

bIé i as Legislatlvas eleitas, dec i d í r sobre a cÕQ'I€tniência das conce~

sães de benefícios flscais, assegurados semPFe . cr í t ér ros snc í.a i s .
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= TUTO'~lJn'FltAçie __,

EMENDA E834220-7
t' Coostit,dnte JOsé" SERRA

P PLENARIO

'Lld'lIOltOlll"io!sIltlCllt,lIU;.O -----,
r.T ~LtH"1I1Q/ÇO...ISSiQ/SLIICII.lIl"io ___,

= TUTO/~uSTlflC_.çi.a----_--------__,

Ef.END~ AO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR DA COMISSAO DE

SISTEMATIZAÇAO

EMENDA AO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR

DA COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

Dê-se a segulnte redação ao artigo 209, § Bº, II, lia" Adicione-se o § 6Q no artigo 209, renumerando-se os demais:

IIArhgo 209

§ 8º

lI-

a) sobre operações que destinem ao Exterior pro:lutos industrializados e 50 _

bre prestação de serviços para o exterior".

Artigo 209

§ 62 - A resolução prevista nos parágrafDs 52 e 62 deste art2go
será de iniciativa do Presidente da República Ou de, no mínimo, um
terço dos membros do Senado da República.

JUSTIFICAÇAO

JUSTIFICAÇAO

P. n~o tributação de serviços prestados para o exterior obedece às mesmas ra..
zões que fundamentam a não incidê,cia sobre produtos industrializados destinsdos

ao Exterior.

o texto que ora se pretende emendar cmí tiu a espec í fie ação da
iniciat~va da Resolução, o que propiciaria frequentes propostas ind.!
dav Itíua ã s de membros do Senado da República, gerando um clima de in~

t abi Lí dade financeira para os estadas e para os contribuintes.

EMENDA ES34221·5
I!l
L C00stibdotp JOSE SERRO

P PLENARIO

Constituinte JO~ SERRA

r.T-------~~LENt"IQ/ÇOI,lIuÃa/lu.çOllllui.o--------___,

PI ENARIO= TUTOIJUSTlfICAÇio -,

=-------------Tn'to/~l1sTlfle.ç;;o _,

EMENDA AO SUBSTITUTIVO 00

EMENDA AO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR

DA COMlSS/lO DE SISTEMATIZAÇAO

RELATOR DA COMISSAO DE

SISTEMATlZAÇAO Dê-se nova redação aos §§ 512 e 62 do ar t i qo 209

Suprirra-se, no item r, do § 82, do artigà 209, as expressões 11

em es t abe Iec rment o de cont r íbumte ••• 'r e "por titular".

Artlgo 209

" § 52 _ Em relação ao imposto de que trata o i tem 111, resolu 
r ção do Senado da República aprovada por, no mínimo, dois terços de

seus membros, estabelecerá : 11

JUSTlF lCAÇAO

o dispositivo cuja alteração está sendo proposta regula o lo -

cal de ocorrência do fato gerador do ICMS, mat6rla que, nos

tributos, é versada em Le i Complementar.

A alteração proposta não muda o conteúdo do dispositivo,

demais

mas

§ 60 ~ facultado ao Senado da República também por resolução

aprovada por, no mínimo, dois terços de seus membrosI estabelecer
alíquotas mínimas nas operações internas, não compr eenc í rías no item

11 do parágrafo ant.er í or ",

JUSTIFICAÇAO

apenas define o campo de incidência do imposto, deixando à lei Compl.!:.

menta r a matéria atinente ao aspecto espacial.

Além dISSQ, VIgora há vários anos, com benefícios para

A inclusão da expressão "no mínimo 11 nos§§ 5Q e 62 do artigo 209
ob j e t Iva aperfeiçoar o dispositivo, de vez que a oma as ão dos mesmos
se constitui em flagrante lapso redaclonal.

EMENDA ADITIVA:

= Tt:llTO/~unl'lc"çi;o--_---'--- __,

EMENDA E834224-0
[D Deputado Con.tituinte JOSll SERRA

r=~"lImo~
PMDB

'LldlllO/cCllllSsÃO/SIJICOMISSÃo ,

tJ Plenário

o controle da cobrança do imposto, o cratér i o de exigí-Io por ocasião

do desembaraço aduaneiro, quando são cobradas os impostos da competê.!!

eia da União. A redação proposta, suprimindo a expressão 11 ••• em es -

tabelecimento de cont r ibuarrte •• u; pe r-nã t i r é manter essa pr á t aca
que tem proporc aoneuo resultados altamente positivos, sem qualquer

prejuízo para os contribuintes.

A emenda apresentada, além de dar maior sistematização ao am-

Art. Até a entrada em vigor da lei complementar a
que se refere o § 79 do artl.go 220 serão obedecidas as seguintes
normas:

posto, vem ao encontro dos anseios dos Secretários de Fazenda de

Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, manifes ..

tado em Canela, no Rio Grande do Sul, através do documento "car t e de

Canela", no qual são evidenciados os problemas que poderão advir se

for mantida a redação constante do Projeto.

Inclua-se nas naepcsaçêes Transitórias (Título X)
.seçu.rnee artigo :

o
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- o projeto do plano plurianual, com vigência até
o final do pz-í.mea.ro exercIcio financeiro do mandato pzes í.dencraj

subseqüente, será encaminhado até quatro meses antes do encerr~

manto do primeiro exeecâcâo financeiro e devolvido para sanção

até o encerramentb da sessão legJ.slat:t.va;

11 - o pr-ojeto das diretrizes orçament.árJ.as será é!!
caminhado até oaeo meses e meio antes do encerramento do exere!

cio fJ.nanceiro e devolvido para sanção até o encerramento do pri
meio período da sessão legislativa; e -

• II1 - o pxojetio referente aos orçamentos da unaêc s~

rã encaminhado até quatro meses antes do encerramento do exerci

CJ.O financeiro e devolv).~do para sanção at-é o enCerramento da se~

são legislativa.

JUSTIFICAÇÃO

Plenârio

= --'~ TElCTO/Jl.Hlflelçl:l ____,

Emenda Mod~f1.catlva ao pr2.

j et.c de Constituição.

Dê...se a sequance 'redacêo ao Art _ 264:

«os planos de prevaôênc aa sOCl.al, custeados na forma dó

Art. 259, atenderão, nos termos da 1eJ., aos aequr.n t.ea '

pzece i toa r

- cobertura dos eventos de doença, a.nva Lâ.dez e morte,

aca.derrties do trabalho e reclusão; e

II - proteção ao trabalhador em situação de desemprego ~E.

voluntár:...o" .

Procura a emenda assegurar prazos para as matérias
o:cçamentárias I atê que Lei complementar venha melhor regularne~

tar o assunto.

JUSTIFICAÇÃO

lISsati>léia Nacional COnstituinte, Em 02 de setari;lro de 1987. A atual redação está ampreca.sa pozque o orçamento da seg~

ridade sce í.at. já é composto de ccner rbui.cãc e trr a.buuoa , conforme d~

f~nJ.do no Art. 259, portanto, a.nda.r-etiamentie , estã sendo CItada duas

vezes a mesma fonte de recursos.

t: Plenário

=-----------__ TElCToIJUSTlfICAÇill- ~_ _,

EM[N)A AO SuBSTITUTIvO DO R:::LATD'l O~

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇA1

Pl.EN.lIIIO/eClllssAIl/$(JseOul"ÁC --,

Plenário
= "I:t:,:t<)/.\u'to"l:lf\<:.I.~i.:l_--__- --___,

Inclua-se onde couber, T1BS Disposlçôes TranSltórias,-.L~.:r.

Artigo ••• - A ã e i Que regular o SegJl'o-Dese-nprego disporá que

o nrudut o das ar r ecad açõe s para o Progralla :je Integração social,cri!

do ne l.a lei compleme,tar nQ 7, d" 7 de setemb:o de 1970, e para o
Progra1l3 de F"orma;ão do Pa:rimOnio do Servidor Púl;:llico, criado pel::l

lei complementar n2 8, de 3 de dezemb:o de 1970 , passará a financiar
prioritariamente o programa oo re f'er í do S.og"ro.

§ 12 - Os recursos mencionados no õacut deste artigo serão aç Lí.
cados em r í nanc Ia-nentos d02 proçr-emas de des enva LvIme-rtc , com c r i t é _

ri ')s de remuneração que j-ies p reserve o 'Ia rcr .

§ 22 - Os patrimônios acumulados do Programa de l1tegração 50 _

c í aI e di) Patrimônio de Formação do Patrimônio do se rv í dar Público
são pr ese rvado s , mal1tend.)-se os critérios de saq.Jes nas situações

previstas n9S leis aplicáveis, com exceção do P·3.gamen:o do abono sa
La r La l..

§ 32 - O f rnaoc í ament o do SegJro-Des~mprego receberá uma cont r í

buãção adiciona! da empresa cujo ín<j i.ce di:! rotatividJde de força de

trabalho sune rar o índice médio de r ot.at i v í deoe do s::!tOf.

EMENDA AO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR

DA COMISSAO 01). SISTEMATIZAÇAO

o parágrafo 29 do artigo 261 passa a ter a segulnte redação:

" A tl::ansfetênc~a de recursos federa1s da átea de saúde p,ara E.s

tados, Distrlto Federal, r er r í tõr i.os e Municípios será f'ei t a segundo
critérios de f'Lnr dos em lei e dâ acr amfnados no orçamento da uru ão •

JUSTrFICAÇAO

A emenda visa corrigir uma imprecisão do parágrafo que definia

que todos os recursos federais da área de saúde iriam ser distribuí

dos 80S Estados, Distrito Federal, Te r r i t.dr ac s e Munlcípios. Além do
que o orçamento da União é mais abrangente que o da Seguridade 50 _

cial, compreendendo este mais o f i sca I e o dos lnvestimentos das es
tatais.

nc re at.ent.e-ae um artigo, após o artigo 260, com a saqumte

redação:

EMENDA AO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR DA

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

IIArtigo - Cada Estado poderá manter sistemas de previdência pa

ra seus "'Jocionários estatutários, medlante contribuição destes e
do Estado, conforme dispuser a lei estadual.

= fUTO/JUsTlfICACi,)---------------,

EMENDA ES34228-2
[DL.'---:::=~"'-==-"'=--==.:... ~] r;~~~''':=J

!T'-'_==p=l~e:n~á:r:io:=====~_'_"_"_"'_',_,,_'_"_iO_"_"'_"_"_"_io~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l ~~~J;J

JUST!F ICAÇAO

O PIS e o PASEP foram or i.ados com a justlficat),va de pr-o-ncver a
mteqração do trabalhador na vida das empresas e com os objetivos de

formar patrimônio do trabalhador e ccr r íqrr distorções na dí s tr iout
ção da renda. No entanto, ao longo de 16 anos de ex Lst ênc La , esses
fundos não 56 não promoveram a rnt.eqr açãc do trabalhador na vida das

empresas como acumularam um patrlmôoio iosigoi ficante para o t r aca 

Ihadcr , quaí quer que seja o seu nível de renda. Por outro lado, o
programa de Seguro-Desemprego - peça fundamental no sistema de pro
teção Social ao trabalhador - s6 f 01 criado em fevereiro de 1966 e

de forma bastante restr i ta. Além d1SS(), o programa está sendo f1 

nanciado por recursos orçamentários t o que o torna bastante vulnerá

vel às disponibilidades de caixa -ro governo e impede o seu ape r re i 

çoamento. Assim, é de suma importância que seja definido uma -fon

te *=st&v~l de recursos para o f Inanaí amento do Seguro-D3sellprego e
que não fmp j Lq.re em c r Iação de naves tributos ou contribuições.
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JUSTIFICAÇAO

o artigo 32, anc í so XXI, concede à uní ão competência para legis-

lar sobre seguridade social O parágrafo único do mesmo artigo diz
que lei complementar poderá aut.or i zar os Estados a legislarem sobre
diversas matérias I entre as quais a seguridade social.

r.T------------- TEU()/~UnlfleAçAD _,

o artigo 202 diz competir exclusivamente à uru ão í.ns t i tu í r eon _
t r Ibu í çõe s SOC181S. E o ar t rço 259 diz que a seguridade social será

financiada por cont r rbuí ções 50c1a15, entre as quaz s as das emprega
dores e as dos empregados.

EMENDA AO SUBSTITUTIVO 00 RELATO, DA COMISSAO IJE

SISTEMATIZAÇAO

Dê-se 8 seq.nnte redação ao artlgo 115,inclSO XIII:

JUSTIFICAÇAO

G'AIITIIlIl~

MOR

"XIII - firmar acordos e assuní r obrigações externas, com autorização pré 
VIa do Senado da Repúbhca ll •

o Inciso XIII é redundante , Se fala, genericame.,te, e:n obr.içações , não há
necessidade de falar em empréstimo. Quem recebe LXTI enoréstano assume, "ipso

facto", a obrigação de restituí-lo. Acresce que o ~ré5timo não é a lJfHCa fo!.
ma ds financiamento e que toda forma de f'rnancdamento l~lica a assunção, pelo
rãnancaado, da obraqação de restituir. Por estas razões, propõe-se: a supressão
da palavra "ermrést.icns''

tJ PLENARIO

EMENDA ES34232-1
fJ Constituinte JOSE SERRA

r.T------------- TUTO/~Ut:TI'II:AÇiD-------------_,

Constl tuinte JOSE SERRA

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 260

Daí resulta a pergunta: de que servirá a eventual competência p.!
ta os Estados legislarem sobre seg.ur Idade social "lato sensu" ?

Uma vez que, se não todos, pelo menos alguns Estados têm um sis

tema de previdência para seus func i.cnâr Los es t atut ár i os , a Constitu,!
Cão poderá reconhecer 1 de modo expresso, estes sistemas de prev idên
eia e, ao mesmo tempo, de i xa r claro que Estados c: NunLcfp t os não po
dem instituir contribuições SOClal5 outras que não a de seus funcio
nários para atender seus s rs t ema de pr ev adênc i a .

~ TUTO/~IJ3TI'leAçio_- --,

Substitua-se a expressão trda União" pelo v ocábulo "fisca!rl,
no artigo 260 do projeto.

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

JUSTIFICAÇAO Inclua-se parágrafo no Art. 115, renumerando o atual pará _

Procura a emenda cnr r Iqí r evidente lapso do projeto, com
patibilizando o dispositivo em questão com o previsto no artigo 220,

item l, que estabelece a denominação do orçamento a que se refere
art. 260 como sendo "orçament n fiscal ll

•

ns sembLéa a Nacional Constituinte, em 02 de setenoro de 1987.

gra fo On1co como §2º:

"§1 2 _ Os tratados, convenções e atos r nternac i c _

nais obrigam Estados e Mun1cíp1oS. 1I

EMENDA E834230-4
~
L CQ!]stltUlnte JOsE SERRA

f: Plenário
'LEHAII�O/CO.IISSio/IUICOMlllSiO --,

JUSTIFICAÇAO

A matéria está cont i da nos poderes lmplícitos da União. En

t r e t ando , em face da autonomia dos Estados e dos Municípios, é r e-
=-------------TUTO/~uSTI'leAçiD-- _,

comendável exp l i c í t ar o pr i.nc Ip í o , a fim de evitar dúvidas.
EMENDA AO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR DA

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

o inciso VI do art. 104 passa a ter a seguinte redação:

UVI - Ff.sca Lí za r a aplicação de quaisquer recursos repassados,

med i arit e convênio pela üru ão a Estados,Oistrito Federal e MunlCí _

pias".

JUSTIF ICAÇAO

r.r-------------Tf.~TOOUSTI'leAç.o _,

EMENDA MODIFICATIVA

Dê- se ao lnC1SO IV r do artigo 130, a s eçu rnt e redação:

"p r omover a unidade de ação governamental, elaborar planos e pro-

ca",

gramas nacionais e r-eqí , ...nais de de senvo l v i ment o , submetendo-os ao

plano ou ..programa aprovado deverá ser incluído no plano plurianual

Congresso Nacional para inclusão, no que couber, no plano pLur ra

nual de investimentos, com a superv I s ão do Pr es i dent e da Repúbli-

qualquer

JUSTIFICAÇAO

objetivo desta Emenda é o de deaxe r claro que todo

o texto do substitutivo representa um retrocesso frente à s i 

t uaç ão atual e mesmo ao texto do Anteprojeto anteriormente aprese,::
tado, pois coloca em cheque a autonomia federativa de Est~dos, Dl~

t r i t o Federal e Municíp10S Entende-se que é Injus t í f rcéve l que

esses entes federativos tenham que submeter a aplicação dos recur
sos dos Fundos de Participação, por exemplo, ao julgamento de um
6rgão feder:al de controle externo Além disso, essa função já é cu2!.

prida pelos órgãos estaduais. A emenda proposta admite a fiscaliz~

ç ão de recursos repassados através de convênios onde o governo fe
dera 1 deve rea lmente r espunsab i Lf.za r j-se pela sua aplicação.
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de investimentos, evidentemente nos gastos reracaonaoos com ãnvest i -

mentos.

Com isto, mantém-se a unidade do plano de governo a fim de que t~

nha visão integral do gasto público e se possa ev i denc â.ar a viabil1:.

zação f anance Lr e e orçamentária das novos planos e programas.

como, readaptar, I'emover e transferir eecvadcces , desde'

que manb..do o nível hz er-ar-qua cc , a dignidade da função e

o padrão de remuneração.

JUSTIFICAÇÃO

"Art. 202

=---------- n.TD/dunIFlc...~ÃD __.

Dê-se nova redação ao item 11 do Art. 202

Sabidamente a Adnu ní s t r-açjio Pub l a ca conta com um numero

exceeaavo de serv1.dores, como consequénca.e, da adn\ls.são indiscrimi

nada de pessoal, sem concurso público.

Além disso, exi s te também uma má distr:Lbuição dos serv.!.

dores existentes, coex.íe t ando o excesso de pessoal em certos seto

res e a carência em outros.
Por tais razões. como medida excepcional, t.r-anar cór-t a ,

precisa a adnunt s t r-açjio dispor de me i os hábels e eficientes p~

r-a enfrentar tais problemas, reduzindo, r'e dfmensn.onando ou r-e-.

da a t r-Lbua.ndo seus quadros funcionais.

O artigo proposto oferece essa poaaí.b a.Li.dade , tendo 'Porém

o cuidado de eliminar favo ri ta emoe ou perseguições pessoais, a~

segurando ao servidor a manutenção plena de sua da gn í.dade fun

cional e o reconhecimento de seu tempo de serviço, mesmo que

ainda não seja estável.

Em resumo o ar-t i.go proposto apenas poaa í.ba.Lí.ta à Admini!!

tração agir com maior celeridade, sem lhe conferir prerrogativas

excepcionais, tendo, em ú;tnma análJ.se o propoaato de evitar Ln

flndáveJ.s da aputas judac í af s , pela afirmação clara das prerrog~

ta.vaa da Admt m s t r-açác e dos direitos dos servidores no tocante

às açõ~s a serem praticadas.lmpejir

que existem. hoje. 811 r~

P~IlN'I\IO/eo"'l~s.io/fU8COllIS&i() --,

JUSTIF ICAÇAO

A finalldao"je ~ .des t e a nc t s o 11 é,
que acorrtaçam novament e privilégios como OI)

lação a p.,3rla1lentares, militares e juíz.?s,

EMENDA AD SUBSTITUTlVD DO RELATOR DA

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

11 - Instituir tratamento de s aqua I erit r e contribuintes que se e!!,
centram em situação idêntica, vedada inclusive qualquer distinção em
razão de ocupação pr o f i s s i ona I ou função por eles exercidas, indepe!:!.
derrtement e da denoma nação jurIdi ca dos r end í.rnent os , títulos ou dlrei

tos.

tJ Plenáuo

E só preciso saber se o remédio é adequado , Os pr í vr Iéqí.cs a-

pantanos resultam d') fa':o d,~ a atLl"3.1 consti tuiçã:J at r i

bu i r à União competência para Lns t r tu i r ím;J03to sobr-e a renda e p:,,9.

ventos de qu:'l1quer natureza e acr esceot ar s "sarvc ajuría de cust.o e
diárias p~g3s pelos cofres púb l i cns na forma da lei". Abolida esta

c Láus r l a , já oe se-iececer t e o fw,\,ja1\e,to dos PTlviléglOS, filas o inc~

51.> 11 do Ar t . 202, talvez com r e dundânc i a , reforça o atendimento da
preocupação dos ccns t i tuintes.

A r edsção atual do Dispositlvo pade r í a causar confusões R.:'.go

r o sement e interpretado, este mc t so leva à conclusão de qUG, se é v!:..

dado t r atame-rt o desigual em f'unçã a d~ ca teçor i a p r o f í s s i ona l ou de

f'unçã n , não é es t e tratamento des rqua l pr orb i dn quando em Função

de q.ra Lque r out r a circunstância. Em últlm'3 anã Lí se , pude dizer-se

que o if)C1SO 11 restringe o pr ínc Ip i o da igualda.je aos casos de ca

teglJrIa pr of'Ls s ro-ra I a que per tença o contribuinte ou de função por
ele xe rc í da , Daí, a nece s s i dad a de ap r-Jmor-aneo tn da redação, ora

proposta.

~-------------TUTO/~us"'I'IC",,,ÃO'----- --,

DmIlDA 1lI0

Incluam-se no Titulo X - DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS, os

aeguarrte s artigos e parágrafos,Y"Y1cL ,-.,..·~t.

Art •.•• -

LeI Complementar disporá sobre a impjanbacáo do 815

tema Parlamentar de Governo.

12 - Até a posse do Pr-a.meLr-c Mlnlstro t o Pr-e aa dent e

da RepúblJ.ca acumulará as funções de Chefe de Estado e Chefe de Go _

ver-no .

§ 2g - O Pr-ame Lr-o Minu;tro será nome ado até 15 de ma,E.

_------------- ,.['1;,.e./~\l'1il\UI...o.çi.'3--------------

DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA ,-rlW·;Y ,G""ch c,,~h.

ço de 1989.

Art.... -

O mandato do Presidente da Repúbllca coneubabenc í e

e i.nctí eeoc i áver do s i atema Parlamentar de Governo, observando-se, pa

r-a a anvea t í dur-a e o exercício ameda a'toa ao atual, as seguintes nor-

mas'

Art. Durante o período de um ano, a contar da vigêncla desta

Consti tuaçào , mediante cabal demonstração da existência

de interesse público e da adoção de critérios objetivos,

os Chefes do Poder z.xe cu tivo da União e dos Estados, por

decreto I poderão relotar ou extinguir cargos e funções ,

assegurando a seus ocupantes a dí.sponí b í l i dede remunera

da, com proventos proporcionais ao tempo de servaco , bem

I - O Reg as tir'o de Candidaturas a Pr-e e i.derrte da RepubI

ca para a e Ie i.çjic de 15 de novembro de 1 989 dependerá de apresenta

ção perante a Just.lça Elel toral de ccmpr-ccussc escr-r to do candidato

com a ccneof adaçào do Sistema Parlamentar de Governo.

II - O Juramento de pos..§_e_do....!'r~s~de~!=e e i e r te nos ter

t
O S do rnc i so anterior anc LuLr-a a defesa ao Sistema Parlamentar de GOl

verno, configurando o descumprimento ou as ações em contrário a este

,I r-ecea to , crime de r'e aponaab Ll.a dade c rvLâ , punivel com a perda do ma!!.

I, dato.
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IIr - A abolJ.ção do Sistema Parlamentar de Governo, por

qualquer mecaru.smo institucional, ampâ í.car-à a desti tU.lçào au tcmàtn.ca do

Presidente da Repub Li.ca e convocação de novas eleições, vedada a re _

eLea.çjio ,

JUSTIFICAÇÃO

Esta 'tendéncaa deve se acentuar nos anos que estão por

vir. Reconhecê-la e a.ncor-por-ar- sua dlnârnlca ao modelo de convivência

social, é o que se espera de uma Aaeemb te i a que se propõe a escrever

uma Cona't a tiu i.çáo ve r-dade a r-amen t.e moderna.

Nes,te-iSentJ.do, a emenda procura exp r-arm r- de forma conci

sa aquilo que é eescncaar e duradouro no tema, corrigindo versões an-

que não parecem adequadas.

A expLac a taçâo do interesse nacaonaI na pesquisa b~

e r gnd f'a c a em qualquer hrpotese subestimação da peaqu i aa apl!

desenvolvimento tecnológJ.co; mas decorre tão só do fato de

a í.ca não

cada, de

t e r-i.orea

EMEIIIlA N' I I V
1",,-1,,,,"'. -J< M &/1 11/ ctv TI/te/IN f/lI "",ti{

WI.'Io:)l.t.'
Dê se ao Pa-rágrafo-3Q-do ar-t i.go 400 r a seguinte redação:

Senador Consti tuarrce MARCONDES GADELHA

ser o apoio a esta nor-maImerrce compartilhado entre Governo e emp r-e

sas - enquanto que a pe aqu i aa básica em qualquer pais é r-eeponseb i Lã-,

dade p r a't a camerrte e xc Lue i va do Estado.

Assembléia Nacaonal, constatumte , em 04 de setembro de 1987.

§ 32 - O Estado promoverá, na forma que a lei dispu

ser, o de senvo Ivamento da normallzação, da qua.Lrdade andua t r-aa l, e d

metir-oLog a a , visando o aumento da produtividade e a defesa do consuma

dor.

Art •.48'0"-

r;-r-------------Tu:TO!JusT'f'eJ,ç~o-------------,

EMENDA ES34238-0

A mudança do Sistema de Governo um processo complexo

que envolve a adaptação das leis, das Lne tu tu.rçjie s , rotinas bur-ocr-atn

cae e mesmo do comportamento po Li.ta co em geral.

a dã ac fp La.namerrtio de um tal número de operações escapa

necessariamente ao âmbito das DiSposJ.ç~es Transltórl.aS, pelo nível de

detalhamento que exa.ge , fmper-a oeo , pois, que o assunto s e j a tratado

por Lei Complementar, fixando-se, entretanto, desde já, alguns marcos

e elementos de referência, como per- exemplo, a maneira pela qual o Po

der Execut i.vo será. exercido até a posse do Prume ar-o Na na a tir-o e a data

de nomeação deste.

A segunda parte da pr-opo aa çjio visa a impedir aventuras

regressistas por ocas i jio da primeira e Le i.çjio dl-reta para Pr'e aa dent e d

Repúb l i.ca sob o novo regime e bem aasam no- exerclcio aub aequen t e ao

termo atual, quando as insti tU1.ções par-Lernentar-i at.as ainda estarão

cristalizando.

o estabelecimento de condições prevras , a fixação

premissas claras aos postulantes à Chefia do Estado e a adve r-t éric a.a e

lei sobre suas r'e aponaabí.La dade s para com a conaoLã daçjio do Parlament

rismo, são um requisito de 'tr-anapat-enca a que o pr-ópr-ao neg rme se impõe.

Finalmente, o inciso III,é maae do que uma meda da cau

telar de reforço, para f n í.b i r- a demagogia fáe~l das promessas de eon _

; sulta plebiscitária Pretende-se em verdade, com este da epoad t rvo

eentuar a solidariedade ingênl ta e irrecorrível entre o Pr-ea i.denbe

Repúbllca e o aa s tema de governo sob o qual se elegeu - so Lt dar-i.edace

que os obriga a um destino comum, em qualquer circunstância

,pera, seja o progresso e o fortaleClrnento mútuos.

JUSTIFICAÇÃO

Assembléia Nac10nal Consti tuinte , em 04 de setembro de 1 987.

EMENDA ES34237-1

[=JPLENÁRIO
,.,,- TUTo!JtlSTIFleJ,ç,i,o ---,

EMENDA N'

No TÍTULO IX, Capitulo IV, inclua-se onde couber

Art. '" - ...
O apoio à pe aqu í aa c í.ennLrtca básica é de interesse na-

cional e dever do Estado.

.JUSTIFICAÇÃO

o conhecimento ca errt i t'a co já é, de longe, o maa s amporrta
te fator de transformação social da nossa época, anc i.da ndo poderosa e
dec as i vamen t e sobre a economa.a , a po t i üa c a e o comportamento em geral

Mais do que uma simples revolução, ou de um espasmo a Lu-.

man i s tia , estamos assistindo à aecuLar-a z açjio de uma atu tude c Len t i f ac a

que envolve uma postura critica corrti.nuada , ante todas as noções esta.

be Lec adaa e, uma conf'a anç a crescente no ans t rurnenta l de anves t i gaçjio ,

como capaz de aprofundar ~ J.nfl.nJ. tum o domínio sobre as forças e as

próprias razões da Natureza - tudo em favor do homem e seus ctes i zru.os

o texto do anteprojeto, no Capítulo IV (liDa Ciênc~a e

Tecnologia"), no seu parágrafo terceiro, carece de rigor cientifico

me tiodo kog r co e semântico Aborda, o disposi tn.vo ccns t í tiuc aonaI sob co

mento, ms.tér-iae que possuem sua .i ndaví.duaLi dade e que não estão sUJeJ.

tas a um tratamento dlferencJ.ado.

Aas im , pretende o pr-ece i t o e s t rpuLar- uma modalidade de

enfoque comum para as normas técnlcaS l para a qualidade industrial, p~

r-a a proteção do ambaent e , para a exploração dos recursos naturais

para a defesa do conauma dor-, Não nos parece plausível que todos esses

temas, embora alguns sejam af2ns. seJam tratados conjuntamente.

~m do maa s , o or-ece i to . com a deva da vênia'-<="'-tlllJCJ.
fal ta de clareza. Ele não exp Laca adequadamente os pr-oposa tos do l e _

gislador corte t a t.ua.nt.e com relação às r-ef'e r-adaa matérias, enee j ando J.D.

terpretações as mais dave r-sae , algumas, mui to provavelmente, discre _

parrte s das lntenções r-e aa e dos seus autores.

A emenda ora suger-ada , é de forma, não pretende a1:.

ter-ar- o conteudo do prece i to. Visa a ordenar de mane i r-e mais coerente

os ob j e tuvo s almeJados pelo cone t a tuarrte , facil~tando, para a Le a or

dinária que for m81S tarde promulgada, uma tutela eficaz dos bens Jg

r-i da co s que se de ae j a preservar.

É de se recomendar, por de r-r-ade i r-o , que as matéria

pertinentes à proteção do meio ambiente e à exploração r-ac ronat dos r

cursos naturais sejam desenvolvidos em outros parágrafos, no mesmo ca

pitulO, po .... quem detenha a compe tênca a espec i ra ea para tanto.

Assembléla Nacronal constatumte , em 04 de setembro de 1987. !
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EMENDA ES34239-8
Senador Consti üua nüe MARCONDES GADELHA

r.r------------- TUTllIJUSTtflCAÇ40----- ---,

Acrescente-se ao Titulo I - DOS PRINCíPIOS FUNDA!'1ENTAIS

o seguinte art:l.gOj .,'J/YI.!-'..\'V\.t>\G\. ....'W - fV- V\ <.I..u........... (..t..t..t'1

Art. 62 - O Brasil buscará a integração econômica, polí

e i c a, social e cultural dos povos da Amer-ac a Latina, com va a t aa à :for.

mação de uma comunidade La't Lno-camez-ac ana de nações.

§ 1 9 - O aupr-amentio de bens industri Sois produzidos'

nos Estados LocaLi.aadoe fora. da Região e t'ornec~dos para proje'to3 de

i.rrvea t amerrco na área do Nordeste se fará com os estimulas fiscais vi

gentes par-a exportação;

2 2 - A venda de produtos z.ridua t r-Lad a da área no

mercado nacional se fará, naquele pe r-Iodo , com isenção do Imposto So

bre Produtos Jndue cr-t a Laaedos ,

§ 3 2 - O regime r i scat preferencial não anc Lut fu 

mo, bebidas e mate r-i aã de transportes, com exceção dos tratores e má

qua nae agrícolas.

Art. • .. No mesmo período, as empresas do Nordeste I

estarão aeeriuae do pagamento dos encar-goa ecc i.aã e r-eLati i.voa à ccrrcr-ã-,

tnu çâo da prev~dêncla socrar ».

.JUSTIFICAÇÃO

Copiamos quase literalmente o ar-t i.go 100 da ccns t i tU1Gão

Peruana. A r-epe t i.çâc tem o pr-opóea to de estabelecer uma homogeneidade

de linguagem que Lncíuz.a a uma maior apr-cx.imaç áo , quando se cua da do

tema pr-ec i.oeo da arrt egr-açjio t e t í no-amer-a cane ,

O ideal Lncegr-ac i ont s t a lançado aa.nda por aimon Bolivar,

A integração passa '3 ser a.ae rm um ob j e t rvo permanel}

te da Nação br-as í Lea r-a , d i gno de ser mscr i to na ccnata tuaçào , fazen

do de resto prova inabalável dos nossos prop';s~tos. AI iás uma Corie t a-,

tuição moderna não podia perder de vi s ce esta r nc Lanaçjio narcante do

país, que Já par-t í.c apa de anumer-aa antndade s , acornoa e tratados com

a mesma ori.errtaçjio .

centenas de pubj zc r atas em todo o Cont~nente, entra agora numa fase

decisiva premido por c r r-cuns t ânc í as geo-políticas e por neceae i dadea

própr-aas do desenvolvimento comum

A r-ea.l a dade moderna é a. r-eaâ i dade dos grandes con.jun t oa

gec-po Li t a co s , Os Estados umcce são um con junto gec-po r i tn co , O 5U 

de abe da Ásia, a China, o Mercado Comum Europeu, o Pacto de var-sova a ,

e assim por da arrce formam outros conjuntos, com ex t r-ao r-d i.nar-La expt'e~

são demográfica, econêmi.c a e cul tural.

A Amérlca Laturia deve acelerar Os seus instrumentos

poli trí co-o.na t a tiuc r onaae para realizar também a sua grande destinação

histórica. Todos os vdncuros eóc í.o-cut 'tur-aa e ãmput sa onam os povos de

nOSSa Amér-i ce a um e ser-c r tamento de laços, e l í.rmnaçjio de rr-onre i r-as ,

cooperação c Lerrt i r.t c a e t ecno Log í.c a - à realização enf'am de um vasto

mercado comum capaz de transcender as Lama t acêee e vi.c a se t tudes de

cada estado-membro, abrindo espaço para as forças cr-iat rvas da nossa

herança comum.

o problema do aub de aenvo Lvxmen trc r-eLa t avo do

Nordeste continua a ense jar- esforços desconexos, poLi ticas desconti

nuas e estratégias inadequadas que, por maa a de cem anos, não conee 

gua r-am retirar a Região da mesma poaa.çjic desvantajosa no contexto n~

c LorraL, Mu1.tos não perceberam que a persistência desse desequilíbrio

regJ.onal compromete a e.r rcác aa dos Planos nec í cnaas de desenvolv1.meE!

to econdma co com e atiab i.La.dade e just1ça social.

.2. Já desde fins do Século passado fatores e'::onôm.l

coa marcaram um r-a tmo da f'e r-en t e de c r-eac i.rnerrt;c entre o Nordeste e o

Sudeste do Brasil, que foi de a.xando a região no r-de a ta.na cada vez mai

atrasada em relação ao sul do Pais. O fenômeno dramático das secas '

per-aodt.cae tem-se somado aos 're.tor-ss econêrmcoa para alargar o fosso

entre o desenvolvimento dessas duas partes do Br-aa a L, Em 1939, a r~!l

da ~ capi ta do Nordeste representava 48% da renda nec aonaj, • A per-

da relativa c ontanuou , para r-eg.i e tr-ar- em 1955 apenas 38% da renda

~ ca?! ta global do País. Os esforços empreendidos através de uma

po l i t i ca r'eg i cna I posta em pr-átnca a partir de 1958, com a estrutur,!

ção da SUDENE, ajudar-em na recuper-aç áo , t r-aduz ada em 1968 numa taxa

no r-dea t i na de 47% da renda nacional, aa nda assim anf'er-a cr- ao nível I

3 As causas do atraso r-eg aonaI persistem, compro

vando a aner i c àc t a das poli tri c aa e scoj.m éea e ampj ement.adas A pOS1.

çào desfavorável do Nordeste é flagrante, quando se examina a atiuaL

di s t r i bua.çjio da renda no pal s e a anc Ldenc aa espacial da poor-ez a , da

J..ndlgênc~a e da maaeru a no Brasil. O Quadro 1 abaixo é bem illJstrati

QUADRO 1

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA
QUE RECEBE ATÉ 2 SM (LINHA DE POBREZA)

(NORMALIZADA POR SEXO): BRASIL E REGIÕES - 1984
(%)

vo:

de 1939.

deao tempo da lndependênc1a, revisado e 'ror-cai e caco pela reflexão

embléia Nacional consta.tumte, em 04 de setembro de 1 987.

EMENDA ES34240·]
Senador cons t i t uarrte MARCONDES GADELHA

er-=~AftTI00:J

PFL

Total Homens Mulheres

Br'asu.L 66,0 53,6 73,S

Norte 50,2 42,2 67,0

Nordeste 77,6 73,7 86,4

Sudeste 53,0 45,2 68,4

I
Sul 54,6 47,6 71,4

Centro-Oeste
\

58,8 53,7 71,6

<:

..-r~~k-::Ç,
Nas DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS, I inclua-se onde couber:

lIArt .... Eac a estabelecida, por um peri oüo de qui!:!.

er-e rer-ên-...." fiscal, abrangendo os Estados que

compõem a Região geogr-at'a.c a do l.ord':3tç,. com as C2racterlsticas defl

nf das nOS parágrafos seguintes.

Maaa da acr-trru.nado em termos de ndvet s' de rendi

mentos, o Quadro ccnf'a r'ma esse retrato:
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segue:

Ate 1/2 SM Mais de 1/2 a 1 SM Ma"s de 1 a 2 S~

Fonte: IBGE, Indicadores aocaat s . Tabelas Se Iec a onadae , vo i . 2,
1984 e PNAD, 1984, Brasil e Grandes Regiões.

4. O que se constata, com pesar, nessa deteriora

ção continuada da poslçào relativa do Nordeste é a falência de todos

os programas e poli ticas adotados, em geral em horas dramáticas de e~

ca , para reverter a situação. Ou 06 esforços foram Lnsur í.c i ente s , Ou
recelta inadequada. -

5. são bem conhec i daa as grandes dificuldades enco

qualquer parte do mundo para eliminação de desequillbrios r-e

ioneáe, Quando umpals em atraso se decide a fazer um grande esforço p

o "take-off''' do desenvolvimento, a rneda da indispensável

stabelecer um cordão aduaneiro de a.Ltas tarifas que, durante um deter

inado per-Iodo , protege suas indústrias nascentes e suas atividades ec

ômicas da competição dos países mais fortes. A extrema dificuldade de

egiões menos desenvolvidas de uma nação eliminarem seu atraso decorre

o fato de não se encontrarem mei os de estabelecer um cordão sanitário

ue projeta o fortalecimento de sua estrutura econômica, a exemplo do

ue fazem os paaae s em cr-eac i merrco .

6. A proposta de df.epcaã ta.vo constitucional transi

ório que se faz acima vaaa exatamente a estabelecer para o Nordeste es

e cordão semt.ar-ac , com as devidas limitações que impõe uma economa a

, acaona), e uma estrutura federativa. A discriminação fiscal e pr-eva.den-,

lária equivaleria à proteção tarit'árl.a dos pad aes , num hcr-jzprrte limi

ado , Ela produziria enorme impacto no estImulo a investimento e na co~

e tn, tividade da economia nordestina, face à do resto do pais ..

7. O es ror-çc fiscal demandado à União e aos outros

stados não coisa de assustar. No caso da receita global do Imposto

obre Produtos, Industrializados, a simples exclusão de três i tens Lru

o, bebidas e material de transportes) ai gru.f'Lc a a não-1nc1dência da i
eencâo sobre setores geradores de 65% da receita do tributo. A parcela

atingida seria apenas aquela correspondente a i tens comercializados e,!!

tre o resto do pais e o nordeste.

8. No que tange à isenção dos encargos previdencl.~

rios, também não signif1cará perda importante. Do total das receitas d

Previdência Social no pais, a contribuição dos Estados noz-ctes tanos é d

ordem de lú% apenas. Ainda aaaam , dessa parcela só se ex.cluiria a par-ti

das empresas, não a do assalariado.

9. Conquanto o peso das a sençdes fiscais e pr-eví.de

eiárias nao alcance sequer o valor do esforço que a Unl.ão tem dispend!,

do com os ancerrt í.voa f~scaJ.5 à Região do Nordeste, elas terão um efei

to econômico de muito maior alcance, porquanto alterarão a econorm c Ldg

.lde dos tnves t imerrtos e a compe ta tavadade das empresas em atividade na

área.

M

23,6

30,1

28,8

24,0

16,4

25,3

86,8***

ec,o

86,3

85,7

76,6

78,7

Taxa de Al
fabetização

(%)

H

27,4

27,6

29,2

25,4

.:28,0

32,6

22,2

46,1

35,2***

15,8

66,u

48,9

wgação de
esgoto na
rede geral.
e fossa sé,E
taca

(%)

2:5,0

24,5

22,1

M

26,0

24,3

24,4

81,7

61,7

55,9

66,2

Ligação
d'água na
rede ge 
ral, (%)

H

30,4

19,3

11,8

15,4

14,8

17,0

4,2

4,6

2,6

5,3

5,1

4,4

Leitos
para m
ternaç~
(p.hsb)··

21,3

M

50,0

25,3

14,8

18,7

18,2

6,9

4,4

H

4,8

MortalJ.
dade m
fantil
(menos
eleja
no)
(ú/OO)"

4,1

2,8

14,ú

74,3

124,5

71,6

6ú,9

73,5

87,9

QUADRO 3

BRASIL, INDICADORES SOCIAIS POR REGIÃO, 1984

63,6

51,ú

64,4

67,2

63,9

6ú,l

Esperan
ça de vi
da (anos)

Brasil

Sudeste

Centro-Oeste

Nordeste

Norte

Sul

Tal 51 tuaçào mereceu a seguinte análise' "Se e s t r-at.a-.

fl.carrnos a pobreza de acordo com essas três classes de renda, por or

dem crescente, em pobreza, indigência e mlsérla, ver-í ea cez-emos que 75~

da PEA (população economi.c amente ativa) feminina e 44% da PEA mascui r-.

na do Nordeste são constituídos por indigentes e mise r-àvea s , condições

sem paralelo em nenhuma outra r-eg i.jio'", ("BRASIL, 2.000", pg , 61-1986).

A posição nordeatana surge amda mai s desfavorável qua

do se anaLa aam diversos Lnda c ador-e a scc i ats , com os do Quadro 3 que e

QUADRO 2

DISTRIBUIÇÃO DA PEA MASCULINA E FEMININA POR
CLASSES INFERIORES DE RENDIMENTO MENSAL:

BRASIL E REGIÕES - 1984
(%)

Fontes Dados Brutos' IBGE, PNAD- 1984, qudros do capitulo 3.5.
obs . Exclusive população rural da r-egajio Norte

2) Exclusive Usem rendimentos" e "aem declaração".

Norte

Nordeste

, Sudeste,
Sul

Centro-ceste

Brasil

* 1980
** 1982:

*** Exc Lua i.ve população rural.

Complementando essas amostras negativas, ai está o quadro

do grau de instrução em termos comparativos:

~

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE ANALFABETA.
POR SEXO BRASIL E REGIÕES - 1984

(%)

Total Homens Mulheres

lü. A meda da que agora se propõe ae ja inserida na

Const í tui.çjio em elaboração difere de quanto se tem antes cogitado, pe

la sua natureza e pr-o runda dade , visando a subse r tuir, num quadro inter.

no, aquele mecanismo de proteção de que podem fazer uso os paises em

crescimento vis-à-vis da economia arrbe r-nac í.cnaL, Ela deverá ser compl~

mentada por outras medidas de Poli tica regional c Làaaaca , a fim de en

sejar a def'Lna tiva c amanhada do Nordeste para um desenvolvamerrtc auto

sustentado, como parceiro importante das áreas mais adiantadas do pais

~ão tal tam à regi_ão os angr-edaentea nece s sar-ao s pa,ra tanto, a partir d
excelente dotaçao de fatores. O que tem :faltado e o i ns cr-usren cc ade-

quado, como o agora proposto.

PLENilRIo
'LIHA/llO/C:ClolI511irJ/luleOMtldo

Brasil

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

27,1

22,2

47,2

18,1

18,2

25,0

48,8

49,1

51,1

45,5

46,8

50,1

51,2

5u,8

48,9

54,5

53,2

49,8

EMENDA E834241-0
t: CCNSTI'lUIN'l'ES OCNIFl\cIO ANDRADA/CID CAR\Il\IHO/ISRAEL PINHEIRO

t:
r.r UXTll/JUSTlf'eAçÃO ,

Fontes Dados Brutos: IBGE, pesqua va Nac aonaL por Amos
tra de Domici 1105, 1984, quadros
do capo 2.1.

cos . Exclus~vê população rural da região Norte.

Art. •• - Dentro de ncventia dias da prcnulgação desta Consti~

çáD o Pres.ldente da Repúbl~ca narsará o PrJ.JJeJIO Ministro e demais neni:n:os do
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=--------------TI!:XfO/.I,l$TIF'~ACio ___,

EMENDA E534243·6
tJ Constituinte DEPUTADO LUIZ SALDMAD

tJ PLENÁRID

'-- ----"'==:::...=....::.:..:.::= -----'J rfJf"':=J
PLENAIIIO/COlllssio/SIlICOlllssio , ~DlT"'~

~-'-'=..:c.::.:::-=--- -.JJ n DL J

Conselho de Mmistros, delegando àquele as atrJ.bw.ções que Julgar converu.entes~

ra as atividades do seu governo pcdendo a qualquer tenpo exonerá-los sem audJ..ên

ela da Cârrara dos Cepltados ..

§ 19 - O Pr:ureiro M:im.stro e o ConseTho de Mim..stros transnu.

tJIão à câmara dos Deputados o programa do GoVE'IllO para o exercício aélministratJ.

ve, logo epôa as respectivas ncneaçôss , -

§ 29 - O Pr:ureiro M:uu.stro conparecerá nensernenee à CáiMra

dos Deputados para debater qJ.estàe.s relatJ.vas ao prograIr'a de governo.

EMENDA ADITIVA

DISPDSITIVD EMENDADD: Inciso rrr do art , 207

Art..... - Na prirreira serrana da sessão Ieçasâatava de 1989 I o

Pres:Ldente de Repúb~ca sul:materá à cêrrara dos Deputados o nome do Pr:!Jreu:o Mi

nistro que será destituido da suas funcões se tiver oontra ele o voto de dois

terços da Câmara dos Deputados, o que :urplicará na eenussâo do Conselho de MJm..~

tras.

Acrescente ao mc í so 1I1 do art. 207 as palavras lIe p!.
t r imõru ov, passando o d í spns r t Ivu a ter a sequint e redação:

lI! - renda, proventos de qualquer natureza € patrim-ª.
m o ,

§ Om.co - Se for rejeí.tado o PrllOOJIO MJ.ru.stro, na fonra des

te artl.go o PresJ.dente da República suJ:rreterá outro nare à cãrrara dos Deputados,

o qual só poderá ser zeje'rtado por dois terços de seus rremcros , se ocorrer nova

mente a rejeição, o Presaderrte da República narearã de 1J.vre escolha o prlJl"eJ..ro

Ministro.

Art ..... - Mos dez pr:ure:lxos daes da sessão legislatJ.va. de 1990,

o Presidente da República na forma do Art. 122, das daspoaícões perrranerrtea , no
rreará o Primeiro Ministro passando a preceder de acordo cem o disposto nos darais

ertaçcs desta constdtau.câo.

Art..... - Serão dJ.retas as eteicõee de 15 de novenbro de 1990,

para sucessão do atual PresJ.dente da Repúbl1.ca.

JUS~IFICA~IVA

As disposições transitánas ac:una procuram uma gradual adapta

ção ao sastema de governo do país às normas aperfeiçoadas rrodelo parlarrentarista,

postas nas regras permanentes da ccnst.rtui.çêc,

Prc1luilgando-se a Constittuçào em dezerrbro de 19B7, o processo

de adaptação do Q:lverno ao Parlanentar~SITO, na prátJ..ca, vaa, cx::orrer da sequarrte

forna:

1) - Em1988 ocorrerá norreaçâo do PrlllEiro Mmistrp e do Con

selho de Ministros, suOOrdinados ao Presidente da República, governando sob ex

pressa delegação deste ú1t1Jro.

2) - A partir de 1989 o Pr:!Jre= MJ.nJ.Stro poderá ser demí.tado ,

não só pelo Presidente da República, COITO t.aITbém pela Câmara dos Deputados, con

tinuamo a Chef~a do Governo nas mâcs do Presidente da Repúbl~ca ..

3) - Em 1990, no sexto ano do mandato presadencaal., será~

tado o RegiJre sarjerosntaraace , segundo as normas permanentes da consta.truçâo,

Caberá ao Presldente Sarney a grande rm.ssãomseôraco de, no sex
J. noBras'i'

JUSTIFICAÇÃO

Dez por cento dos brasileiros oe tém 45% da renda e 80%

do pa t r í môru o nacional Nenhum outro país do mundo tem uma concen
tração de pa t r i môru o mais alta e ma.is Lnjus t a do que o aras i í •

Apesar dessa concentração, ou quem sabe, por causa de
la, os rmpo s t os que atualmente gravam o patrimônio no Bras II (IPTU,

TTR, TRU) só alcançam 0,52 do PIS e 2,6% das rece i t as fiscais, ao
passo que nos Estados umccs , onde é muat o menor a concent r ação de
pat r amõrríc , essas percentagens são r espac t rvamerit e 4% do I:JIB
14% das receitas r i sca i s .

Constata-se que o Bras a I é o paraíso f1scal dos r~cos

e dos mui tos r1COS.

É conhecido o a f'or asmo dos tributaristas bras í.Lei r-os
quanto mai,or o cont r rburnt e , na ror o benefício f~scal de que de~

fruta.

o i.mpos t o soare o patrlmônio é um poderoso instrumento
de pu l Lt aca econômica. Urge ans t i t uIc l.o , para reverter a grave 51
tuação criaaa no País a partir de 1964, quando o modelo ecnnônu co es

timulou a concentração de renda e de pa t r amõru o e o aumento das d;
sigualdades regionais.

Urge dotar a União de um instrumento b í st.ôr a.co capaz de
promover a desconcentração do patr imôru o , sob pena de a democracia
br-ae aLe i r a merecer a crítica de Arnaud Le Meuse, segundo o qual "to

, da pessoa sincera deve adnu t i r que 19ualdade pn l Lt i ca sem 19ualdad;
econômica é apenas uma ilusão t an t a Lazan t e"

Os conservadores hão de argumentar que o ampos t o sobre
o pat r i aôru o desestimula a rru c i at ava do homem.

Mesmo argumento usado quando se ms t i tu ru o imposto de
renda.

As e11 tes br as i Lei ras pr ec i sam compreender que se a ri.
queza for mai s bem dLs t r i buIda , ce s sar i a ou, pelo menos, dinu nu í r aa
a c r IrmnaLf dade e a v í oLênc i a

e:r-="~I\T\~O~

PDIDUTROSAHURY HULLER

EMENDA (SUBSTITUTIVA) - TíTULO VII! - CftPíTULO
Dê-se ao a r t ;21r'~ a s aguan t e redação:

-1.'1"
lIA.rt~ ~ - O Sa s t ema Intermodal de Transportes I por sua

eaaenc aa Lr.dade para a va da econdmi.ca e as relações socaar.s do Pa.i s ,
será ger-enc i.ado pelo Estado, que poderá, a.nc Luaa ve, explorá-lo no
todo ou em parte.

§ lº' - Haverá, em cada eub aa e t ema de v t.a s e meios de
transporte, uma agênc i a única, federal e OI. va L, que ger-enc i.ar-á , de
modo integrado,' as at.ua i s funções de pLane jamen t o , exploração,
controle e f'nacaLaaaçjio , r ~

§ 2Q - Cada moda! - transporte mar-a,t.i.mc , .rLuv i e r ao ,
aér-eo e anf'r-a-ces t r-ut.ur'a por-t uàru.a - será operado por uma e-npr-eaa
comuna t.àr-i.a-oooper-a tI.vada , sob r-eg rme econêmi.co de pr-opr-a edade
500).a1 au t o-ege r'a da ,

§ 3º O transporte de massa, intra-urbano ou
a.nt.er-ur-banc , será Lntegrado, sob exploração do Mun~c{p~o ou dos
Estados a n t.er-e s s adce , ressalvada a cru.eç iio de empresa
comuna uàr-ãa-ooocer-e t í.vada , n

rçr" nX,.I:I/JllSTI~I~lÇio--------------,

EMENDA E534244·4

f=J

EMENDA SUPRESSIVA

PLENARIO

Suprimir o item IV do artigo 64.

JUS~IFrCACÃp

Constituinte BRANDlID MDNTEIRD e DUTRDS

o acúmulo de dois cargos de médico, não só se constitui em

privilégio ~njustificado entre as categorias técnico-científicas,

como não se ajusta ao capítulo Sáude do Substitutivo do Relator da

comissãC: de Sistematização que estabelece o sistema unificado de

saúde ~ A supressão decorre, pois, de sua inadequação ~ Os direitos

adqui:r:i.doe estão assegurados pelo artigo 31 das Disposições Transit.Q.

rias~

,.,- nEHÀ~lo/COllI5do/SLl.COMIUÃO __,

=- TUTO!JlJBTIF1C...,.10 -,

EMENDA E534242·8
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JUSTIFICAÇlio

A 1ntegração dos me10S de transporte num aa a t.ema
unificado é de toda oonvern êncra para as estruturas de produção do
Pa Is ,

Ev2. tando super-pcs z.çôas , conf'll tos de Ju['~sd2.ção ou
conpe t r çáo pr-eda tór-aa , a regência cent.r-aLi zada , num Conselho
Intermodal, auxz Lz.ar-é o Mlnistérl.D Cl.v11 competente a a t i ng i r o
ob je t i vo maror- de c i r-oufaçâo econêma.oa com o t ama.zaçâo de custos.

O Segundo ponto f'u Lct-aL da emenda é a ascensão ecca.aL
humana designada à massa trabalhadora, que passará à exploração

r.r-e tia da navegação comer-o i.e t , através do Instituto da Pr-cpr-a edade
Social Auto-Gerlda: um avanço soca.e L sobre a,.atual s ubor-d i.naçjio e
exclusão as sa Lar-a adas , e na dJ.re.sãa- de uma socaedade maJ.~ nova. \

,. O transporte de massa, eXJ.gêncla da produção urbana e
c~nvenlencla das empresas r.ndus t.r-aa as e de e er-v i.ço e , requer Governo
pUblico ou social, para antepor-se aos e eue.i s vfcz.ce da exploração
pr i,vada conpe t a ti va e aos ccnr í i tos urbanos decorrentes.

EMENDA ES34245·2
[!l

= TEXTD/JI1STlflCAQAD ---,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 10 • DISPOSIÇOES TRANSITORIAS

Acrescentar

Art. 10

complementares, ou por outros diplomas Leqaa s , e aos que foram

JUSTIFICAÇAO

Centenas de serv i dcras da admí.ru s t ração indireta I regidos
pela Consolidação das Leis do Trabalho, foram punidos I também por
raot ívação de natureza política com base naquele diploma legal, c.f!,

mo é o casa de servidores da Petrobrás, Banco do Brasil, Ccmpantu a
Vale do R10 Doce e outras.

A presente Emenda, portanto, tem a f a.naLddade de estender

a Arn s t i a a casos como esses.

EMENDA ES34246·1
tJ
f:J PLENÁRIO

r.T-------------TlXTDIJUSTIFICAQAD----------------,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: alínea "e" do inciso r do artigo 213.

Modifica-se a alínea "C" do inciso I do artigo 213, passa!!

do a ter a seguinte redação:

c) dois por cento para financiamento de investimentos nas

Regiões Norte e Nordeste, através dos órgãos de desenvolvimento rg

gional.

JUSTIFICAC!iO

Além de uma política global para estas regiões, os órgãos

regionais de deuenvoâ.vâaientme SUOENE e SUDAM diSpÕe de equipes

técnicas comprovadamente competentes, merecendo o respeito de di

versos organismos internacionais de desenvolvimento, e a aplici3ção

doe recursos repassados pela União estará mais distante da prática

do fisiologismo e c1iente1ismo que ainda dominam nestas regiões.

""oI'''''''''''O--lCAPÍTULO IV DOS

DIREITOS POLITICOS

ART. 14 CAPUT.

A lei estabelecerá a forma pela qual a ma Lor i a dos
eleitores poderá destItuir do cargo aquele que âece i i: da confiança

coletiva no exercício do mandato.

JUSTIFICATIVA

A tradição constitucional consagra f'c rme Lnent e
soberania popular através do nrrnc Ip f c , "Todo o poder emana do povo

e em seu nome será exercido".
O povo brasiJ,eiro ccnsc i ent i acu-e e desta de c Lar ação

cons t i tuc í ooar e quer exercê-la cada vez mais conseqDentemente. O VQ

TO DESTITUINTE, constitui instrumento e r i caz para assegurar o pleno

exercício da soberania popular. O VOTO DESTITUINTE representa, ta~

bém, uma poderosa arma do controle democrático sobre a corrupção, e.,!
ta grave enfermidade que por momentos, até de forma ep rdêm i c a , ameaça

as democracias representativas.

Valendo mais de mil leis sobre fidelidade partld~

{ia, o VOTO OESTITUINTE garante à polItica o julgamento mais compete~

. te do J-ltíZ} mais legítimo que é. o povo.

O poder de s t Ltu mte con~ma, na ~rátj..::a, as mais
profundo princípios do o í re í t o], na \rnedida qUA fQrma~lzi3f Lnst Lt uc aq

I
nalmente um elemento ético da ccnsc Lêncr a social.

O VOTO DESTITUINTE não é novo. Países capitalistas
como Estados Unidos da América o praticam, com o nome de "recall'!
Paises socialistas, como na União Soviética, também possibJ.litam o
seu exercício até para os Deputados dos Soviets.

r.T-------------TItJlTD/JIJSTI'ICACi.ll -----,

EMENDA ADITIVA

TÍTULO Ir aos

OIREITOS E LIBEROADES FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I - DOS DIREITOS INDIVIDUAIS

ART. 69 •••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••
. .

§ 55 - ( ... ), e se mai s , de uma associação preten
der representar o mesmo segmento s oc ra I ou a mesma comunidade de int~I
resse , somente uma terá direito a representação perante o Poder Públ!
co, conforme a lei.

JUSTIFICATIVA

Se queremos mesmo concretizar a tão decantada par
t Lc í pação popular temos que nos despir da velha c ami s a falsamente r~ I
mânt Lca do liberalismo e compreender a nec es s i dade de estabelecer u; I
mEni mo de ordenamento baseado na liberdade para que a orqeru aaçãc PE,
pular seja uma co i sa forte, viva, vigorosa e capaz de empreender as
suas lutas.

Uma única representação associativa por ba r r r o ,
por exemplo I cunõ Lç ão indispensável para .impec í r a pulver a z eç ão ,

I partid<::izii';~O e a man í pu I aç ão da or9llilJz~ção popular por grupos ec,g, )
nômicos Ou pelo próprio Governo........ ', .,
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JUSTIFICA<:ÃO

rer TlXTO/JUll
T1

f IC4Çii o --,

Suprima-se a letra IIb" do item III do artigo 83.

Somente a armação nacionaJ. devia cerca de US$ 700 mil.hões,

que somam aos bilhões que o modal aéreo acumula, Junto ao BS.

A1iviar essa pressão credora, substituindo capitaJ. financei..

ro por capital aocaaj, , é objetivo altamente econômico. Lembrado,

meso, para saneamento de nOSS05 quadros de endividamento externo.

Fazer com dinheiros próprios o atendimento das necessidades de cap~

tal. de trabalho e, até, de inversões a médio prazo, é sumamente sa

lutar, contribuindo para aumentar a saudável compet~ção da 2nJ.cJ.ati

va privada.

Quanto ao aperfeiçoamento do distributivismo, que se faz ve-ª
tibular, nesta emenda, deaneceaeár-ao Justificar: a Rz.queaa é um bem

que o Estado deve proteger e colocar ao alcance de mais e mais ci

dadãos.

A Lei, por fim, encontrará os mecanismos próprios para as

segurar a participação do Estado, seja no capital votante, seja em

outros tipos de ações, debêntures convertíveis ou partes benefi

ca.âxãee , E determinará, igualmente, a constituição do fundo de ca

pitalização dos trabalhadores, sua gestão democrática e a auferi

ção dos benefí.cios em prol da elevação equidosa de status dos d Lvej;

sos agentes econêmicos da produção de transportes.

PUH""10/COWISdo/.UICOIJIU.io ---,

A supressão proposta tem a finalidade de ade 

quar a refer;J..da da.spoar.çâo ao novo texto do artigo 77, inciso XVI,

conforme outra Emenda de ma.nha autoria.

t: PLENl\RIO

EMENDA ES34250·9
AurClII-------------,J r:r::R'~l: DEPUTADO HAROLDO 5ABOIA e outros . C-.- .!:".Cll.L:_J

EMENDA ES34249.5'· r

1: Conshtuinte ADHEMAR DE BARROS FILHO

PLE'UIlIO/co"'l'sio/IlUICOIll.,.,iO ----,

r;-r-------------U:XTO/JUllTIFIO.lÇÃO,----- ----,

EMENDA SUBSTITUTIVA

loE
Alterar a redação do artigo 13. § 1.-2'. relati.vo aos Direi.tos

Po~íticos. adotando-se a redação seguinte

EMENDA ES34252·5
[l CONSTITUINTE CESAR MAIA

[lPLENÁRIO
r;-r---------- TUTO/JUSTI"CAo;.iO ----,

"são inelegÍ.veJ.s para qualquer cargo, o cônjuqe ou os paren

tes por consaguinidade, até o segundo grau, afinJ.dade ou adoção,

do Presidente da República, de Governador ou de Prefeito, ressalv~

dos 05 que já exercem mandato e.reeavov ,

JUSTIFICATIVA

A emenda visa estender a inelegibilidade ao cônJuge

tes do PresJ.dente da Repúb'La.ca , que, com maior razão, não

valer-se de ta~ situação como priv:l.1.égio elel.toral..

e paren

devem

Dá-se nova redação ao ar t i qo 220, exc lu indo aonde ex rs t í r o
termo "lei de dIretrizes orçamentaria", alterando-se o caput ,

Art. 220 - O orçamento compreenderá dois períodos financeiros

Até quatro meses antes do inicio de cada período f í nance i rn , o execu
tivo env18rá ao Congresso Nacional o projeto de lei or çarnent.ãr Ia com

preendendo a versão final a jus t ada do final do orçamento para o period
seguinte e a orçamento proposto para o per iodo subsequente. O orçame~

ta para o per iodo subsequente será exanu.nado pela Comissão Permanente
do Congresso Nacional durante o exerc i c í o d i scut í.ndo com o execut i.vo
os ajustes necessár~os.para encaminhamento de sua versão final ajustada

Exc Lui c-ae o item r r e mantem-ae o § 12

EMENDA ES34251·7
f: ccnecatuinte AMAURY MtlLLER E OUTROS

ExTO/~USTI~ICAÇ.iO --,

Acresçam-se ao Tí.tulo~ "ud.epoaaçêee Transitórias" seguintes da.spo-
lutivos 7 &-1.-<-?L-: co-ce;Q...t.ut-<A. •

Art. (.o ... ) - A fim de promover o fortalecimento das estruturas de

capital. das empresas de transportes terrestres, marítimosmos e aé

reos, a unaão converterá o valor dos créditos, vencidos e ou vincen

dos, havidos por entidades do Setor PÚblico, em capital socãea ,

JUSTIFICAÇÃO

Num momento em que da acu t e-cs e enfaticamente a neces s i dade de

reforçar o poder leglslativo, o texto apresenta apenas alguns retoque
cosmé t i co s , a sistemática atual. O orçamento b r-ianuaI é a uni ca forma

do legIslativo a tempo e com p r of'und i dade poder ana Lasa r d í acut ar e

alterar a proposta c r çement é r aa
Em países como USA e GB esta foi a forma encontrada para prod'y"

zir tal participação ~ ampor t ant e notar que na prática o leglslativo
pode mexer anualmente principalmente em i.nves t imentos e programas J o
que só é e r i c t eo t e se chegar ao detalhe , o qL; exige t empoc '

r;-r TUrO/J~S'l'I~lcAo;.io ,

§ 12 - A Lei dJ.sporá sobre os privilégJ.os dos titulas re

presentativos da neva participação estatal.

§ 22 ... Parte dos créditos convez-t.a.doe será repassada à co

munidade laboral de cada empresa, const1tuindo fundo de capitalJ.za

ção dos trabalhadores, intransferí.vel a terceiros.

AKAURY KULLER

PLENÁRIO

E OUTROS

JUSTIFICATIVA

A sociedade brasi1eira reconhece como 1egítima a expl.oração

privada das diversas modalidades de transporte. Igualmente, postula

o fortalecimento de seus quadros financeiros e o aumento de sua ca

pacidade competitiva, nos planos nacional. e internacional.

Os desarranjos da estrutura financeira dos modais - mariti

mos e aéreos, sobretudo - constituem um dos maaoxee estrangulamentos

operacionais e fonte de d~storções econômicas. Taxas e juros forte

mente crescentes vêm levando-as à asfix1a. Como retrata o Pz-ofi , néc-

ci.o Garcia Munhoz, as despesas fi.nanceiras das firmas. no Bras:L~, já

a t anqem 171, em 1982; e apresenam tendência crescente, enquanto caem

outras despesas. como fiscais, admaní.atrratiLvaa, etc .. A banca - pr~

vada e pública - apresentava sinalização da.aaonerree com o sacrifício

empresarial. \ \ r \ -L,lJ.O-'"'4 IJ.J';'~..I...r

EMENDA (ad at i va ) ~ - ~es-:-J~ans~tórJ.as

Acrescente se ao art. jL..g-j""'um par-ágr-a ro~ com a s egu t nt e r-edacâo
.2't/

"Par-ágr-arc ÚfH:.e.e 2:!~A Lea da spor-á sobre o s i s tieca a.rrt er-modaL
urn r i cado de transporte, def'a m.ndo , entre outros;

a \ A h aer-ar-qu a.a entre os vários moda as transportes
terrestres, mar-Lt a.mo, r j.uv i.ár-a o , aéreo e r.nf'r-a-cea t.r-ut ur-aa portuárias
- e sua compatJ.bl.ll.z~ção c-ora a at.tvaoaôe eccnêsa.ca e necessl.daties de
o i.r-cuLaçáo j

b) As pr-a.or-adades para J..mplantação da !.nfra-estrutura. vl.-?ria
e aubs i e t emae moda as j

c) A vedação de ccnoor-r-én c i a pr-eda t ór-a.a e ou t r-ac a.nt e r-moda i s ,
ou de operadores do mesmo mei o j e

d) Cr r.açjio do Conselho Intermodal de vias e Ner.oa , que terá
compoa a çàc t r rpar-tc.te - representantes gover-namen t a i a e s i.nd acaa e
das ca t.egor-a.ae econômica e pr-of'a ae aonaL - e responderá pelo controle
da execução dos programas."
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JUSTIFICAÇíio

Estabelecer Li nde e par-a o trabalho do Leg r.s Lador- or-dr nár í o e
antecipar as expec t.a t a vas da s oc i edade , desde a fase cons t a t uant.e ,
fixando-se os prJ..nc Ipaos ,

Quanto ao Conselho, que integrará as ações de circulação
eccnêaica , é auto-ajustável, à medida que evz t e da.et or-çôes e se
a t a n j a a meta-sintese que é a ordenação e s pac i a l, das v i.as e me-ios de
transporte, dentro de uma m~lfia ef'a c i.en t-e na op er-açào , e e r rcaa
quanto à funqão eccnêmaca •

EMENDA E834257-6
tJ DEPUTADO LUIZ SALDMAO

r.r- ~LllUolllo/eolollllli.oJ.ulleOlllll.io __,

= TlXTO/~UllT'~le.u;i() -,

EMEND;\ ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 207 e-2e9"":

DEPUTADO LUIZ SALOMAO

EMENDA ES34254-1
tJ
=-====---- I'I.r:NJ.II!o/<lO"IUi.O/.~OItI"i.4-- "I

Inc1ua-se coec inciso IV do artigo 207, renumerando-se os

demais incisos, Q seguinte dispositivo:

IV - herança e doação, de quaisquer bens ou direitos, c.y

jas alíquotas serão progressivas;

JUSTIFICACM

EMEND;\ ;\DITIVA

JUSTIFICAÇÃO

rrr TI'l<TJ!JUSTIFlCAÇio--------------,

Erroneamente denominado imposto de transmissão "causa mor

tis", o ímposto sobre heranças e doação é o imposto que incida ag

bre o patrimônio das pessoas ..

Por sua natureza especial, distingue-se do impo!lto de

transmissão intervivos, que incide sobre as operações de tranl!5mi§

são de bens ou. direitos ..

O imposto sobre herança e doação é um poderoso instrumento

da política econômica, razão pela qual deve ficar entre os impo~

tos de competência da União.

O Brasil. é um dos países do mundo onde se con.!ltata

mais alta e injustíssima distribuição de rendas e de patrimônio.

Um por cento (1%) da população brasileira é dona de 45'

do patrimônio nacional. Os 10% (dez par cento) mais ricos do Bra

si1 detêm Bd% (oitenta par cento) do patrim.ônip nacional.

Essa estarrecedora concentração de patrimônio, denunciada
por Francisco de Paulo Giffoni (in Revista Arquivo!! - Min.. .:rust.i

Çll - vo1.116/86), não encontra paralelo em nenhum país do 1DUIldo e

decorre, entre outros fatores de baixíssimo nível. dos imP08tos que

gravam o patrimônio no Brasil ..

Em. 19B3, os impostos que oneram o patrimônio no Bral!5il

(IPTU, ITR, ITBI e TRU) só alcançaram 0,51 do PIB fi 2,61 das R~

ceitas Fiscais.

Nos Estados Unidos, onde nem de Lcnqe existe concentração

de patrimônio semelhante à do Brasil, os percentuais foram: 4' do

PIB, 14!l das Receitas Fiscais, o que demonstra a quase Laençâo que

Q Brasil concede ao patrimônio ..

Tais dados assustadores que estão no estudo elaborado pela

Comissão de Reforma Tributária e Descentralização Administrative

Financeiro da Seplan demonstrou. a inadiável necessidade de se medi,
ficar a sistemática do imposto sobre herança e adoção, cuja cOlllp~

tência deve ser da União, para que ele retome sua condição intrín.

seca de inst:rumento de política econômica ..

Outro dado revelador que demonstra a necessidade de se

atribuir à União a competência para. instituir esse imposto é o s~

guinte:

são Paulo detém hoje quase 50' (cinquenta por cento) da

renda nacional.

Como a concentração do patrimônio é quase sempre 70\ (s~

tenta por cento) maior que a concentração de rendas, deduz-se que

são Paulo deve deter quase 80t {oitenta por cento) do patrimônio

nacional. Deixar com os Estados esse imposto é aumentar o farsa

entre são Paulo e o resto do Brasil ..
Ressa1te-se que a União, que já cobra o imposto de rem"a e,

em consequência, conhece o patrimônio dos contribuintes, está m..§.

lhor instrumentalizada para sua cobrança ..

const i tuinte CESAR MAIA

const.í tumt e CESAR MAIA

PLENARIO

JUSTIFICAÇÃO:

~ um dispOSItIVO exce ss í vo ç mtrcduz O óbvio que

constará necessàriamente de LEI ORÇAMENTÁRIA.

- SUPRIMIR O PAR~GRAFO 1Q 00 ARTIGO 224

Art. 213 - A União entregará:

PLEN~RIO

r.r TlUO/Jt.J5T"ICAqi.O ---..,

Acreecentem-se ao artigo 213 e seu inciso I e § 12, apÓs as

as palavras "renda e proventos de qualquer natureza", a palavra

patrimônio, passando os dispositivos a terem a seguinte redação:

A emenda visa a adequar o texto do artigo 213, seu inciso

I e § 12 ao disposto no inciso XII do artigo 207.

x - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda, pro

vantos de gua1quar natureza e patrimônio e sobre produtos inClu-ª.

trializados, quarenta e seis por cento, na forma seguinte:

§ 1! - Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de

acordo com o previsto no i tem I, excluir-se-á a parcela da arrec,ª

dação do imposto de renda. proventos de qualquer naturea" e patri

mful.ig pertencente a Estados, Distrito Federal e Municípios, nos
termos do disposto no item X do artigo 212 ..

r.r-------- ~I.EIIIlI\IO/COl,llllS.io/llU.Cl)IoIIIllÃO--------__,

r.r--------~L.IIAl\lO/eO"'I'I;.oJllU.CO....lllSÃO __,

EMENDA E834255-0

tJ

r,,----------- Tlll<TOIJU5TIF1CACi.O- -,

EMENDA ES34256-B
r

- SUPRIMIR A LETRA E. 00 ITEM Ir 00 PARÁGRAFO 80 00

ARTIGO 20~.
DEPUTADO DOMINGOS LEONELLI E OUTROS

r.r-------- 'LENAIIIOlc"MllllicIIlUIlCOMIUio __,

r.r TuTOJ.lUlITlfIC,lçio -,

JUSTIFICAÇM:

ser i a uma abusiva proteção para os ODNOS de õrubus •

Emenda ao Pz-o.je t o de ncns t í t u.l ção do relator da Comis

são de Sf s t eae t zzação .
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subs t atui o caput; do Ar t i qo 170 poro

Artigo 170- A Justiça Mllitar compete julgar e proces

sar os militares nos crimes militares oe r mtoos em lei

JUSTIFICATIVA

A simples ex Ls t ênc i a da Justiça Mllitar já se cons t i tua e

a 19o excepciona 1 e anti-democrático e reve la a tute la dos eu I r tares I

sobre os ci vLs , Por isso, anteriormente apresentamos emenda propondo

a supressão da Jusb.ça M1.11tar. Mas I em senda mantlda a .jus t i ç a Mi 1 i

t ar , nada just i f i ca que a mesma tenha competência para ju l qar e pro

cessar CiV1S, que devem ser julgados e processados exclusivamente pe

JUSTIFICATIVA

Um dos grandes problemas sociais da atualidade, no nossa
País, é o do menor abandonado ve rdade i r o flagelo que solapa a ju

ventude bras í Lea ra , comprometendo o futuro da Nação. ~ nn s t e r

p01S) que a Ccns t i t ui ção d i sponha , de mane i r a adequada, sobre as

soluções que se possa dar ao problema. E a primeira é .mcumtn r ao
Estado, cuj o r im é o atendimento dos problemas SOClalS da comunl

dade , o ampara 'a mãe s oLt e í r a, dando-lhe condições de criar os seus

filhos d i qnament e ,
Outra medida que se faz necessária é pe rm.ít ar a todo CJ.

dadão brasileiro que, so Lí c a t ando ao Ministérlo Público, di sponha

de meios para r i scat í aar os órgãos de atendimento a menores ca-

rentes.

la Justiça C1V11..

= TEXTO/Ju!Tl~IC4Ç~O ___,

,I
Art ~ -Compete uru ão

~ Manter o serv rço postal e o Cor r e i o Aéreo Nacional.

PI.t:H"'~IO/ÇClt.llSS.iO/SU.cOIlJ.sdClt: PLENÁRIO

PLENARIO

EMENDA ES34259·2

l:

Dá-se nova redação ao ítem VI da artigo 79:

VI: Garantia de sa l ér i os fIXO nunca rnrer í ro ao menor s aLár i o vi-

gente na forma da lei, além de remuneração variavel quando ela

ocorrer ..

JUSTIFICAÇAO

JUS T I F I C A T I V A

-Ao epopei a do Correio Aéreo Nacional constltui uma das pági
nas da história do nosso povo com maior densidade de civismo, sacri
fício e patr aut asmo.

Foram os avi õe s do CAN (ccrre io Aéreo NaClonal ) que durante

quase três décadas I asseguraram a presença brasileira nos ermos ama
zônicos e. do centro oeste, bem como na fronteira setentrional brasi
leira.

Esta é uma emenda de forma, maS importante, dado que o

governo recentemente mudou a denommação do salár ia mínimo.

r- TtUO/vUSTIF1C.lçiO, ,

r

eonsti tuinte CÉLIO DE CASTRO
MUltas bravos aucumb a r arn nessa generosa misaão • Cada viagem

era uma aventura. Voavam sem aco i o de meteorologia, de navegação) de

infraestrutura aeroportuária, mu i t as vezes até sem mapas adequadas.
Enfrentando as vicissitudes, arrostando toda a sorte de peraços , os

av rõe s do CAN chegavam àquelas minusculas comunidades, nas datas ce..!'.

tas, def i.ru ndo uma presença e um apoio) capazes de t r ans f'unda r na
quela gente, a confiança e a certeza de que não estavam abandonados
ou esquac i.dos .

Desde a Carta Consti tuc i ona I de 1946 que o cor re ro Aéreo
Nac~Qnal tem sido presente nas normas constitucionais brasileiras.
A Comissão dos notáveis preconizava sua inclusão na anteprojeto que

elaborou. O Correio Aéreo Nacional é uma páç ina épica) fulgurante

da hi s t dr La brasileira. Está 1ncorporada ao sentimento dos bras r
Le i r cs , a nossa cultura f aos nossos valores cívicos mais consagra
dos.

Foram 05 p i cne Lro s , os audazes desbravadores das rotas do
CAN, que durante anos a f i o , levaram aos bras i l e í.r os J.sQlados na dis

t ânc i a dos vastidões amazônicos, a aux f.l i o médico - udontn Idqr co ,
r eméd i o , o socorro, a ajuda so La.ca t a para a solução de seus proble

mas

M.unlcí.-

e=...."'-'
PMDB-MG)

do artigo 37 § tlru co a seguinte expressão:

JUS T I F I C A T I V A

lida aprovação das Câmaras de Vereadores dos

pios af'e t ados v ,

Sup r amac s e

Plená.rio

EMENDA ES34260·6
tJ

seu voto.

Plebiscito é a soberaoia.

É a vontade de cada cidadão meru festada através do

Seria imperdoável an jus t i.ça e Lí.ma.nar o Correio Aéreo Naci
onal desta Carta, que alinha entre os seus pressupostos básicos, o
respei to à cultura e t r ad i çãe do nosso povo e o repúdio a eventuais
ressentimentos.

oaSERVAç~O' COMISS~D OA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL, PARTIDÁRIA E GARAN-

TIAS DAS INSTITUIÇOES.

Subcnnu s são de Oefesa do Estado, da Socledade e de sua
Segurança

OEPUTAOA CONSTITUNTE MARLUCE PINTO

= TtXTO/~U'TIFIC.lçio-------------__,

_ Adicionar as s epu.i nt es disposições no capítulo I, dos

dLr e i t.os Lnd lv Ldue i s , título 11.

- As mães solteiras terão atendimento social adequado, a~

segurando-se ao filho o direita de com ela viver , salvo se a mãe
mantiver um comportamento atentatõr i o à moral e ao pudor.

_I Todo c i dadão br as i Ie í r o poderá requerer ao Minrstério

PúbllCO fiscalização aos órgãos, púb Lrcos ou pr i.vadcs , de atend r

menta a menores.

EMENDA ES34263·1
fJ

PLENÁRIO

233 e seus parágrafos;
e § 2Q do Artigo 302.
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Substitua-se os Artigos e parágrafos acima mencionados pe
lo de redação seguinte:

"Art. ( ) - A pesquisa e a lavra dos recursos mj.ner a Ls ,

bem como o aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica, d~

penden de autorização ou concessão do üoverna Federal, na forma
da lei, e não poderão ser transferidos sem prévia anuência do po
der concedente.

§ lº - No interesse nacional, a lei regulará as condições
especIficas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de
fronteira ou em terras indígenas.

§ 212 - Não dependerá de autorização ou concessão o aprove!.

tamento do potencial de energia renováf'el de capacidade reduzid'3,
na forma especi fieada em lei11.

JUSTIFICATIVA

üonacfe-rte da responsabilidade de que e s ta-nos investidos"
a presente emenda visa oferecer subsídios constitucionais que fDE.

nem mais fácil o desenvolvimento de uma das atividades de maior i!!!.
portância deste País: a mineração. Ao analisar os dispositivos con

tentes do Substitutivo ora em exame, preocupou-me constatar a in
serção de alguns princípios que sei, sobejamente, virão confrontar
com os interesses nacãcnaãs ,

Como é sabido, a mineração representa uma atividade de ri~

co que exige consideráveis investimentos e longo prazo de matura

ção , Não devemos banir o capital estrangeiro mas aceitar sua par

ticipação minoritária e restrita, em "joint ventures", conforme
dispuser a lei exigindo-se na associação, o aporte de t.ecno Loqãa,

Aceitar o princípio do repúdio ao capital forâneo, con-
trolado seria impor uma autolimitaçãJ ao desenvolvimento do País
e a absorção de teconolagia da qual tanta necessitamos. 0:3. mesma
forma, não encontro justificativas para Que a exploração de miné

rios e'lt área indigena dependa de prévia anuência das comunidades

indígenas envolvidas. Estarão elas aptas a decidirem, suberanamen-,

te, sobre o que lhes convém e, principalmente, o que convém ao
País? Ell nome dessas comunidades, indubitavelmente, se pronun

ciariam interesses outros que não os legítimos dos índios. A ex
ploraç~mineral em considerável parcela do Território Nacional fi

caria, assim, por principio duradouro, condicionada à vontade de

uIJIa minoria, em detrimento da Nação como um todo. Entendo, também,

que a eliminação, do texto constitucional vigente, da concessão de

lavra por tempo indeterminado desestimularia o empresário, privado

e estatal, a investir no setor, tendo em vista, principalmente, a
falta da necessária garantia para realizar a exploração da jazida

até a sua exaustão. Na expectativa de vir a perder, ao fim do pr~

zo determinado, o direito de exploração, as mineradoI;M tenderiam

a realizar a lavra seletiva da jazida, com reflexos danosos à eco
nomia nacional.

Com essas r azães , penso, justificar, plenamente, a admissão
da presente emepda.

"'I.EHUIo/tlOllIUloJ�llltlOlllUlio ----,

'LtN"'~IO/cOllISs.i.o/luICOlllllIÃO ____,

m- TUrOIJlJjlnrn"'l;.iO ,

suostaeue-se o §2~ do Art. 226 pelo seguinte:

1l§22 _ A União poderá promover- o desex;volvimento de setores m~trlais..nascen
tes, considerados de interess; esbz-ategãco, medaante a ;oocessao de estilJ'JJ1os
fiscais e financeiros, em cer'ater- excepcional e transitaria. 11

JUSTIFICAÇÃO·

A proposta de 'lngerenc'la direta do Estado no ocníntc_econômica rredrsnte proteção
temorar-í.a, é aubst í tuida por una prcooeta de prcmoçao do desenvolVimento de
setores Industriais nascentes, que nao puderem se desenvolver em regime de Livre
ccrnpetição em seus estágios urícrate, mediante a concessão de escimncs fiscais
e .rmance rros , em caráter excepcional e trensatér-íc,

A proteção de setores Induatr-aaa.s nascentes na nova forma proposta minimize a in
tervenção estatal, no damím.o eccnêntco,

r.T------------- TUTOIJlIlITIF1C"'~i.O_-__---------___,

EMENDA M:lDIFICATIVA AO ART. 232 E PARÁGRAFOS

Dê-se ao Art. 232 e seus parágrai'os a seguinte redação:

"Art. 232 - O aprcvet terentc dos potenciais de energia hldmu.Uca
e a pesquisa e lavra de recursos rmner'aí.s serão efetuadas
mediante autorização ou concessão da União, na forma da
1eL"

JUSTIFICAÇÃO:

A redação proposta visa si~l'lficar o texto preservando a essência da proposição,
mas expurgada das redundâncias, detalhismo e 'impedimentos ao capital estrangeiro,
remetendo à legislação crdanar-í.a as restrições às empresas de capi tal esbrangezro
em raaxee de fronteira ou em terras lndigenas, una vez que o própeto capi tula VIII
Art. 302, §2R e Art. 303 Já abordam amtarenee o eprovet terento de recursos natu
rers em terras lndlgenas e O Capitulo lI, Art. 30, InCISO I e §3!2 caracter-ízen
a essencialidade da reaxa de fronteira para a defesa do ter-r-i tório nacional.

EMENDA ES34267·3

~__-_--_-'I.!:N"~IO/CO.Il'I.i.o/'<lICOlllll'io---_----____,

T> I~~t, )'1 ,'I ,,;

m-------------- TEXTOIJ\JnIFlcA~ÃO-------------,

EMENDA MOOIFICATIVA

r.T------------- TEXTD/~IJSTI~ICAÇÃO,-------------,
o art. 13 passa a vigorar com a seguinte redação:

EMENDA SUPRESSIVA NJ AR'!'. 290 E SEU PARÁGRAFO

Suprima-se o Art. 290 e seu parágrafo único.

JUSTIFICAÇÃO:

A proposta de supressão do Art. 290 tem por fim eliminar as imperfeições con
ceituais e as redlmd8ncias ccn os dispositivos contndoe no Titulo VIII, Capi
tulo r que tratam dos princípiQS gerais da. orcem econômica, rnclusive cem de
finição do que se ccoaí.dera ermresa nacional:- É tnnortanto ressalvar, ainda,
a i~rf'eição conceitual do caput do Art. 290, que tanado "ãpeí.a Lí.titer-í.a" se
estende a toda a indÚ!stria nacional, pais em qualquer indÚstr'la a tecnologia
é o fator determinante da proõuçéo ,

Art. 13 - são aar-ei.eos polít~cos o alistamento, o voto, a

e.Ieqab i.Ladede , a candadaeuca e o mandato.

19 - O sufrágJ.o ê unJ.versal e o voto J.gual, direto e s~

ereto.

29 - () a La atiamentio e Le a.tior-a.L e o voto são obr-aqanôr-aos

para os maacxes de dezoa.tio anos, salvo os analfabetas, os maiores de

setenta anos e os defc.crenees t í.s xcos ,

§ 39 - Não podem a La.s'tax-cse os que não saLban exprímar-e se

na lí.ngua portuguesa.

§ 49 - são condições de elegibilidade: a naci.one La.dade br~

s í.Le í.ra , a cadadanae , a ídade, o a Las tamentio , a filiação partidárl.a

e o dorn.1cíl.1D e Iea t.oz-al., na cz.z-cunscz-açâo , por prazo mínmo de seis
meaes ,

§ S9 - são Lne Leç Ive a a os ~naJ..J.stâveis e os analfabetos.
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PLENAR!O

Constitulnte EDUARDO JORGE e OUTROS

§ 69 .... são Lz-r-eeIeqfve í.s para os mesmos cargos o PresJ,.de.!!

te da Repiib.La.ca , os Governadores de Estado e do DJ..str1to Federal,

os Prefeltos e quem os houver auceda.do durante o mandatiôv-

§ 79 - Para concorrerem a outaro s cargos, o Pres.l('lente da

RepjibLa.ca , os Governadores de Estado e do DistrJ.to Federal e 05 Pr~

feitos devem z-enunca.arr a esses cargos seis Mese~ antes do p Le r tio ,

§ 89 - Lei complementar poderá estabelecer outros casos

de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, na medida do necessª

rio para proteger:

a) o regime democr-âta.co s

b} a pz-obadade edmarn.ser-a tiva r

c) a nozme.Lz.dade e legJ..timidade das e teaçôee , contra a

influência do poder econômico ou o abuso do exexcfcao de função, caE,

go ou emprego pfibj.r.coa da administração direta ou a.ndd.z etia ,

§ 99 - são ~nelegi.veis para qualquer cargo, o cônj uqe ou

os parentes por consanqâ í.nr.dade , até o segundo grau, a f Lnz.dade ou

adoção, do Preslodente da República, dos Governadores e Prefeitos, sal:.

vo os que ha.yam exercado mandato eletivo no período imediatamente a~

terior.

EMENDA ES34269-0

l!J
r.r "LIN...~ID/(:OlllfSÃD/.U.COIlIUIo---- ___,

r.-r TUTD/JUHIFIC.l.cio -,

- EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE CO~STITUIÇAD (SUBSTITUTIVO DO RELATOR)

- DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 262

*- Acrescer parágrafo ao Art. 262, como § 12, renumerando os
demais, com a seguinte redação:

Art. 262

§12 - As ações e serviços de saúde constituem um Sistema üní.co

de Saúde, descentralizado para Estados e Municípios, com comando único

em cada niveI de governo e submetido ao controle da população.

Constatuinte EOUAROO JORGE E OUTROS

§ 10 - são aneãeqIve i s os condenados em ação popular por

lesão ã trru.âo , aos Estados,Distrito r'eder-a í., e -aoa Muniçl.pios, salvo •

os reabilitados conforme a lei .

§ 11 - O mandato eãeeavc poderá ser ampuqnado ante a Ju~

ta.ça Eleitoral no prazo de ate eeas Meses após a dapãomeçâo , l.nstruI

da a ação com provas concLus avas de abuso do poder eoonômaoo , COE.

rupção ou fraude e transgressões e Led tior-a a.s ,

§ 12 - A ação de ampuqne.çâo de mandato tramita em segredo

de justiça e, se convencido, o jua.z de que a ação foi t.emez-âr-a.a ou

de man r.Eea'tia má fê r O ampuqnarrtie responderá por denunc a.açâo calunl.S?

sa ,

JUSTIFICATIVA

A emenda vase resgatar o produto
r e rv i ndrcaçõe s populares extraídas dos

Ccnu.s são da Ordem Social A Seguridade
como bens SOCla1S f'undament a as para os

menta do pais. /f..... I

de debates politicos, t.écrcccs
trabalhos das succomiseões e da

Social, a Saúde, são colocadas
b r as í l.e i r e s e para o oesenvo lv i

\ "" ~'... I ~ I.- G

Permaneceram inalterados o "capu e" e os §§ 11{ e 29.
PLENARIO

r.-r- TEHO/JUST1FIC4~ÃO ___,

No § 29 está d a t c que o e t a s t amen e c e o voto são obr.!:.

g e t Sr r c s ma a or e s de 18 anos. Desnecessário, p o a s , repetir no

5Q que 0$ menores de 18 são a n e t e g Ive r s e Ln a La..e c ãve a e •

JUSTIFICATIVA

Sem inatrunerrtos o Seguro-desemprego permanece retéraco e-Inerfcaz .
~ I,,"""

EIoENJA ADITIVA AO PROJETO llE lXtlSTITUIÇIlO (SU3STI11.ITIVO 00 RaATOR) <"" r;:"'....'
DISPOSITIVO eevAOO: seção II - Da Previdência Social u.,y..r:.rC,

. ~
* - Acrescentar à seção 11 - Da P1:evidência 50cialt artlgo com a segulli

te redação! G-uç<:..' c.vr....!%\. J -

"Art. ( .. ~) A proteção ao trabalhador em caso de desemprego invotun

tár io será custeada pelo Fundo de Segura-Desemprego a ser constituído

par cnntribuâções das empresas, dos trabalhadores e da União.

§ 19 - O Fundo de Seguro-Desemprego mteqrarâ o orçamento da Segurid.§.

de socraí ,

§ 22 - Os recursos do Fundo de Seguro-Desemprego serão aplicados em
programas de interesse Social com crc.tér.ioe de remuneração oeramcos
em Iai ,

§ 32 - A contr.íbuição do empregador para o Fundo de Seguro-Desemprego

será acrescida de adicaonal. definido em lei, quando a número de empre
gados dispensadas superar os Indicas médios de rotatividade da mão-de

obra do setor.

r.T TUTO/JUSTI1IC,l,ÇÃD--------------,

aprimorarredação com vistas aNo § 89 deu-se

Constituinte ULDURICD PINTO e OUTROS

seu c cn t e iidc ,

Do § 3 0 e LamLncu-r s e a expressão "e e Le a t o r e s " por mo

tivo obvio: quem ê Lo at ã s e ãve i não ê e Le a t o r , Su p r-r.mau-es e também a

'r e a trição aos d t.r e a t o a pol rtLcoS dos conscritos. Sobre serem tnl.1J.t!,

res t emp orji r i os , sofreriam, com a restrição, odiosa d Ls c r amLn a çjic

em 'r e Laçjio aos demais m-lLa t a r e s , üemaLs , a restrição c on s c r a t o s

conflita o artigo 16.

PLENARIO

No § 9 0 , a preocupação foI. a de a g u s.La r as posições

de ma La t a r ea que contam menos ou ma a s de dez anos de serviço. A dlo~

c r Lnu.naçjio com os p r i.me a r c s ê anj u e t a f Lc àve L, ã luz do p r e c e a t c coa!.

titucional de que todos sio xgu a a a pe-rante a Le s, ,

r.-r-------- PLENAIIID/cor'U~'ÃD/=U'CDIIIUiD_-_-_-__---,

EMENDA ES34268-1
tJ

PLENARIO

Constituinte EOUAROO JORGE E OUTROS
- EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇAO (SUBSTITUTIVO DO RELATOR)-

- DISPOSITIVO EMENOADD: -º.!.SPOSICDES TRANSITaRIAS.

v-C r::1~+,

* - Acresce~ disposiç~es transit6rias o seguinte artigo qu
passa a ter a seguinte redação:

Art. ( .•• ) - Serão unificadas progressivamente os regimes pú

blico de Seguridade Social existentes da data da promulgação desta Con

tituição.

JUSTIFICATIVA

São passos necessário a uru.ve r sa.l Lzaçãn e um f'orm.i zação da Segur
dade Socisl.

EMENDA ES34271-1

I:J
r:T-------- rLEII""'IOIGO"'I".l:o/SuIlCOMJn.l:o ___,

= TUTD/JUSTI1ICAÇ,lD-------------___,

BeIJA KXJIFlCATlVA AD PROJETO llE lXtlSTIT!ÇIlO (SU3STITUTIVO 00 RaATffi)

DISPOSITIVO BelJAIXl: Art. 265 - "caput"

Dá nova redação ao "caput;" do art. 265:

"Art. 265. ~ assegurada aposentadcrra, nos termos da Iei , garantldo

o reajustamento para preservação do seu valor real, até o Línute má

xamo de salários referêncaas f'axados na Iei , calculando-se a conces
são do benefício sobre a média dos doze ültanos salários do tÍ'abalh~

dor, corrigidos mês ,a mês, verificada a regularidade das reajustes
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PLENARIO

Constituinte BRIINORO 1l0NTEIIlOó.e··OUtROS

nos últ imos tranta e seis meses, de acordo com a Iei , obedecidas as
seguintes condições.

JUSTIFICATIVA

EMENDA ES34275·4

fJ
= PLlH.lIlIO/CClllIIÃo/.uacOfollli.io, ~_~....

r.r------------- rlXTC/JuSTIFIC,I,ÇÃC--------------,

A emenda visa resgatar o produto de debates políticos, técnicos e de
reãvmdícações populares que se travaram nas SUbCClfnlSSÕeS e Comissão da Ordem

Sacial A Seguridade socral , a Saúde, são colocadas coma bens Sociais fundamen
tais para 05 brasileiros e para o desenvojvmento do pais.

- EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇAO (SUBSTITUTIVO 00 RELATOR)-

- DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 259

Constituinte EOUARDO JORGE E ClJTROS * Acrescer ao Art. 259 inciso IV com a seguinte redaç!o:

PLENAAIO Art. 259 -

r.r-------------fUT'aIJU!f1'!'IC.....ii(1'-------------~

EleVA SlFRESSIVA AO ffiO:ETO IE CO'6TITUIÇAO (SUlSTITUTIVO DO RaATffi)

DISPOSITIVO EJoEN)AOO: Art. 265 _ alínea "a"

IV - Seguro de acidente do trabalho custeado pelas enpre-,

sas e gerenciado pelo poder público.

JUSTIFICATIVA

PLENARIO

Constituinte ULOURICO PINTO e OUTROS

Constituinte BRAi'IlAO MJNTEIRO E OUTROS

PLENAAIO

A emenda vz sa resgatar o produto de debates políticos, téc

nicos e de r e ãví.ndacações populares que se travaram nas Subcomissões
Comissões da Ordem scc i at , A Sequ r r dade Social, a Saúde, são colocadas

cama bens Sociais fundamentais para as brasileiras e para a desenvolvi

mento do Pais.

EleVA SlFRESSIVA AO PR.:ETO IE CO'6TITUIÇAO (SUlSTITUTIVO DO RaATffi)

DISPOSITIVO EM:MlAIllJ: Art. 265, § 22

r.r-------------TEXTOIJUSTIFIC,o,çÃC -,

EMENDA ES34276-2
f!J
r.r-------- ruN,t,I'HO/CCNISlI.io/alllco"""ÃO-- --,

JUSTIFICATIVA
::===::====:;;;;::===;::

Com esta emenda pretendemos evatar que seja roubada da classe traba
lhadora uma ccrqaista antiga e unportante.

Suprimir da alínea "a" do artigo 265, a expressão "desde ll.Je contem pelo menos,
respectãvesente, cinquenta e três e quarenta e oito anos de idade."

EMENDA ES34273-8
f!J

r.r-------------TUTO/JUtTlfIClÇÃO------- -,

r.r--------'I,IN."lO/tOlll•• ,iO!lllllll;lIIlISio --,

EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇIlO (SUBSTITUTIVO DO RELATOR)-

- DISPOSITIVO EMENDADO Art. 259

Supnmir a expressão "e a direito adcJJirioo" da § 22 00 art. 265, que passa a

ter a seguinte redação final:

"Art. 265. . ••••••••••••••••••••••••..•••.•••••.

* Acrescer ao Art.. 259 inciso IV com a seguinte redação:

Art. 259 - •••.•••••.••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••

IV - Percentual fixada em lei de Segura Estatal custeada pelas

roprietários de veículos automotores terrestres contra acidentes de

rânsito;

§ 22 - Nenhum benef'Icao de prestação continuada dos regimes contri~

tivos terá valor mensal inferior ao salário mínirnD, vedada a aCLlilUI.§!.

ção de apasentadonas, ressalvado o disposto no art. 64."

JUSTIFICATIVA

PLENARIO

Constituinte BRANDM MONTEIRO e OUTROS

São necessáraos instrumentos que possam garantir a correção das gr~

ces distorções atuars neste ~qmpo que com o texto onglnal do substitutivo se

riam preservadas.

Constituinte ABIGAIL FEITOSA e OUTROS

PLENARIO

o inciso II do § 4! do artigo 262 passa a ter a seguinte

redação:

EMENDA SUBSTITUTIVA

EMENDA ES34277-1

r.-r-------- PLEN,t,lIlO/cONISIÃo/.UICOIlIS'Ão _

=-------------TtXTO/JUsTIPlC,t,QÃO' -,

A emenda visa resgatar o produto de debates políticos, técni

os e de r e í ví.ndi cações populares que se travaram nas Subcomissões e I

omissão de Ordem scc i ar , A Seçur zdade 5001a1, a Saúde, são colocadas I

orno bens sociais fundamentais para os br-as í t e i ros e para o de senvo I> '
vi ment o do pa í s •

JUSTIFICATIVA

r;-r-------------ThTO/Jllsrl~le..çÃO _

EMENDA ES34274-6
l:
r.r-------- 'I,EN,;IIIO/COlllI110/.UICOIlIU1o-------------,

EMENDAS ADITIVAS (CORRELATAS) "II - a destinação de recursos públicos para. instituições

privadas de saúde com fins lucrativos" ..

Inc1.uir "sanitárias" após sociais, sanitárias

nos incisos 11 do artigo 42 e VII do artigo 225. JUSTIFICACÃO

JWSTIFICACÃO

As desigualdades sanitárias da população brasileira são

de alta especificidade, exigindo que 13e realize esforço nacional

para superá-Ias, promovendo assil11 também justiça socia1.

o atual modelo do setor saúde repousa num tripé: mercanti.

J.ismo, corporativismo e clientelismo político, gerados peJ.a poli,

tica de privatização do autoritarismo .. Em nome da saúde da popul.â

ção são malbaratados recursos públicos que atendem interesses VA

riados, constroem privilégios e marginalizam os trabalhadores, fon

te dos recursos da previdência social. ..
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IV - controlar a produção e quaLa.dade dos alimentos;

I

I
agr!o j

as

I

v - controlar os eôxacos e aneb.r.i.anees s
W i,.-,

~-./ VI - coordenar e estabelecer as diretrl.zes da pol!t,!

1oJ'-\.. (\} xtttl.D ca de saneamento béia a.co e controlar a qualidade

;u \ ~ \fn/Ij y do meio embaerrte , a.nc Lus Lve o de trabalho.

~~t~ " 'y
\ \ ,. JUSTIFICATIVA

\ ,,"--' A forma xedaca.onak do artl.go 263 é confusa e t:tm1.da

adJ "'tril~~ de assuntos tão rele\fant.es c~ produção de, medicamentos ,

Lmuno-bao.Léç i.cos , hemo-cderavados , recursos humanos, saneamento bás~

co, desenvolvimento oa.errt.EfLco e tecnológico, alimentos, tóxicos e
meio ambiente.

Propõe-se uma nova forma de redação, procurando

par os assuntos em anc í.sos onde se dea.xa claro e ordenadamente

pr-ancIpeLs at-rabuí.côes do sistema nacaonaj, úni.co de saúde ..

Ta1 como na educação, o autoritaris~ e~seJou uma pr~va~~

:z:ação de a1 ta dependência e vulnerabilidade que só subsiste à éUl!

ta dos favores políticos ..

O setor público, assistencialista, burocratizado, abando

nado, se ucencu em ponto de apoio para as atividades l.u,?rativas

de tantos quantos fizeram da saúde seu negócio ..

Para a reconstrução da saúde no Brasil é fundamental,

pois, ao lado da democratização dos serviços, fortalecer a ambos

,-.f os setores, púbJ.ico e privado .. Isso pode a um, só tempo ser obtido

, _ pel~ ;proi~ção da tra.npferênci~ de ;ecu11,sos.;públicos para e~t~dª
des com fim lucrativo.. Assim, mais recursos serão destinados ao

setor público e o setor privado se fortalecerá disputando o mereg

do existente e se enraizando na vontade de seus c1ientes ..

Esse o sentido da emenda proposta que também viabiliza o

verdadeiro contro1e dos t;rabalhéldores sobre os recursos da segur,i
dade na área da saúde.

rr=P~llfIOO~

PMDB J

SUB!!TITUTIVO

Constituinte ABIGAIL FEITOSA e OUTROS

Constituinte ABIGAIL FEITOSA e OUTROS

EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇilO

00 RELATOR ) -

il

JUSTIFICATIVA

Dar melhor ordenamento e sintetizar o Capítulo.

Art. 258 - _••• _•• _ _••• _•••••• __ ••••• __ •• _••• _•••

11 - uniformidade, equivalência, seletividade e distribut!
vidade na prestação dos benefícios e serviços para os segurados ur
banos e rurais;

* - Acrescentar o texto do inciso IV do art. 258 ao inciso 11
do mesmo artigo, dando a seguinte redação final ao inciso
11 e renumerando os demais :

- DISPOSITIVO EMENDADO : ART. 258 - incisos II e IV_

r:r
T

t.J:t O; JlJ1Tlt «:.....lo -,

JUSTIFICATIVA

§ 12 - É livre o exercício profissional e a organização de se!.
viços de saúde privados, obedecidas as normas técnicas e os precei
tos éticos vigentes.

- EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇilO ( SUBSTITUTIVO 00

RELATOR) -

- DISPOSITIVO EMENDADO : Art. 262 _ § 12

Dá 'nova redação ao § 12 do art. 262

Art. 262

PLENARID

r:r------------_ftXTOIJlonl~lcAçÃO---_-_-_-_--_--,

Iric Lui r o Li vr e exerc íc i o p ro r i s s í cna I e submeter Q serviço I
privado às normas t écru.cas e crece i tcs é t i.cos , o que não está claro
no texto ..

EMENDA ES34281-9

r:
fC';;;~!

(l05 ;~; 187-)

controlar, f~scalizar e par-tacape.r da produção

de equa.pamentioa , medacemencos , amuno-bacIôqr.cos ,

hemo-derivados e outros insumos;

Pr.EoI"''''::/O:f,I'''I$~i:o/'U'O:O''15~jC----------'

_ coordenar e estabelecer as d.rxebza.ze s da pollt.=.

ca de de aenvoLvamentic caentIâacc e tiecnoIôqaco

na área de saúde i

I -

_ Ao sn.seema nacional únaco da saúde compete, além

outras atir ãbuaçôes que a lei estabelecer:

EMENDA MODIFICATIVA TCXTO/Jt.STl~ICAÇÃO -~

DISPOSITIVO J;:MENDADO: Art~go 263 I

Propõe nova redação ao artigo 263 que passa a ter a seçua.nce r~ I
de I

I,

PLt",.1l10/C.,loIIS'ZOII;(,I.::OllIUiO-------=:J

II _ d í.scap.Lane.r a formação e utrí.La.z açâo de recursos

humanos para o setor saúde i

EMENDA ADITIVA .mol",,,,,,,,,, I
DISPOSITIVO EMENDADO: Arhgo 79 I

Propõe a ~nclusão de novo Lncxso ao arhgo 79 com a sequant,e xe I
dação: -j

)-'. "::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I
?~hCiPação na gestão dos serviços a.ntier-noa e externos I

';: ~aos locais de trabalho relac~onados à saúde, hig~ene e s~!
gurança do trabalho, ancj.usLve acompanhando a ação f a.acaLa I

~ \ ~~d.ora das conôa.eõea de trabalho. - I
( ~'-v : I
1 ; ~\" ,

~
7 JUSTIFICATIVA I

'\" '-j V -
"\I '- ,,;J...}' ~

,,'v~ A par-c.í.ca.paçâo dos trabalhadores na gestão d'os-:servJ.C;os que d~-!

',I ze respeJ.to a questões sobre a sua saúde é. de fundamental importân- Ii a p a a efícacJ.a e eficiência dos refer~dos sez-va.ços , além dê ser I
~\I\'{;emocra ico. I

outiroaeam, a própr~a OrganJ.zacão Internacional do Trabalho _ OIT

Já vem preconizando esta pr-âcaoa e o Brasil acaba de rat~fJ.car a Co~

vencâo n9 148 da OlT onde está explícita a par-caci.paçâo dos tiz'abaLha

dores nesse aez-va.ço ,
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CDnstituinte Uc.oUIUCcrPINTO e OUTROS

EMENDA ES34282-7

fl
PLENARID

- EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇIlO (SUBSTITUTIVO DO RELATOR)-

JUSTIFICATIVA

A emenda visa resgatar o produto de debates pol!ticos,' técni

cos , e de -reivindicaçlSes populares Que se travaram nas Subcomissões

e Comissão da Ordem Social. A Seguridade Social, a Saúde, são co ro-,
cadae como bens sociais fundamentais para os bJ:3sileiros e p~ra o d!

senvolvimento~do Pafs , ~; .\ . ~ .......', '-"_'" ".

Constituinte EDUARDO JDRGE e OUTROS

- DISPDSITIVD EMENDADO: Art. 259

* - Acrescer ao Art. 259 um novo inciso com a seguinte redação:

EMENDA ES34285·1
tJ

Art. 259 - ••••••••••••••••••••••••••.•••.•••••••••••••••••.•••
PLEN~RIO

= Tl:ltTO/JU1lTf,.rc~io __,

JUSTIFICATIVI\

Inclua-se, onde couber-r (..L.-O C('""p-Ift..(.l).1f) do f/1M.l..~LL .

I1 Art. É assegurada a participaçã.o dos trabalhadores J

em igualdade de representação com os emprega
dores, em todos os órgãos da admf.n.í.s t r-açjio públ~ca, di
reta e indireta. bem como em empresas concessionárias
de serViços pubLa.coa , onde seus interesses profissio
nais. sociais e previdencJ.ários se j arn ob jeto de discus
são e deliberação.

Parágrafo único - A escolha da representaçã.o será feita
diretamente pelos t r-abeâhador-es e empregadores. 11

~ o resgate de uma dfv i da rustdrIca ,

Verdadeira anistia para os aposentados que viram seus benefícios
serem dpereciados por uma política social pervessa .

- EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE CONSTlTUIÇIlO (SUBSTlTUTV 00 RELATOR)

DISPOSITIVO EMENDADO : DISPOSIÇOES TRANSItORIAS

--<ív-V>~
--...~]S::---

" - I\crescenta~ disposiç15es transitórias o seguinte artigo:

Art. ( ••• ) os benefícios de prestação continuadas concedidos até a

data da promulgação desta contribuição serão revistos a fi.. do que sej

restabelecido seu valor real calculado em salários mínimos que tinham
a data de sua concessão observando-se um li<lite máxi..o de 20 salários

lfJínimos.

EMENDA E834286-0
tJ PEPUTADO !fLORICENO PAIXlío E OUTROS

L€l
L~ PlRN)mro

m------------- TUTO/~IJ.TI'IC;\çio------__--::::___----

-rI:XT!)/~UST'm;.o;:;i.o

- EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇM SUBSTITUTIVO DO

RElATOR) -

- DISPOSITIVO EMENDADO : § 22 do art. 262.

* - Dá nova redação ao § 2 2 do art. 262 :

Art. 262 - ••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••.••

IV ,- Adicional sobre prêmio de Seguros Privados;

PLENÁRIO

§ 22 - o setClr privado de prestação de serviços de saúde pod.!:.

rá ser chamado a participar de forma complementar na assistência

à saúde da população, sob as condições estabelecidas em contr~

to de direito pública, tendo preferência e tratamento especial as en
tidades filantr6picns.

lDnstituinte ABIGAIl FEITOSA e DUTRDS

JUSTIFICI\TlVI\

A participação deve segu1.r um critério de prioridades e pLane

jamento da setor público, visando a uru ve r sa l i z ação do acesso ao se!.
viço e a r ac í.onaã i aação dos gastos do setor.

JUSTIFICATIVA

A emenda visa resgatar o produto de debates políticos, técnicos e de
r edvIncações populares que se travaram nas Subcornlssí5es e Comissão de'

Ordem 50CHl.1. A Seguridade Socail, a Saúde, são colocadas como bens 5.,2
e La í s fundamentais para os brasileiros e para~o desenvolvimento do pai'

EMENDA ES34283.5

JUSTIFJCATIVA

EMENDA ES34284·3
o texto proposto cor-responde ao art. 92 do ProJeto de

Const2tuiÇão da Comissão ua Ordem Social e ao da sposto na letra "n''
do inciso IV t do art. 17, do Projeto da Comissão de Sistematização.

É lamentável que principio do maior significado, como
o da partic1paç9:o,em igualdade de representação com empregadores,
n-ra órgãos da administração pública tenha sido suprimido.

A par-t t o i paçjio faz parte de uma democracia participati
va, representa a presença das força.s soc.ieae , na hJ.pótese de emprega
dos e empregadores.~njustif'icável a exclusão.

ASSINATURAS ilE APO"IO A EMENDA ABAIXO TRANSCRITA, AO PROJl!TO DE CONS

TITUIÇJ(O, SUBSTITUTIVO DO RElATOR: -

:t: assegurada a part~cipação dos trabalhadores, em

19ualdade de representação com os empregadores,

em todos os órgãos da adm~nJ.stracão pfibj.aca , c1l:
reta e J.ndJ.reta, bem como em empl:'esas coneessxo

ná.r~as de serviços públJ.cos, onde: seus .tntere:s

aes profJ.ssionaJ.s, eoca.eí.s e pr'ev.í.denci.ârí.oe s!!.

j em obJeto de da scueeão e delJ.beJ:açâo.

IIArt.

Art. 25B - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

- EMENDI\ I\DITIVI\ 1\0 PROJETO DE CONSTlTUIÇl\D ( SUBSTrTUTIVD-00 REL~

TOR ) -

- DISPOSITIVO EMENDADO : Art. 258 - inciso rr

I'LU,l,lIiO/eollllss,O/suteollllukl --, ~O,l,T"':--::J

PLENÁRIO I to/íi Oval)

Constituinte ABIGAIL FEITOS!! e OUTROS

rI - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços

para os seguradDs urbanos e rurais, inclusi"e empregados domésti
cos e, no que couber! donas de casa.

* - Acrescentar ao inciso 11 do art. 258 a expressão "inclusive
empregadas domésticas e, no que couber, donas de casa'", da!!,

do a seguinte redação final ao inciso :

r;;-------------_TuTO/Jl.lnIFlC.lçio-- -,
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= TUTO/JUITI'ICJ,Çi.O> -,

EMENDA ES34287·8
tJ DEPUTl\DO AUGUSTO CARVALHO E OUTROS

Constituinte GENEBALDO CORREIA

CONSTITUINTE BONIF~CIO DE ANDRADA

PLENARIO

ASSINATURAS DE APOIO A EMENDA, ABAIXO TRANSCRITA, AO PROJE'rO DE CON§

TITUICM, SUBSTITUTIVO DO RELATOR:

n XV! - La.cençe remunerada ã gestante, antes e depois do

parto I por perí.odo não :.nferl.or a cento e vance

da.aer " •

PLEN~RIO

Art. •• - As Federações de Faculdades ou de Escolas S~

?eriores, as E'aculdades integradas ou demaz.a cursos superiores que

funcJ.onarem admin:Lstrativamente de fo:r:ma articulada serão conside
rados Centros Universitários tendo tratamento semelhante por parte

do poder público igual às UniversJ.dades, no que. couber.

No País as fede.raçóes de escolas e as Faculdades int~

gradas, além de outros centros de estudos,. se encont.ram dentro de§.

sa hipótese e cumpre por isto 1hes dar uma condição melhor de fUE

cã.onament.o , semelhante às Universidades, sob a denominação de Ce!:

tros Universitários.

T{M.ox::- f<S- DISPOSICOES TRANSITORIAS) MA tk <c--<.<?-<A. •

JUSTIFICATIVA

Há que se criar organismos universitários que se apr,2

xdmem delas uma vez consigam ter uma. integração de estudos e conhe

c nnencoa atravês de s~stema administrativo articulado.

A Universidade no Brasil não pode ser conna.dez-ada

como entidade singular CUJO patamares só poderão ser alcançados

por grandes construções f Ls a.ca s ou complexos suportes adminJ.stra

tivos.

EMENDA ES34289·4

l!J

r.t Ttxn:t/Ju'TII1CJÇi.O ,

EMENDA ES34290·8
t!J

.E: assegurada a part~cl.paç'ão dos traba,l.hadores, em

igualdade de representação com os empregadores,

em todos os órgãos da adminl.stração públl.ca, d.;,
reta e anda.reea , bem como em empresas ccnceeaao

nárl.as de serviços piibLa.coa , onde seus l.ntere~

ses profl.ssiona3.s, eocaea.e e pr-evadencc.âm.os s.!:.

JaID obJeto de ôa.scussão e delJ.beração.

Parãgrafo único - A escolha da representação 5,!

rá fel. ta da.z etiamentie pelos trabalhadores e eE,!

pregadores. "

~ assegurada a parm.capecâc dos trabalhadores, em

igualdade de representação com os empregadores,

em todos os órgãos da edmandstrrecâo públ~ca, d.!

reta e anda.rena , bem como em empresas ccncessac-'

nâz-aas de serviços pâbj.acos , onde seus intere!,

ses profJ..ssionais, sOCJ.aJ.S é pxevadene.í.ãz-ros s.!,

JaIn cb j eüo de da.acuauâo e deliberação.

parágrafo úmeo - A escolha da representação s~

rá feJ. ta diretamente pelos trabalhadores e em
pregadores. 11

PLIN"'I\IO/COIIISSi.Oj"~.CO""".io>-----_-_-.,

"Art.

"Art.

substitua-se o "ceput;" do art. 79, do aucseaeueavc do
Relator, do ProJeto de conetatuacâo f pelo seçuantie teor:

\I Art. 79 Sã.o dâ.r-en-coa sociais dos trabalhadores
urbanos e rurais, além de outros que

va.aem à meLhozu.a de sua conda.ção eocae i s 11

ASSINA~URAS DE APOIO A EMENDA ABAIXO TRANSCRITA, AO PROJETO DE CON§

TITUICAo, SUBSTITUTIVO DO RELATOR:

ASSINATURAS DE APOIO A EMENDA ABAIXO TRANSCRITA, AO PROJETO DE CON§

TITUICAo, SUBSTITUTIVO DO RELATOR:

Parágrafo üm.co - A escolha da xepreaent.aoãc s~

rá fel.ta dl.retam.en;-~ pelos tra~alha~ores e J!!l
pregadores. ti / " 1-

f:J PLEIlARIO

Transitórias11

n:XTo/~uJTlflCJÇi.O [C cc J

Inclua-se onde COub~S
do Substitutivo do Relator o seguinte artigo.:

Art. - O Senado Federal e as Assembléias Legisla-

ta.vaa confirmarão, no prazo de seis meses I a contar da entrada em

vigor da presente Constituição, as nomeações dos atuais Ministros

dos Tribunais Federais e dos Desembargadores dos Tribunais de Just!
ce:

Parágrafo Unico - Os Juízes cuja nomeação não for

confirmada serão postos em disponibilidade ou aposentados por tem
po de serviço.

JUSTIFICACAo

..t.ItMú.to,~OJII.IIl'li.a/w~e.QII.IUi.a ,

JUSTIFICATIVA

ASSINATURAS DE APOIO A EMENDA ABAIXO TRANSCRITA, AO PROJETO DE CON!iC

TITUIÇAO, SUBSTITUTIVO DO RELATOR:

ti Art. 'l Q são direJ. tos scct.aae dos trabalhadores urb~

nos e xuzaa s , além de outros que va.sern ã m~

Lhorua de sua condaçâo scca.aã".

Deve ficar expresso no texto constitucional que os
ud r'e a tos sociais eapecar'i.cedos ap La -em-ee tanto a trabalhadores ur-ba-.
nos como rurais.

'---'==-===--==:....::.-==- ----Jl ryé"~:-;J
~'.,.~---.:===-- ---'1 ét§C''0'n

EMENDA ES34288·6
tJ DEPUTADO IlDIMILSON VALEllTIM E OUTROS

t=J PLENliRIO
= ,.I:l,.O/~uSTlfle..~;;o- _,

Dê-se ao Lnc a.eo XVI, do art. 7 2 , do Substitutivo do Relator
do Projeto de Constl.tuição, a seguinte redação:

11 XVI _ licença remunerada à gestante. antes e depois do
parto. por per-Lodo não inferior a cento e vinte

diasjll.

Trata-se de in~ciativa que va sa a ajustar o Poder
Judlc~ãrio à nova ordem constitucional.

Orientação semelante foi seçua.da pela Constituicão

de 1891, no Art. 69 das Dis1?os~ções Transitórias.

PLEN1\R:rO

Constieuan te GENEBALDO CORREIRAJUSTIFICATIVA

o texto proposto corresponde ao aprovado pela Comissão da
Ordem Social.

EMENDA ES34291·6
fJ

m-------------TUOTO/JU:"IP1C..";,O -,

Não há porque lançar-se para a lei a garantia mínima de cera
to de vinte dias.

Inclua-se, no Substitutivo do Relator, como parágra
fo 19 do art. 144, xenumexandocaa os demais:



Constl.tuinte GENEBALDO CORREIA

PLENJlRIO

Const~tuinte GENEBALDO CORREIA

l?LENtiRIO

Constl.tuJ.nte GENEBALDO CORREIA

ccnse i.tuinte GENEBALDO CORREIRA
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Art. 144 - ••••••••••.••••••••.•••••••••••••.••••••••

§ 19 - A lJnião, os Estados e o Distrito Federal dest~

narão, no mínimo, seis por cento de sua receita tributária ao cuabea

dos serv~ços judiciários ..

JUSTIFICATIVA

o percentual hoje dea canado pela Unl.ão e pelos Bstadcs

oscila entre menos de hum por cento e menos de dois por cento, o que

não permite o aparelhamento do Poder Judiciário e 0, ampede , ccnseqüe

temente, de atender a demanda pela prestação jurisdicJ.onal ..

EMENDA ES34292·4
fJ

~ TJ:J:TD/JU'TI'lCAÇi.D -'

Ao Artigo 19, do Substl.tutivo do Relator, acrescen

te o seguinte Lnca.sc VII:

"VII _ Pela ação civil pública. 11

JUSTIFICAÇ1\O

propõe_se'" o acréscimo para que sej a defJ.nJ.da e

adequada ao capítulo do Ministério público ..

EMENDA ES34293·2

PJ

= TUTO,.~UITIFIC""'ÃQ-------------__,

EMENDA MODIFICATIVA

D~spositJ..vo emendado: título III, capítulo I, art.

24:
"Artigo 24 - Qualquer cidadão, partido pol.:i:tJ.co com

representação na Câmara Federal ou no Senado da República, Assoei,!

cão ou Sindicato será parte legítima para propor ação popular que
vise a anular ato ilegal de autoridade ou celebrado entre particul!.

xee como decorrência de exame contra a administração públJ.ca, bem

como contra omissão do Poder Público em relação a interesses rele

vantes da coletividade, ou aJ.nda, para apurar a responsabilidade

crimJ.nal de autores de crimes contra a administração públ~ca. "

JUSTIFICAÇ1\O

Não prevê a Constituição, exceto quanto ao Habeas

Corpus a ação c'r ímanaLj ao corrtr-ârao do que acontecia no Império

"conatrí.trua.câo art. 156 11
, além disso, em matéria civil, só é pzevas-.

ta a. ação popular para anular ato lesivo ao patrimôn~o públ~co(Const.'

art. 153, parágrafo 31), quando,na verdade, o cidadão que,atravês 1
da ação popular, se investe de uma espêca,e de Poder de Policia sob

a forma ]urisdicional,deve ter legitirnJ.dade para intenta-illa 'em outaro

casos em que o interesse pjibj.a.co seja acentuada, ancãusave em sede

cr.unJ.nal,dJ.ante da omissão do Ministério PúblJ.co.

EMENDA ES34294·1

t?

~ TE;(TO/.luST1fIC,l.Çto-------------__,

Dê-se ao §47 do art.69 do Subst:Ltutivo do Relator a seguJ.!!:,

te redação:

47 _ Qualquer cidadão será parte legítima. para

propor ação popular que vise a anular ato ilegal de autoridade ou c.!!.

lebrado entre particulares, corno decorrência de crime çontr~.a nõma-.

nJ.straçào Pública, bem como contra onu.asâc do Poder público em rel~

cão a interesses relevantes da co Letia.vtí.dade ou, ainda, para epurex a

responsabilidade oz ama.na.L de autores de crime contra a Adm~nistração

Pública.

JUS T I F I C A Ç 1\ O

Não prevê a ccnsc i eua.câo , exceto quanto ao habeas coE.

pus, a ação criminal, ao contrãrio do que acontecia 00 Império {Const:,

artigo 15G}. Além dz.aso , em matérl.a clvel, só é prevista a ação P2.

pular para anular ato Leaavo ao pacr-ímônao público lConst., art. 153,
§ 31}, quando, na verdade, o cidadão - que, através da ação popular

se investe de uma e spâca e de poder de poHcaa sob forma jurispruden

cial - deve ter legitimidade para intentá-la em outros casos em que

o interesse público seJa acentuadb, inclusive em sede criminal, dia!!

te da omissão do xí.naaeêrí,o públicp.

conaeaeuanee GENEBALDO CORREIA

PLEN1\Il.ID
r.r Tl;(TC/~USTlfIC.lÇ;,C __,

AdJ.te-se ao art. 69,do SubstJ.tutJ.vo do l1elatar, o

§ 58, com o seguinte texto:

"'Art. 69 - ••••••••••••.•••••.••.•••••••••••••••••••

§ 58 - A eapecLãacacão dos direitos e garantias ex

pressos ne.sta Conatn.tiur.çâc não exclui outros direitos e garantJ.as

decorrentes do regJ.me e dos prJ.ncipios que ela e a Declaração Uni

versal dos DireJ.tos Humanos adotam."

JUSTIFICAÇ1\O

Incorpora-se" por força da ccneta.euaeâc , a Declara

ção Universal dos Direitos Humanos, ao ní.eea.ec Público interno, p~

ra que os interessados possam invocá-los, como dí.reo.ec epj.acâveã ,
perante os tribunais.

EMENDA ES34296·7
ê

,;,- TElCTC/JuSTlfle,l.ç;,o __,

Inclua-se o seguinte parágrafo no art. 69 , do Subs

titutiva do Relator, relativo aos Direitos Individuais:

IIArt. 69

- Não se admitirá emenda constitucional que

restr~nJa os direJ.tos e qanant.aes a.nd.í.va.dua Ls relativos à vida, ã l!

berdade e à dignididade humana."

JUSTIFICATIVA

A doutrina naoa.cne.L e estrangeira tem sustentado a

exi.s têncaa de proí.b i.ção tmpl.Lci.tia de alteração, por vae de emenda,

dos direitos fundamencaa.a , para suprarnf-d.os ,

Tratando-se, porém, de. matéria controvertida, é de

toda ccnvena.êncaa que a vedação s ej a expressa, a exemplo do que

ocorre, atualmente, com a Federação e a Repjib La.ca ,
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Constitu~nte GENEBALDO CORREIA

EMENDA ES34297-5

fl

= fu:'l'O/Ju'Ttl'u::""lo -,

DITEM rrr 00 § lO DO ART, 259 PASSA A TER A SEGUINTE Rf

"III - contribuição sobre a exploração de concursos de
progn6sticos, Lo t er i as populares e casas de jogos diversos."

JUS T I F I C A ç A D

De-se ao § 59 do art. 69 do substitutivo do R.elator
a seguinte redação:

"Art. 69 -

§ 59 - A lei puna.zéi como crime inafiançável qual

quer discriminação atent'rtõria aos direitos e liberdades fundamen
tais. "

JargãO" "precisamos combater o jogo"., constitui frase
de efeito tão hipócrita quanto ci1hlínos-a, porque, quase sempre, os

seus autores são beneficiários dá corrupção Ins t i t uí da pela clande.§.
tinidade do Jogo,

Cumpre-nos, nesta ANC, acabar de vez com essa hlpocrisis,
reconhecendo o Jogo e ut i l í zando seus enormes recursos para a segur.!,
dadé social.

JUSTIFICAÇl\O

A redação, por 51 só explicativa, busca apez'Eea çoaz'

o texto constitucional.
PLENAIIIO/COUISSÁOISUICOUlllSÃo --,

JUSTIFICATIVA

Supnma-se o Lnc t so XIV do Art 77 e renumere-se os õ ema t s :

EMENDA SUPRESS I VA

r.r rtUONuSTlFtCAÇb--------------,

EMENDA ES34301-7
tJ DEPUTADO CDNSTITUINTE OTTOMAR PINTO

[!J PLENÁRIO

FJI'~~fIDO--

PMDB ,

PLENl\RIO

Constituinte GENEBALDO CORREIA

EMENDA ES34298-3

t:
= "LIIl..ftIO/tONIS~ÃOI.lIICONIUio----------,

Não cabe ao Poder Legls1atlvo a super-v i s âo dos s i s t emas de

processamento au tomã t t co de dados man t i do s ou ut i l i za do s pela lln i

ãc , r nc lus t ve a admtm s tr-acão r nd t r e ta .
A pretensão, no caso, s er t a o absurdo. A menos que, por mE,.

t i vos 1nconfe s s âve t s , se que i ra manter os co nqr c s s t s t e s ocupados

com quas tjie s mel'}ores, enquanto se ev r t a que cunp r en sues e t r rbu i cde s

naicres ç ts to e, f t s ca l i zar- os atos do Exacu t i vo .
Ora, a um ã o mantem um t nca l cu l ãv e l número de s r s t emas de

processamento de dados, cada um de s t i nado a uma determlnada at.l.

v i da de , quando não vâr i os s t s t emcs para abranger os d i ve r s os as

p ec t os de uma mesma a t t vt da de , como é o caso, por exemplo, do M~

m s têr r c da Fazenda, do Banco Central, do Banco do ar as i t ou da R~

celta Federal.

Por outro lado, alguns são s t s t.ema s fechados, que ex t çem um

grau de S19110 mui t o grande. Qual a Nação que expo r r a , por exe!!!.

pl o , a relação de seus alvos em cada uma das hr pjit e s e s de guerra
que aceite como provãve i s t No caso, a cr-ed t t avs e , as au to r t dades

sub t r-e t r t am tal assunto do s i s t ena de Computação, porque cc ns t d e

ranam o r,isco de uma t ndvs cr i cãc mal0r do que a deficlê.ncla de

seu pl a ne j ament o sem o aux i t i o do computador. O mesmo r a c t cc f 
n i o pode r t a ser f e t t o em relação ã industrl~a aeronáutica, da ad
n i m s t r-acão t ndl r e t a no Bras r l , que certamente pe r de r t a a pos i cão
da vanguarda que desfruta, em razão de dr spo s r t i vo co ns t r tuc t o na l

tão absurdo, quanto lngênuo.

tJ PLENÁRIO

EMENDA ES34302·5
f!J DEPUTADO CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO

m---------PLt~liRlaICOUI3tl;.o/tlUICOUlh,;O --,

=------- TtxTQ/JU~rIFtCAçÃO ___,

Suprima-se a expressão "SAUDE" do item XVII, do artigo
70.

Dê-se ao caput do artigo 69 do Substitutivo do Rela

tor a seguinte redação:

JUSTIFICAÇAO

t=J PLENARIO

m- I'I.INliRIO/cONls3ÂO/suICONlnÃo --,

EMENDA ES34299-1
fi Constituinte SIQUEIRA CAMPOS

Só estão proclamados os direitos indivi.duais, sendo

preciso contemplar os direitos sccr.aí.s ,

JUSTIFICAÇl\O

EMENDA SUPRESSlVA

DISPOSITIVO SUPRIMIDO: A EXPRESSA0 "SMOE" 00 ITEM XVII 00 ART, 70

00 SUBSTITUTIVO 00 RELATOR,

"Art. 69 - A conseí.euaçâc assegura aos brasileiros P

aos estrangeiros no País a Lnvd.oLab.í.Lz.dade dos da.reí.tos concernen 

tes à vida, â integridade física e moral, â liberdade, à segurança,

à propriedade, ao trabalho, ã saúde e à educação ~ I'

r.r--- TUTO/~USTI~ICAÇ.iO---_---------___,

= TI!:XTO/JUZTIFIC"~JiD-------------___,

EMENDA AOITIVA
A Saúde é resultante da Segurança e: Higiene razão pela

qual em sendo sua ccnsequêncLa se torna desnecessária a palavra no

texto citado, mesma parque o termo "Saúde" já está inserida e conte~

p Iado no artigo 261.

Ad~tar ao texto do Inciso 11 al.ínea C do art. 203 do Projeto
de Constituição (Substitutivo do Relator), após a palavra educação:

e de previdência privada, de forma a que a redação do da spo sLt a vo
passe a ser o seguinte·

EMENDA ES34300-9
[!J Conshtuinte SIQUEIRA CAMPOS

f!J PLENARIO

=-------------TEJlTO/~UJTll'tCAG10 ____,

c) Patrimônio, renda ou serviços, dos partidos políticos i~

clusive suas fundações, das ent t daôe s s~ndica5 s de t r aba
lhadores, das Ins t í tua ções de educação e de previdência

pr rvada e de assistência social sem fins Iucrat rvosvobsej

vadas os requisi tos da Lei complementar.

EMENDA MOOIFilCATIVA

DISPOSITIVO EMENOAOO: ITEM III 00 § lo 00 ART. 259 00 SUBSTITUTIVO

DD RELATOR,

JUSTIFICATIVA

o caráter Assistêncial ãno.í eaoc i ãve j dos se rv rços e das con
ol eraentações de cenefIca.os pr ev Lrlenc í ár i ns que constituem as flna-



3300

S15TE••':OI.:"! GJq / PLnf'\r.rn

TITULO VIr

r.T-------------Tl:;lto/Jl,lsTl~IO:AÇIO __,

MARLUCE PINTO

EMENDA E534304·1
f? OT'l'QHA R 'PT;Çl"'Q

lidades básicas das entidades fechadas de previdÊ!nclB privaria, sem

rins lucratlvoS, torna-os titulares reais da rmuru dade t r-Ihut ér-La
conf'er rda pela cons t Ltua ção às instituições de assistência soc i aL,

consoante o estabelecido no artigo 19 J 1nC150 III, alínea C da Cans

ti tuiçllo Federal que dispõe:

c) O cat r í.mõruo , a renda ou os serviços dos nar t a.dcs polí-
ticos e de Lns t í tu r ções de educação ou de as s a s t ênc i a so
cial, ohservados os r equ i s Lt us da lei.

Para estruturar aquelas entidades de previdência pr i vada foi
aditada a Lei. 6435 de 15/07/977, que as conceituou, com "Ln s t Lt.ud-.
çoes de ASSIstência Social".

'rudav i a , a par't i r de 1983, o preceito a rigor aut o-capLi cáve L

~a Constituição Federal tem sido anexp Lí cáve j.nenta contrariado pela
Legislação Ordinária, através das parágrafos 1,2 e 3 da artigo 6Q
da Decreto-lei nQ 42.065/83.

Por outro lado, ;1 previdência prl'/ada, pratlcada há vários
anos em vlrtude da r-cconhec í.da deficiência dos benefícios da previ
dênc ra social e graças ao espírito e compreensão do empresária na

sentido de promover aos trabalhadores uma melhor condição scc i a l co
mo exige a própria Constituição Federal (art. 165 e seu inciso XVI),

tem como imperativo atuar i a I a capitalização de seus recursos at r a.,
vés de resultadas de ap1icaçües, determinadas par leglslação espe
cífica, sem o que não poderá v í ab i Lazar os planos de bene t Ic i os a
conceder.

Carecem, pais, as entidades de pr ev í ríênc a a privada sem fins

Iucrat i vos , de maior explicação do mandamento constitucional de for_
ma a preservar o patrimônio que a ConstitulÇ:ão enloca a salvo da
ã.nc i dênc La t r abut.ãr ae ,

capítulo 11

Seçno

Art. 218

39 - As disponibilidades de Caixa ela tTnião serão d epc s Lt a

das no Eanco Central. As dos rstndos, do Distr1to Federal, dos Tprri _

tot'ios e ~!UT"iClpion, 1 CI" c cmo '::08 or~=tos ou e n t Ldn Lo s ê c :'a.ll1r Pú~li

co C! dc s e:!'pt"QS;ts rOI'" ele co n t r o La j a a , ert in<;tituic;õos fit"'Iucaít"'tS" o _

Lr c r a Ls , ress"l.lvat:!os os casos p r cv i s t c s Oi' Le r ..

")('1<; o r ç arrc n t a e

Art. 224 - A despesa com pessoal, atLvo c inativ~. Ja Unlâo,

das Fs cado s , do Distrito Ead e t- a L, dos Tcr'!'itórios e dos ~·unicipio!l.nno

p od e rji cxc cd e r os; limites c s t ab e Luc Ld o s er t lei c crap I cr-cn t a r ,

Art. 243 - COMpata ã Unlão. aos Tostados, 1.0 n r s t r í r c Feder;'}!

aos Territórios e aos l-funicípios, pr or-cv er- e d rvu Lg a r o t u r í anc Coro,

fator d e c.esenvolvimento social e ec Snora Lc o , criando incentivos pn r n

o s e t c r

Caritulo IIr

Art. 2S~ - ~~prlnir

EMENDA ES34303·3
DEPUTADO CDNSTITUINTE OTTOMAR PINTD

tJP! ENÁRIO
rer" n:KTO/JllSTIPICAÇio ,

EMENDA SUPRESSrVA

Suprlma-se o § 46 do Art 69 e renumere-se os dema r s parãgrafos. \

1'~li~'td(' ~e s i s t crvr t a aa r

rlO,l; •

JUSTIFICATIVA : - A ert end c ~.:ri.rqC'l':<\. do art. :::5( , JustJ.fit:.,'1-se, t e u Lc I

co nd rc t c na da ã declaração da fim a que se destinam. A s i mpl e s e va

ga menção de que eles se de s t m am a f t ns de d t r-e t t o a ut cr i za a re

cusa do poder PubllCO.

c. Res hab t l j s r atos adrm n t s t r-at t vos e atos Judlcla;s consti

tuem, em regra, objetos certlflcávels. r evidente que a admi m s t r-a

ção pübl1ca não pode certlficar sobre documentos t nex i s te ntes em

seus r e q t s t r-os , Os atos j ud t c i a i s são enn ne nt e mente ce r t i r i câve i s ,

exceto na h i pê ta s e do 519110 rmpos t o pelo i nte re s s e púb11CO.

A proposta de supressão se bas e i a nos seguintes argumentos:

a. Leg'itimo i nte re s s e . a falta de legltimação autor-t za o in

de fer rme nt;o do pe d r do , Esse d t r-a j t o plibl t c c s ub j e t t vo , porque se

cond i c rona às eXlgênclas legals, não e absoluto.

b. Ausânc i a de 5;9110. o mte r-es s e pilb l t co pode, em casos e~

c e pc í o na r s , aus t t f t c ar- a decretação de 51!J110, tornando ms us cecL,

veis de certificação os atos emendados do Estado. Já é dever da e~

tado fornecer certidões apenas de atos revestidos de publ í c i dade .

EMENDA MODIFICATIVA

vista, que o ant e Lz-o teor do artigo :31f • ."qt::l r ep r c tu e I 10

Nod i f t quavs e a redação do art 304 pela segulote:

Art. 304 - "O Ólr..gã.o tute.tcvc. ê d única. paJr..te !..eg1..t-Lma paJt.a. ..l.!!
gJt.e..hhlllL, em Ju1.za, paJLa. de.6e..t.a. dos ,.tnte.!I.(!.,she.6 e di.Jc.el..ta.ó lttdZgena.,j,
i..ltd..<..v,(,dua.t ou c.omul1.a.l".

Já que o '[nd t o e considerado "lr..e.ea..t..l.va.men~e .(.nca.paz ll
, como co!!.

sagrado Juriu1camente no Pals. caberi ao 6rgão tutor a defesa dos i~

teresses e d i r e i to s dos i nd[qanes , perante a Jus t i ca ,

JUSTIFICATIVA

:}O 255, 1; ro ,

rrr TUTO/~UITI~lcAÇIo ,

EMENDA E53430S-0
fl DEPUTADD CDNSTITUINTE DTTOMAR PINTD

estãd , Ind i cacâo de f i na l i d ade . a concessão das certidões
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MARLUCE PINTOPINTOOT':O'fAR

EMENDA ES34308-4
(1

"1.1tJl"'l'Il"/~(l"'lSs';:a/lõlJ'C:C"'IU.i.o ...,

= 'I''(.Y.~o/'IIS'l'I'\e''llio __, = 'Tt;1I.'TG(~un\t\cl.çi~,- ___,

Seção lI! E:tT:tmA ""ODI'F!C.\7IVA

DoS SFRVIDOr:.ES ~IILl'i'NU:S

Capí.tulo II

Art. 72

~ 79 - Os proventos c3 in'tividauc serao revistos por mot~-

::las Val:l,tas A.r'l'l.adas

vo de alteraçio do potler nqllisitivo J, Doeda, semnrc que se nodl~1c3-
Art. 192 - A$ Forças Armadas, constituidas pela ~3r1nha ,

r ert os v c nc ari cn t o s coa a a Lí e-rr c s cr- s e r v r ço u t av c , nn rto snu proporção

e na c c snu dll. ta.
pe Lo txercito e pela Aer cnnu c í c a , são instituições nacionais peeeu-,

nen t e s e r e su t e r e s , c r g a a Laade s COI'! l-a s e na hierarqllin e na d Ls c a _

se apllC'lrã aos rrr I 'l t a r e s d.1. rCSl!rV3 e a o s r(';or'1<t~n<;t Cluat'l'"o no ">"cE.

CiCLO til" rtu nde t o e t o c t vc , função ria. nazisZ:{ci('\, c a r-g o ert c on-r e s.io

p Ld na , sob 3. au t c r Ld-ní e s up r artn d o Presidente d a ttep1:il--'!.ica e Le s t a-.

nan-r s e defesa d a P5tria e ã g a r a n t La dos poderes Constituídos, d a

lei e tia orlei".

~ 19

'H' - Cabe lia Presidente da República a direção da poli-

t Lc a de guerra e a escolha dos Comandantes-Chefes.

os d av e r s o s títulos e capítulos, cu j u s Ls t ema t Laaçjio r ec cmendu r ed a-.

çio d e merl.to divergente do apeovedc na subcomissão e na c cn r s s iic ,

submeto a diligente análise do Ext:l.o Sr. Relator.

rort;;35 .\rmac.<ts, c r Ic í-i í e , u a í.v e r s t t e.e Lo s , etc, ouvi.ias ot'1"lni:.n-ões'

públicas e particulares, a eubc cn Ls s Zc d c Defesa do Estado e 11 Corei!.

são TemiÍt1.ca, aprovaran por larga ran Lor a a de votos, o t c-c t c 'que ora

to da Carta üc ns t Leuc aone L, não creio que haja õb~ce entre e s t e

OUVl.Ç,\JS os d Lv e.r so s setores e ap e c La'l a aad o s em a s sun t o s tle

Tendo em vista tratar-se d e t e-na esnecializlldo', no conte~

MARLUCE PTNIOPINTOOTTm-fAl1

SI:'::''! LU! A ;{O I
= TUTD/JUn1Flc:,I,çio' ---,

EMENDA ES34307-6
(l

Art. 21.0 - A ordenação do transporte mar Lt Imo Ln t ez-nac Lona L

cb s e rv a r â 3. pr edom í nanc La dos navios de ben.Le Lr a e r eg r s t r o do TIrasil

e do rais exportador ou Impo r t ad o r , em partes igun.ia, cb s c t-vad o

Cl'lbe~"1't5everar qu e a tradição constitucional b r e s a Le r r a , de.,!

de o advento da República, e ee consagrado no C::ap1tulo das Forças Ae-.

mad a s , a ttatêria, em. forma semelhante ;:qllel,1. que o r a p r o po nho ,

principio de reciprocidade.

~ ünico

= 'Tt.,.l"~,~U'Sl"t"C~-------------1

o frete ne r Lt Lmo g e r ad o pelo C0t1~~C10 ev t c.r-Lc r , l'J'dntu;J:!.l. _

I e vr n e , TITULO VII

seu co-

257. c <'l Ala<tttnhu üc Ld en t n t Com. 60-:.

c ap Leu t c !

O"CLlput" do a r t; , ~4f) na forma c'" Cloe c.;tâ r ed í z rd o , prcjud..!.

c a a int{úztrin naval bra'iilel.rn, e p r e j ud Lc a tll'noem nossa balança co _

ncr-c í a t , porque abr e e.S\,1\ço p a r a que n"Cnailo:r'as nac Lc na â s e r r cnd er

harcnçõcs e s t r a nge i.r a a , ao inve.7. d e n~l1JuiTiT navios fabr2Ctldos cn 110.!,

;05 c s t a l c Lr o s ,

Scnenc e CO'{l' li. frtl.se "b and e Lr-a

DO SrS'rE~rA TRIBUTÃ~IO nACIO~AL

SFÇ~O

Art. lq3 - Corpete Tfniio, ~nstituir en Territ5rio Federal, os im 

postos Es t adu a r.s c, s e o Tet'ritõrio não for d Lv Ld a d o co ttun Lc a p Lo s ,

cunu l a t Lvamcn c c , os impostos Hu n Lc Lpa Ls , C!, no n Ls er t c c Faceral,

técnicos

rão criadas coneíções para r ea e Iver e e e a construção naval era

paJ.!>, ~:l:rantindo-se. o empre.Ca de milhares de enr;enheiros,

nosso r npc s t o s "u n Ic Ipad s ,

~ u r r c c - 0<; í npo s t o s r e t vdu a í s í n s t f tu a-Ic s .... ('1 .. t"nião, r::.

operários ~ a m.tuuten.,;ão e d e s e nvo Jv zrte n r c da eec nc t og í a àa corst,t-'Jçno

nnv a I •• ";;0 .. c o n s r Ltu c Lo r-n Ls (pie e c g cm a natê'rlll.
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ArL. 211 - Pertence aos Fst~dos, no ~~strito redcrnl e ~os

Tl!.'tritõrios, O produto da l1rracndnçãC' do imposto da lJnl'io s ob r e rer.-

da e proventos d e qualquer ne eu r e e e , incidente na f c n t e sobre rardl.-

rae nt o s P3~QS a qualquer título, por o t e s , suas nu tia r qú Ln s e

fUnc.llçõcs que Ln s t a t u Lr ou e an t av c r ,

Art. 213 - A União en r r-eg ...rã

a) Vinte e uo inteiros e cinco decinos por cento ao Fundo

de ~articipAÇão dos Estados t Distrito Federal e Terri~õrios.

= Tl::nof~unl~lcAçÂO' __,

Dê-se ao inciso V, do art. 7'1, do Pr-o jeto de constituição,
subeet cutavc do Relator, a seguinte redação

\I V _ lrredutibilidaô.e de salário ou vencimento; 1\

c) dois por cento para financiamento de Lnve s r Lraen t o s d.e JUSTIFICATIVA

investimentos nnS ~egiõcs ~Qrte e ~ordeste, ntraves dos Governos dos

Estados e TerritErios respectivos
o Substl 'tuta.vo do Relator acrescentado a expressão

Ir - do produto da nrrecndnçio do i~po~to sobre produtos t

industriüli~8clos, dez por cento para os tstados, o n í s e r Lcc Federal'

c os Territõrios~ p r opc r c Lc na Imen t c a o va Lor d t s r c s e c c t Lvn s ~y.rort:.:

Ç~QS dQ oroJutos Lndllstrialipndos.

~ 19 - Para. e f e Lt c de cnlculo t1 1, e nc r e g n a ser e I e cund a '

d e a co z-do

.. salvo o d i sposto em lei, em convenção ou em acordo cole
tl.VO,II,

atmpIe smentc Lnu t LLazou o principio da az-r-edu't Lba Ladade , SJ.gnJ.fica
que O pr-z.nc i pão do "direi to adqua r-ndo" não funciona para salários
e vencimentos. Não se argumente com a questão dos llmarajás". Não
é a hipótese. Nos termos consti tucaonets vigentes) onde está a pro
teção ao d'í r-e a co adquã r-ado , encontrou-se fórmula, vállda, de não
Se reajustar aqueles vencimentos até que se enquadrem nos tetos le
gais. Na hipótese, o que se pr-e uende é a vedação da redução sala
rial, nem a lei, nem a convenção ou o acordo coletivo devem ficar
com o poder de autorizar a redução.'

2°

do disposto no {tem I do 3rt. 212.

39 - Os Estados e TerritorÍos cntrcgar.io 305 respectivos

/
11 Art. 10 _ A greve é um dire i to, compet a.ndo aos trabalhado-

res decidir sobre a oportunidade e o âmbito de
lnteresses que deverão por meio dela defender, bem como, so
bre as pr-ov í.dénc i.as e garantias asseguradoras da continuida
de dos serviços e seenc í.sn e à comunidade".

substitua-se o art. 10, do Substitutivo do Relator do Proje
to de Oons t í.nur.çáo , pelo seguinte teor:

JUSTIFICATIVA

e-e-r- TUTO/~lISTI~ICAo;i.O -'

EMENDA ES34311·4
f!J DEPUtADO VASCO ALVES E OUTROS

W
t, PLBlfAAlO

nos

daçiio (to it'l.,osto de renda, pr-ov c n t o s ele qu c Lqu er na tu r e r a , rrrtcllcc~

e c a Estados, n Ls t r Lto Eed c r a L, Tcrf'itârios e "u n Lc a p Lc s j no s termos

Art. 214 - Se a União, COM base no artigo 199, criar inposto

excluindo o estadual an t e r Loe e en t e instituido, c Lnqu en t;a p o r cento do

seu produto será ejttrr egu e aos r s t edo s , ao Distrito Fe.deral e aos 1'err..:.

tório.!;, onde for arrecadado.

I'un Lc Lp í.o s vinte c cinco ror cento rto s r ecu r s c s que r ec eb e r em

j
t e r mo s do Itew 11 deste artigo, obscrva~os os critirios estabeleci _

doe; nos Itens I e 11 do parnnr'1f,p} Z9 do Olrtir,o :!l~.

Art. 215 - t vedada qualquer condição ou rcstriçiã ã entre[;a

emprego dos recursos iltribuiJos, nes ra SCt;.70, a Esttldo-', :Jistrito

Federal, Territórios e Municí~ios, neles conrreen~idos aClcionais

acréscimos relativos a Irapc e t c s ,

Se se levar em conta o Pr-o j e tio de Le a, de Greve. !,n
v í.edo recentemente pelo Governo para apreciação pelo Congresso Na
cional, constata-se que o avanço da. classe trabalhadora será ne
nhum. Nada é obtido em termos consti tucronai.a e nada será conquis
tado na negoo i açjio co Le t ava , porque sem direito de greve Lnex í s te
negoc r eçjic coletiva.

ver-a r i.ce-cse , assim, que o direito de greve ceve
ser assegurado na Consti tUl.ção de forma plena.

J..crlltôr1.0S,

EMENDA ES34312-2 '""" --,
~ DEPUTADO EDIHILSON VllLEIlTIH E OUTROS

que for:1rl' c s qu ec Lde s pelo Relator, ca f vca ate por d e s ev í s e.t c t:U12 Qst.:a-

va , em re.lllç3o nos 'r err Lt.Sr í o s ,

Trata-o;c de medida de s Le t crra t I z'1.çio , v a s e nd c posicionar

Territórios, no c anpo t r Lbu t Er Lc , no Lug er qu e , co n s t Lt uc LoneLr-en t c

lhas foi d e Le r Ld c ,

DiSl'õetM Os Territórios d~ UMa s c e r c ea r-La de rinnnças,coi:l '1u~

d r c a tecnicos treinados na ESAF - tscola de Administl:'.ação Fazendã1:'ii1

=----- Ul<TOf~u.fl~ICAÇi.a _,

Dê-se ao inciso ~, do art. 79., do Substitutivo do Rela
tor ao Projeto de consti tua çâo , a seguinte r-edaçjio e

" ~I - proibição de trabalho em atividades anaa.Iubr-ea ou
perigosas, salvo lei ou convençã.o coletiva que,

além dos controles tecnológicos visando à eliminação do
risco, promova a redução da jornada e um adicional de rem!:!,
neração ãncz.derrre sobre o salário contratual;"

en nrasi:lía, e s c o Ih Ido e por co ncu r s o público, que p r oncv cn a e r c ece-.

dnçno de todos os tributos devidos aos Estados.

A inserção dos Territor1.os no CapItulo dos 'r r Lbu c c s , na

muama posiçio que Os r a t adc s , ê pr ov Ld enc La que se irlpõc) com o ahj~

tivo de evita.r. r e t r oc e e s o s dns t i t uc í one Ls , Lnc cmpn t Iv e Ls cor> í'rOpõD!

tos de au t o nom'i a , descentralização c promoção do d e s env c Iv Ln en t o

au c og cv cr nc dc s comunidades br a s Ll.e Lr a s ,

JUSTIFICATIVA

O texto proposto c or-r-eaponde ao aprovado pela Comissão da
Ordem sccaai . Pi.s alterações introduZldas pelo Subst ã-rut.avo do Rela
tor ao Pr-o j e t o de Cone t a.truâ çjio não merecem prosper-ar. Suprimiu-se a
pr'c a.bi.çjic e a redução da jornada de trabalho. conforme disposição le
gal.

O texto proposto é brando na medida em que a matéria é
lançada para a legislação cr-dariàr-i.a , mas afirma-se o principio de que
sem controles recnoIóg i cca visando à eliminação do risco, sem remune
ração Lnc adentie sobre o salário contratual e sem a r-eduçao da jorna
da o trabalho em atividades insalubres ou per-agoeas deve ser proibi
do.
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Quando um empregado presta ae r-va ços em local de a1 ta in
salubridade I é a sua vida. que está em Jogo, razão porque deve ser
resguardada da forma mais ampla. A redução da jornada. de trabalho
em serviço insalubre pode garantir a manutenção do Lncu.ce de va da,
É eao.rdo , exempl1t'icatlvamente, que os mí.ne a r-oa de subsolo têm redu
zido o per-Lodo de v i da significativamente. Assim, a únaoa forma JUs
ta e humana de se tratar essa questão é com a r-ecuçào da carga cor-à
r aa , devolvendo-se ao trabalhador a jsua eS'pect.~tiva normal de vida.

As empresas locadoras de mão-de-obra aviltam o mercado
de trabalho e impedem que os empregados se arrt egr-em nas empresas.

O substitutivo do Relator suprimiu as prestadoras de ser
V:LÇO 'tempcr-àruo , perrní t rndo , assim, que no serviço temporário perma
neça a an t ermecn.açjio da maõ-de-obra. O t extrõ" proposta não impede a
r'e aLa zaçjio de trabalho t empcr-àruo , m~ impede a intermediação. O Suba
t í.tiut rvo também peca por r-eeaatvar- os casos previstos em lei, tior-nan

,do à p!:.Ql.bl.ção em nada. -

=------------- ,.U,.O/~\lI,.\Fle~llio--- __,

t:J PLENARIo

"1.r:~""'lo/eoNIIIÃo/,u'ClnUlltÃo' _

EMENDA ES34315-7
Constituinte ABIGAIL FEITOSA e OUTROS

PLENARID
= ,.f::'l'l'O/JUJ'I'll'\c...çio- __,

Dê-se ao inciso IV I g.Soap~ÔjJto de consta tuição, subeta tuti
vo ao Relator, a seguinte redação:

EMENDA SUBSTITUTIVA ao inciso XIX do artigo 72, que passa a ter a

seguinte redação:

_I IV - eaãàrrc minamc fixado em Lea , naca onaãmerrte unifica-
do, capaz de atender às suas necessidades VJ. tais bá

sicas e ás de sua t'am.iLaa , como moradia, alimentação, educa
çjio , saúde, lazer, vestuário, ha.g.í ene , transporte e prevJ.
aência social 11 ,

"XIX - Proibição de trabalho em atividades insalubres, ou

perigosas, sa~vo Led. ou convenção coaeeâve que, a1ém dos contro1es

tecno1ógicos visando a eliminação do risco I promova a redução da

jornada e um adicional de z-emuner-açãc incidente sobre o sal.ário

contratual. 11

JUSTIFICATIVA

;ruSUFICACÃO

= TEXTO!JlJSTII'IC.....ÃO'--------------

Inclua-se onde couberiV~~Jr ,J G.-_Ft}-h.-<-cJJ-, J...- t:'4-- ...; ::
7:3:"'

" Art. A lei fixará as condições para a reposição da de-
fazagem e atualização dos proventos e pensões co.!}.

cedado s pela Previdência scc í atv ,

~l.rl{.lIl(O/çOlllnÃo/su.ÇOllI5Iio, ___,

e descaso com a saúde e a segurança do trabalho no Brasil,

mutila e liquida de maneira dramática e cruel os trabalhadores. Il!

to tem acontecido com o texto legal atual que preceitua que seJa

pago um ad:Lcional ao salário para o trabalhado insalubre ou peri..

qoeo .. Desse 'modo o empregador não tem estímul.o, al.ém da pequena

penitência, para a supressão ou redução dos riscos, que de resto

vão onerar a previdência social.

e texto do proJeto não modifica essa situação, razão pe1a

qual se apresenta a emenda que é auto-explicativa .....

l: PLENl\R:rO

o texto proposto foi aprovado pela Comissão da Ordem soc rar
e corresponde maa a fielmente ao que deve estar na Consti tuacáo em
termos ce salárl.o m.irrímo ,

Inquestionavelmente o salário mínimo se cons c í tu! em bem fun
aamental da cla.sse trabalhadora. Em nosso Pais que oacenta, sem
qualquer orgulho, um dos menores, senão o menor, es.támo mínimo do
mundo, onde maa a de um terço da força de trabalho recebe apenas um
salário mínimo, a questão do salário mínimo envolve questão funQ",-
mental do Estado, das relações aoc i.a í.e , do direi to dos 't r-aba.Lhaco-.
r-es , não se .jus t t r.rcendo fiquem os pr-í.nc i paos básicos relegados pa
ra a legislação or-ddriar-aa ,

O Constituinte que venha se opor a anc Lusjic na cálculo do ee
lárl.o mínimo de parcela para o atendimento de educação estará af'ir:
manco para a sociedade que trabalhador não precisa de nenhum centa
vo para educação; da mesma forma aquele que venha a se opor a in
clusão de parcela para lazer estará af'n r'mando para a sociedade que
o trabalhador não tem direito a nenhum lazer, apenas ao trabalho,
4' mesmo se cd ga, com r-espea t;o à pr-eví.dénc r,a eoc aa.L e quanto à saúde.

sinatmerrte o" cons c i tLtl.nte que negar a anc Iuaâo desses fato
res de ca.lculo no texto da Constituição estará simplesmente negan
do em considerar o salário mínimo como questão fundamental para a
sociedade, prorrogando o encaminhamento da solução de questão fun
damental, e sendo pfretamente responsável pela mJ.sér-i<':ida classe -
trabalhadora. (j--uv~(.}to ~l.-Vt a ~~.

W
L_ PLENXRIO

~LtNJlllO/çOIU"5ÃO!IU'ÇOMIUio --,

~""""=:JPMJ)B

JUSTIFICATIVA

Deve r i cer- presente na Consti tuigão a de terminação de que a
lei fl.xará as condições para a reposição da defazagem e atua.taaaçào
dos proventos e pensões concedidos pela Pr-eva.dérrc aa Social.

r;r-------------T(XTO~lJnll'lc...çÃO __,

ção;lI.

Substitua-se o § 3~, do art. 72, do Substituto do Rela
tor do Projeto de ConstituiÇão, pelo seguinte teor:

11 § 3a - proibição das atividades de a rrt er-meda açjio remu
nerada da mâo-ce-obea , ainda que mediante loca- 1: PL!lNJIR:rO

r;r-------------T'l:l(TO/~UUII'IC ...ÇÃO ,

JUSTIFICATIVA
Dê-se ao xnc i so xv1 do art. 7 2 , do Substltutivo ao Relator

ao Projeto de Consti tuaçáo , a seguinte redação:

O texto proposto, emcor-a com redação dlstJ.ntá, co r-r-eapop
ae ao aprovado pela Comissão da Ordem Social.

11 xv - gozo de trinta dias de :férias anuais, com remunera
ção em dobro; fi

A ãntie rmeô aaçjio da mão-ds-obra é sempre odiosa. Sempre
existirá peasoas enriquecendo a custa do trabalho de outras.

Aqua no Congresso Nacional qualquer const a trui.n t e poderá
constar que os empregados da limpeza ganham apenas o aaã ar-a c mi ru.mo ,
mas que as locadoras de mão-de-obra ganham importânCl.as expressivas
com esses humildes empregados. No campo os chamados IIgatos ll atuam
como intermediários da mão-de-obra, explorando, por igual, aqueles
humildes trabalhadores.

JUSTIFICATIVA

o texto proposto cor-r-e sponde ao aprovado pela cormsaâo da
Ordem Social. As rér1.as, que se conat i tuem em atendimento a pr-xnc i.pã o
de h i.g í.ene , de repouso para poder trabalhar melhor, ãnc Iuaave , não po
dem ser eretavamente gozadas se o trabalha.dor não dtspuze e de verba 
extra para esse atiendamerrco ,
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PLENÁRIO

Constituinte EDUARDO .JORGE E OUTROS

JUSTIFICATIVA

Deve prevalecer o texto original.

O texto proposto é o aprovado pela Comissão da Ordem So
cial. O substitutivo do Relator suprimiu a responsabilida.de dos em
pr-egador-ea , que poderá, assim, na legislação ser transferida para
a administração pública.

r.r 'UNAIIIO/COIolISSÃO/IUacO...ISdo ,

,.,.,- 7'r:tTO/JUJTIf'ltJ.ÇÃO _,

EMENDA ES34320-3
l:J

Quando foi i netn tui co o 13 2 salário algumas voze~ se levan
taram contra a sua instituição I afirmando que a economia nao Lr-i.a su
portar. Verifica-se, no entanto, que não houve, nem no ano em que f 01

insti tuldo qualquer abalo, mas pelo contrário foi p Lena absorvido pe
la economia e integra normalmente a vida dos brasileiros.

A reação do poder econômico é uma tônica constante, pOJ.S vê
apenas os seus lucros. Basta lembrar, como relata LUIZ WERNECK VIANNA,
em sua obra" LIBERALISMO E SINDICATO NO BRASIL, 2a. Edição, Pa.z e Ter
r-a, pág , 80, o memorial da FIESP em 1925, quando se institu! as réri-;s
de 15 dias para os trabalhadores, nos seguintes termos .

• • • •• 11 que :fará um 't r-abaLhador' braçal durante 15 di.as de fé-
rias? •.•.•.. O lar não pode prendê-lo e ele procurará
matar as suas longas horas de inação nas ruas ~ A rua provo
ca com 'rr-equênc t a o desabrochar de vicias latentes e não va
mos í.ner ata r nos pe r-i.gos que ela representa para o trabalha
001" inativo, rncuj to, presa fácll dos rnsmrreos aubaI ternos

que sempre dormem na. alma humana, mas que o trabalho jamais desperta".

Como se vê, a tônica do poder econômico é sempre a mesma,
Ns: época da libertação dos escravos se ararmava que a economia não
iria suportar e que os escr-avos Lr-aam passar .rome , havendo inclu
sive afirmações no sentido do sagrado da r-ea tio de ter escravos.

Quando da instituiÇão das férias afirmavam que OS trabalha
dores iriam utilizar o per-Iodo de repouso para "o desabrochar de vi
cias Latierrte a'", O que importa para o poder econômico é apenas o lu
cro, o homem de nada vale. Não é por- outra razão que vivemos nesse
pais riquíssimo com um povo pobre e mi ser-àveL, com oito milhões de
quilometros quadrados e oi to milhões de "bóias-frias". com o menor
salário m1nimo do mundo e com os grande maraJás, a grande concentra
ção de riquezas.

Nada mais justo que o empregado no per-Íodo de rérias possa
ter um r-eror-çc financeiro extra para que as :férias possam ter algum
sentido real. Se o trabalhador necessita no per-Iodo de t'érias aten
der as despesas normais não há como gozar férias.

- EMENDA ADITIVA AO PRD.JETO DE CONSTITUIÇÃO ( SUBSTITUTIVO DO RELA

TOR ) -

- DISPOSITIVO EMENDADO : Art. 263

* - Acrescer pa:rágra fo único ao art.. 263 COQl a seguinte redação :

Art. 263

Parágrafo único - é garantida aos trabalhadores a partIcipação
na fiscalização dos ambientes de trabalho e na gesUio dos serviços de

saúde e segurança do trabalho.

JUSTIFICATIVA

Constituinte BRANDAO MONTEIRO ~ OUTROS

EMENDA E534318·1

tJ

A emenda visa resgatar o produto de debates politicos, técni

cos e reivindicações populares tiradas dos trabalhos das Subcomissões
e da Comissão da Ordem Social. A Seguridade Social, a Saúde, silo co
locadas como bens soc í a i s fundamentais para os bz as a Lea r os e para o

desenvolvimeto do país.
PLENltRIO

PLENARIO

Constituinte EOUARDO JORGE e OUTROS

r.r-----------__ n::tTO/.,lI.lST1Flt:AÇÃO _,

EMENDA MOOIFICATIVA AO PROJETO OE CONSTITUIÇÃO SUBSTITUTIVO

DO RELATOR ) -

DISPOSITIVO EMENDADO : § 12 do art. 258

EMENDA ES34321·1
[!1
r.r 'L&It""'O(CONISSÃO/..U.. t:OIlISdo ---,

r.r T&ltTO(~I.lSTlflCAÇÃO _,

... - O § 1Q do art. 258 passa a ser o art. 259, renumerando os
aubeequerrtes ,

- EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE CDNSTITUIÇAD ( SUBSTITUTIVO DO RELATOR

Art. 259 - Incumbe ao Poder Público organizar a seguridade

social, COIll base nas seguintes diretrizes
I - universalidade da cobertura;

11- uniform2dade e equivalência •.•..••.••••.• H,. ••••••••• ,..

,. ,. ,. ,..,. ;

111- ;

IV - ,. ;

V - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ;

- DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 265

" - Acrescer alinea ~ ao Art. 265, com a seguinte redaçãoe

Art. 265- ••••••••••••.•••••.••••.•••••.••.••.•••••••.••.••.
e) - A preservação do valor real implica que O benefício nunc

será inferior ao m1mero de salários mínimos correspondente ao benefíci
da época de sua concessão ..

VI 

VII- .JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Dar melhor ordenamento ao Capitulo.

fmpedi r o achatamento _das apcaent ado r Las--,

EMENDA ES34322·0

r.r-------------fElrl'O/JUlflFIt:.ÇÃO --,

substitua-se o inciso XXI, do art. 7'1., do Substitutl.vO
do Relator ao Projeto de Constituição, pela aeguarrte redação:

}ili
"~ - garantia de assistência, pelo empregador, aos

!'ilhos e dependentes dos empregados, pelo me
nos até seis anos de idade, em creches e pré-escolas
nas empresas pr-tveoaa e órgãos públicos. 111 - Ajuda à manutenção dos dependentes."

EIoENJA ADITIVA AD PRCJ.:EJ1l lE lnIST!TIÇACl (SU3STITUTIVO IJ() RELATIIl)

DISPOSlTIVll EIeVAOO: Art. 264

PLENARIO

Acrescer inciso ao art. 264 com a segulnte redação:

"Art. 264. • ••••.••••••••••••••.••••••••••••.

Constituwte AUGUSTO CARVALHO E OUTROS

r.r-------------T&ltTO/JUSTI'ICAÇÃO --,

pr-:'.ltfl00=;:-J

PC dO

I'Ull"'ImlICOMIUi.D/SU.C(lIl/I..,lo ,

EMENDA ES34319·0
~
l_ DEPUTADO EP:rHILSQN VALENTIM E OUTROS

l: PLENXRIO
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JUSTIFICATIVA
=============

A emenda visa resgata! o produto de debates pnlItrcos , técnicos e de

reivindicações populares que se travaram nas Subcom1ss'ões e Comissão da Ordem
Social. A Seguridade Social, a Saúde, são colocadas como bens SOCiS1S fundamen

tais para os brasileiros e para o desenvolvimento do país.

I - ...

11 ..• , salvo se inspeção médica anual, requerida
facul tativanente pelo serv idor, comprovar eapac i dade laboral pa
ra o desempenho da sua atividade, podendo permanecer em exercí
cio até o raãximc de 5 (c mco) anos.

JUSTIFICAÇ~O

JUSTIFICATIVA

........ ~ ."Art. 69 -

constituinte GENEBALDO CORREIA

Constituinte GENEBALDO CORREIA

Inclua-se, onde coubex , no capitulo "Do 1?o~;r ~u~

ciário" do Substitutivo do Relator, o seguinte artigo; ."c..-. j.i.4<"/' -j

tte CtLf' lI) ~ rn«: V
"Art. - A Lei criará Juizados de pequenas causas

civeis e crir. tnaí.e , podendo prever a participação popular, para

funcionar êm regime de plantão..11

PLENlIRIO

Dê-se ao § 25 do artigo 6Q do Substitutivo do Rela
tor a seguinte redação:

PLENlIRIO

Não é razoável que a Constituição proíba as detenções

ilegais e não comine, ela própria, nenhuma sanção aos responsáve~s.

A existência da norma que assegure indenização contra

a entida.de de Direito Público a que pertença o agente da ilegalidade

e a punição deste por crime de abuso de autoridade inib.:i:rá, por cer
to, a prátJ.ca de abusos.

§ 25 - A privação da liberdade de modo contrário à
Const~tuição e às leis assegura ao ofendido c direito a indenizacão

e sujeaea os responsáveis a processo por crime de abuso de autorid.!
de. 11

JUSTIFICAÇAo

O marco do Projeto da Cons t i tu.í ção que divisa
func:l.Onário público da sua carreira func~onal é setenta anos de
idade para o homem e sessenta o cinco para a mulher, mesmo se

ainda hígIdos e capaca t ados para o trabalho. Tratando-se de medi
da compulsória e unilateral, gera cam frequência problemas psic.Q.

lógicos e ps Lcus soc í a i s insuperáveis; e acelera o processo de
envelhecimento do idoso. Além dISSO, desfalca a Adnu n í s t r ação P.Q

hLdca de uma força de trabalho prec i ecsa pela exper i ênc í a acumu

lada ao longo dos anos. t impossível e aberrante generalizar um
marco de senilidade em torno de de t ernu nada idade.

A es t er en t Ip i a das idades pode ser interpretada
como parte de uma atitude t ãci t a de cesacr ería t ar aqueles que pa~

SaIU apresentar-se como ccmpet.adozea do poder social. E é a partir do

reconhecimento deste fato que surge a necessidade e. a possibilidade

construtiva do desenvolvimento de a.Lternat~vas. O homem ao fazer se

tenta anos não pode ser uma inglória. Fazer setenta anos é preser:

var-se no tempo e pode ser um hino à vada , quando garantida a pleni

tude laboral. E disto dão exemplo tantos homens públicos neste paI~!

Assim, nada mais Justo, conveniente, oportuno e eco

nômãco para o Estado, que facultar-se ao a.doao submeter-se. à Lnspe-.

ção médica e, comprovada a sua capaca.dade flsJ.ca para o exercIcac de

sua atividade, enriquecer o eervacc público com a sua experiência
aneçâveL,

re-r- TUTO/JU!TI~IC ...CÃO--------------,

r:T nElI"'1tOfee.t.I\l~ie/llUllelJw.\1!.sIQ--------___,

r;T-------------TlXTO/J!lstl~ICAÇio _,

EMENDA ES34326-2
[!J

EMENDA ES34327-1
[!J

rr

Constituinte BRA~AO MONTEIRO E OUTROS

Acrescente-se ao item II do artigo 65. Seção

do capitulo VIII - Administração Púb Lí ca r

Art. 65 - .• ,

JUSTIFICAÇl<.o

Procura-se, com esta composição, ampliar o controle

da sociedade sobre o Poder Judiciário, que hoje á rnfrramo , pois os COE;

aeLhps da Magistratura, que devem ter função d~sciplinar, são ~ntegr!.

dos apenas por membros do próprio Judiciát'io·.

Inclua-se, onde couber, no capítulo "Do Poder Judi

ciário", do substitutivo do Relator, os seguintes art~gosJ 1.o<-A~~
r) eW ~(Mc ffi) C/-V R-hu2cL

IlArt. _ o Conselho da Magistratura Nacional será in-

tegrado por três ministros do Supremo TrJ.bunal Federal (ou outro maz s

alto tribunal que venha a ser cxa.aôo} , três representantes elel.tos p~

10 Congresso Nacional, três representantes nomeados pelo Presidente

da República, além do Procurador-Geral da República e do Presidente

do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Parágrafo único - O conselho da MagJ.stratura, nos Es

tados, será integrado por três membros do TrJ..bunal de Justiça, três

representantes e tea.eoe pela AssemPléia LegislatJ.va, trás membros n~

meados pelo Governador, além do Procurador-Geral da Justiça e do Pr~

sidente do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Bzaaa.L,

Art. - A Lei Orgânica da Magistratura Nacional dispS!.

rá sobre a competência, o funcionamento e a orçenaaacâc dos Conselhos

da Magistratura.

~_---_---I'Lt:HAAlo/cOMlnÃo/su.COMIUÃO------------,

p.-Z e~....I,-j' A.!.IC

'u:HAII10/cOlollldo/IUICOMlIlIlJ.o---------,

PLENáRIO

rer- Tt:llTO/JUSTI~IQ.lÇi.o-------------,

PLENARIO

A emenda visa resgatar o produto de debates políticos, técnicos e re.!,
víndícações populares extraídas dos trabalhos das suoconíssões e da Comissão da

Ordem Social. A Seguridade Social, a Saúde, são colocadas como bens sociais fun
damentais para os brasileIros;;, para o oeseovotvimento do país.

eEIDA PDlTIVA PD I'RO.ETO DE coerrrrcso (SU3STITUTIVO 00 RELATCR)

DISPOSITIVO eEIDAOO: 5eç1lo I - DA SAIlJE

Acrescer à Seção I - DA SAttt - um novo artigo com a redação e número abaixo, re

numerando-se os demais ,

nArt. 264. A inobservância de deveres, preceitos 1eg315 ou atos nor
mativos relativos à saúde e à segurança do trabalho constituem crime
maf'Iançéve.l , "

EMENDA ES34325-4 ""' ---,
tJ Senador JUTAHY MAGALH~ES

r.r TtXTOIJUITIFIC,.çio __,

=- TI';XTO/~uSTI'lCAÇi.O-------------__,

EMENDA ES34323-8
t:J
r;r-------- I'UMAIlIOlcolollnÃll/.UIIcOlfIUio ___,

EMENDA ES34324-6
[J Constituinte GENEBALDO CORREU
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JUSTIFICAÇ1\O JUSTIFICAÇ1\O

A necessidade de uma Just~ca âçril, com a participa
ção do povo, e que Eunc í.one de modo ininterrupto, Justif~ca a previ

são de Juizados de pequenas causas, para resolver rapidamente a;

questões c Ivea,e e assegurar a imediata puna.çâo de de1:J..tos de peque

na grav~dade, inclusive as contravenções penaas , que, hoj e , dada;
morosidade do aparelho Jud~c~âr~o, escapam à sua açáo,gerando gran
de descrédito entre os J uzí.ada.oí.onadoa • -

Trata-se de exigência Já axa.s t.entie , por exemplo, em

relação ao Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas, ancLussí.ve

dos Estados, mas que deve ser presente em todos os casos, especia.l

mente em se cuadandc dos Tribunal.s Estadual.s

Assegura-se, aasam-a partl.c~pação dos três poderes

nos provimentos dos cargos mais elevados do Poder JudicJ.ário, o que

facilitará um melhor controle dessas nomeações"

= TUTOIJlIST1'ICJ,Çi.o --..,

~LlIIA~10/C[l.. I"i.O/IUICOMlllic ___,

Poder Jud1-
ÍÍ-:onde couber, no Capí tulo "Do

Relator, o seguinte artig~:

~I· 11Le (i h~.c-""Inclua-se,
c ã.ãxão" ~~stJ.tu.tJ.vo do

PLENl\RIO

EMENDA E534331·9
m=-e- Constituinte GENEBALDO CORREIA

~LfH"'IWO/COWI$1lio/.U1CO"lldo--- ___,

PLENARIo

.s..c{ I; Cãp jJi I -c/I"..Lc LI

Inclua-se, onde couber, no capitulo "00 Poder JudJ.cJ.!.
rio", do subst,1,tut.ivo do Relator, o seguinte artl.go:

EMENDA E534328-9
tJ Constituinte GENEBALDO CORREIA

= TC.HO/J<lnlfwAçÃO ---,

"Art. - será obrigatória a criação de tantos Juizos

quantos necessários, com o provimento dos respectivos cargos, sempre

que o ingresso de processos, no ano anterior, ultrapassar o número e~

tabelecido na Lei Orgânica da Magistratura Nacional."

IIArt. _ A Lel. orgânica da Magistratura xacaone), di!,

porá sobre critérios ob je t í.vos de aveLa.ação do mérito para e~eito de

promoção e acesso dos JU!2es, assegurando o direito de escolha da C2.

marca ou Juízo, quando da nomeação para o cargo inicial da carreira,

segundo a ordem de classificação em concurso públicO. 11

JUSTIFICAÇ1\O

JUSTIFICAÇlio

PLENJlRIO

Constituinte GENEBALDO CORREIA

Não se visa só prover a administração da auseaca , que

é dever do Estado, mas também evaeax que os maÇJl.strados se sobrecar

reguem, cuidando de processos em número aupe ru.orr à sua capecadade ,

EMENDA ES34329·7
r:
r.r ~LCN"~to(CO ...llll'O:OíSUIt:O ...IU.io ___,

EVJ.ta-se, com isso, a. manapu.Laçâo política das nomea

cêes , promoções e acesso, que tem causado sérl.os prejuizos à boa ad
mí.m.etir-ecêo da .rueta.ca em vários Estados, a partir da quebra da ind~

pendânca.a dos Juízes, gerada pelo apadmnhamenco dos detentores do

poder político, econômico e social.

Poder Judici!

PLENARIo

conacãeuanee GENEBALDO CORREIA

Parágrafo único - Fl.cam suspensas as designações com

nomes de pessoas vavas e de parentes de autoridades e funcionár~os

públ~cos em todos os logradouros e bens patrmoniais públl.cos, a paE,

tir da promulgação desta."

Inclua-se nas üa spos í.côes Transitõrias" do Substitutivo do Relator:

"Art. 70 - Os bens do pattr.ímônao público e seus logr~

douxoa não poderão ser designados com nomes de pessoas vivas ou pa

rentes, em qualquer grau, de autoridades e funcionária 5 públicos.

= TlitllTOIJlIlITlI'IC"Çi.Q --,

EMENDA E534332-7
(l
r.r-------,---- ~LIll"~10/CC.. "i.o/lulcCMlu.ic ___,

r .. y UXTCíJUTIFICAt:i.O !J'----"", -,

~~
.\t..J!:: Inclua-se onde couber, no capitulo lIDo

"r'
rao , o Substitutivo do Relator, o seguinte artl.go:

Art. - A administração da Justiça, em nome do po-.

vo , será realizada pela Magistratura com a COlaboração do Ministé _

rio Públl.cO e dos a.dvogados, que são a.nv.í.oLâvede no estrito exercí

cio da profissão.

JUSTIFICAÇl\O

Além de colocar o povo como fonte de Justiça, preten

de-se com o disposJ..tivo, ccnaeaeucaone.t íaee a figura dos advogados,

os ÚlUCOS, dentre os elementos considerados Lndz.apenaâvez.s à boa

ap.La.caçâo da Justl.ça, - ao lado da Magistratura e do MinistêrJ..o p§
blico -, que não gozam, até aqua , de garantias constitucionais e..ê.

pecâ ãi.caa , embora eat.aj arn eles expostos a maiores riscos.

r;r- TEJ[TOIJUSTIF1CJ,Ç:i.O --..,

I1Art _ A nomeação dos Juizes dos Tribunais FedexaJ..s

e Es ..adua.í.a depende, qualquer que SQJ'- o critério,de prévia aprovação

respectivamente, pelo Senado Federal e pelas Assembléia Legl.slatl.vas,

na forma do que dispuser a Lei orçânace da Magistratura jqac aonak ;"

Constktuinte GENEBALDO CORREIA Em vários oôdaços de posturas munacrpaa.s , inclusive

o de Salvador, consta, ou concava , a prol.bl.çâo de desl.gnaçáo de nomes

de pessoas vavas a logradouros públl.cos_

Mesmo no governo de exceção do General cea.seã , falo

eacabeLecada uma norma que, nas placas de fndr.caçâo de obras públi

cas financl.adas com recursos federa a.e , não poderia constar o nome

do governante LccaL como se obra sua fosse.

MUl.tos dos acuaa,s prefe~tos e governadores recém ele!

tos, enunciando um compromisso com a democracia, Já não mais designam

suas obras como "doaçôes" - com o de~ignat~vo de "governo fulano de

tal". Nos Estados Unidos,tão c a.tiado como exemplo de democracae , os pr.§.
da.oa pübll.cOS não são dencrna nadoa com nomes de pessoas - ou sãc , com

números, ou nomes de rosas, e outros.

JUSTIFICAÇlio

~ .." ..o~4 PMDB

Poder Judic~§.

, '"\-' , ,

~
~,;<- ,; ,•••. ,j\

...:"'"t Inclua-se, onde couber, n~capítulõ""nc
rio", o sucse í.eutavo do Relator, o seguinte art~go:

EMENDA E534330-1
l:J
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Ademais, é :unportante devolver ao povo a idé~a de que

"'0 príncipe", ao cumprir sua obrigação de admJ.nistrar a coa.sa pública,

depois de implorar o voto do povo .ou sua nomeação ao governante, não
esta fazendo um favor.

S educativo levar-se à prática a democz-acc.a como res

ponaabâ.Li.dade cdvtca . A administração da coase pública em resultado 

de uma postulação ou aceitação de um encargo é, não uma expiação, "an-,

justa" de...cuja purgação merecemos a gratificação da eternidade, nos i!!!.
pondo como "heróis", com os recursos públicos. O heróJ. arrisca, não

petisca. Ao herói nossas honras .•• Mas aos her-ôa.s , àqueles que fazem

história com sacrifício.

v - trJ.butar o patrJ.mônio, a renda ou os aezvaçcs ae

partidos politl.cos, igreJas ou de instituLções,' de educação e assis

tência social sem fJ.ns Jucxaeavcs •

Art. 35 - ..

parágrafo único - Além das competências expressas d~

feridas aos Estados por esta conat.í.t.uacâo , ficam-lhe reservadas as

competências que não lhes ae j am vedadas. \I

JUS'rIFICACÁO

I'LENl\RIa

r.T PLtN..."IO/tOIlIS'i.OJ'UICOIUU.io ___,

Pela Constituição de 24.02.1891, eca-eeeaace oabezLa

os poderes remanescentes ou zes a.duaâ a , Com a evolução do Dire;J.to con.§.

t:r.tucional positivo br-así.Le i ro , os Estados passaram a poaauar- inúme

ros poderes expressos; apzoxamamo-nos do su.s eema de repartição de

competências existentes no Estado Federal da fndae , pelo qual, tanto

a Una.âo quanto os Estados federados têm poderes expressos TOU enumexa-.

dos. Além desses poderes, os Estados federados precisam manter os po

deres não enumerados remanescentes ou z'eaLduaas ,

AlJTOIt- ___,

Constituinte GENEBALDO CORREIA

Dê-se ao parágrafo segundo do art. 46 do Substituti

vo a seguinte red.ação:

EMENDA ES34333·5
fl

m-- nxTO!Ju3TI.. IC"CÃO ---,

,I
§ 29 - O parecer pxêvao sobre as contas que o Prefei

to deve prestar anualmente, emitido pelo Tribunal de Contas, terá ape

nas sentido eêcnaco de legalidade, não vinculando ti. câmara MunicJ.pal:' -

JUSTIFICACAo = TEXTOJJUlITlllC"QÃO- -,

o ProJeto é padrasto dos Municípios e antademocz-â'ta.co ,

Ou a democracia funciona n3.S LcceLa.dadea , ou não ex:r.stirã. O governo

local deve ser autônomo po.Lat.Lcament.e e autocéfalo. :E: preciso eVJ.tar

que os Estados,pelos seus Poderes Executivo e LegJ.slativo, mantenham

suojuçedas as autioza.dades munac Lpa í,s , O controle destas deve ser ma,!!,

tido pela população local, inclusive com J.nstl.tutos de demccxac a.a d.=:,
reta.

Faça-se supressão no § 29. do art. 6º do Substitutivo, devolvendo-

-lhe a redação tradícaonal. seguinte:

Art. 60 - .

§ 2Q - Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coi

sa senão em virtude de lei.

PLENÁRIO

Constituinte GENEBALDO CORREIA

EMENDA ES34334-3
[:J
rrr-------- ~LtN""(OJCOIlI',ÃOJ.U.COIlII.ÃO- ___,

r:T- TtXTOJ~USTI'IC"CÃO-------------_,

JUSTIFICAÇÃO

A redação é expâet iva, favorecendo claro entendimento do texto. A

redação tradicional abrange o que se quer J não carecendo detalhes que possam dar

margens a outras interpretações.

Dê-se aos arts. 19 e 29 e ao parágrafo único do art.

35,do Substitutivo do Relator, a sequant.e redação:

Art. 1Q - A RepúblJ.ca Federal do Brasil, conatia,tuida

pela união ãnda.asoj.úveL dos Estados federados, r-eepect.avoa MunJ.cípJ.os

e DistrLto Federal,é um Estado de direito democrátLco, pela vontade
soberana do povo bz-aaLLe a.xc ,

§ 19 - são simbolos nacionais a bendea.xa , o hino

as armas da República, cm.ados por Lea ,

§ 2Q - Os Estados, o Distrito Federal e os MunJ.cip~cs

podem ter simbolos próprios.

§ 39 - O Português falado no Bras:l.l é o Ldioma of:l.-

cial.

49 - Bras:l.lia, no DistrJ.to Federal, é a capital do

País, sede do Governo Federal.

Art. 29 - As entidades públicas é vedado:

I - estabelecer cultos religJ..osos ou Lgrejas,

embaraçar-lhes o exercício ou manter relações de dependência ou a La.an

ças , ressalvada a colaboração de interesse púb.l.aoo estabelecida em

lei.

r.T-------- I'LtNAII10fCOIlISIlÃoJIU8CO.IUSSÃO ___,

Plenário
=- Tl:XTO/~UgTI~lCAÇÃO _,

Dê-se a eeçuarit.e redação aos sarágrafOs 38 e 46 do art. 6Q do sube

titutivo do Relator:

§- 38 - O domicí lio é- inviolável. Nenhuma busca

será nele realizada salvo nos casos de mandato judicial, que des

creva o local ou para realizar prisão em eLecrarrte , nara evitar e

coibir cr-ime ou acidente, para prestar socorro às suas vi. timas ou

para preservar a saúde e incôlumidade públicas.

fi 46 - ,1;': assegurado a todos o direLto de obter

certidões para defesa de seus ô í.xeacoe , r-equem.das às reoartn.r-Ses

públicas.

II - cm.ax limitações ao tráfego de pessoas ou

bens, LncLus a.ve por meac de tz-abutios , pxeãexênoa.a em favor de qual

quer uma outra, dt.s mncôes entre brasileiros ou prl.vLlégJ.os para qua!

quer pessoa.

JUSTIFICACÃO

tIl - recusar fé aos documentos piibLa.coa ,

IV - l.nstLtuJ.r ou aumentar trl.butos sem que a le

A par de aperf'e.i.çoa.r as çerentn.as quant;o ao domí.cf Lao ,

assegura-se com esta proposta o fato de só o Lnteressado requerer

suas cer-tadêes ,
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~~'"''''''I,"''O'''''''

r;r------------- TIltTO/JU5TI'IC...ÇÁO- --,

1112:;, de ...-,lstCIllO pc.nJ.t~rlclát1o r>'I':loí1"l, UI! 1'1')r10 _I oL'lll~"í 111, (1'1'

a aç;",) Iot&gU..J;:, do POLl.:~ F'úb l ar-o l .. j .... JuJ, f'<',tnt'ual P f,;1,. )I~ .l.1~fl-l rh,'1

('(':'lIO dlôJ l11.[C'iotlVrl fH1V,Jd(..lj IIU qu- J\ull~r ti

Acrescente-se ao § 79 do artigo 69 do Substitutivo os se
guintes incisos:

I- Não vale, em Juízo, qualquer prova obtida mediante tor

tura, coação, ofensa à integridade física ou moral, ou a.pós longa
privação da liberdade.

II- A confissão, apenas, não autoriza a condenação do ecu-
s ado ,

o flmdrgo epJ,sódlD as São PGlulo, I:'WI J."rtntt~i. D).,)'.:>

~lJblinhD;;' Fa Lê nc t a de si~1cOI;:I, que <',ú r-e e La n-en l.a aut.or i t or i .«:

Ln.sequr an ç a t'l'! t odn s os s et o r c s da vida Sl)C')aL,

NdO há CO".U aquar da r nov a dr e.c i nLr na J'llíli"Cd 1

te c r Lt i eo vet.cr- da vida nac i cnol po r i~rrr)i'l i n.tcr rru río•
Daí, a ell<€:.'nd8 qUI::! ~"JIJ('rill'0s

r "

, ,,

rrr
1:." I.'.

,:'

~J.!2Jl.tlrr r !..~~

".. . ..'i •.•

IIAl L. - "." ti I _ r-o II
j
~\ '" 11\''.>I t' fd (, ~,(;"<I 1( ~\í:,",,», q .rc

.df..)_. tL.t'"'S d, 1~:J,~Jd <30 Inlc~'-l.tfl'!.ljWI ... 11 p~'lrl';lfl,nl\', 1..,\ (.(;. nlvo l

r::ill os ,<>C .:"tll n~",<;'

) - A~ "í.:;t.." 'OIl<;l,ILCIO't,ll<;, por rrcnos !>lntCt.II(l qw:.

o tt."tuoC! Lei t~,ll(jr. Ck.",t..lo' fl(~lr r c-crv-ido ,I CCllU~~ tlrll.1!., qUI ..."t,,,j'~,t!ll ...

c.()i1~t I t a" io"" I ~ ou ClI'" I Cll'kH " 11'::0 o ...i)11 hl, de» Hhi( .1 l !>t<llilll q,'Ij( n u.r , I •

dc r.;n t, ... r l,-lOrnl<..:d,.s por c.r:t':IILV, ("!'I"'-l,do; Hê" C( ,.,'.:, q.r., ã ('-.Ir,,) 114,a ~ 1.,'

c'lufttit.!...' ú rh."lr<1ll.. ti "'/IOLnt<.. l1<>iull'-,) imra-r cns t r t uc rona L, llc.lr ..:",1t'J ,''v

SUl 1'.'-'1'" fuc..ljr'lL'llil! n'dlflt.~v{,", P'" 1.\»lhnl "I." dI .\r'H()1';'" r.pld{l, "'<1h':':
111"1 c;r'~l_J<.lclc: c-r conr t nut r- C\ ....l~,'i, ..,

/nr/, \. I, ~L'f"I<j 1~lu ...d" lItl' j,,,, ·V'_'lII,.Ht~ ,(I', t.c r '1I'j">l

~")O <11(j\J'\" I'W" ... r ocov ucuecs , ,1, lt,I"'~\I.l, \lI) 1,),h1l tj,~ t r chnl t o... dJ r\<~. ';"<.:''
c ro-t.rl Ccns tr rur o tv o quv- 't.'r1''''.llt<1' r uot l'r·"urt:.' ...' 0<1'1 t('II\)' do. (11,'11,\)1'( I'

\jI..l1l1V,I. AtZ no. 111.. .. _11' ,Jll,l"Ll1tt 11',' ,tL'ltl '\ll\.l1rd:"~"L- o ,n"~11t"..,." (

lCln:':l, (I) ,rG"'L;.I,,;"'" l ...-n cl-itrv , (, r,"\'I<i' Ct. ....{I...' I·,"" CLJlt' .. I.H',-, 11 ••j,(,~>~l""l,·

,\l,:.....D\~p~~I:J;:i:~;;l!~:).:1 f ," w-

IlArt. - \) r ou- ...c- '1 'I r .cr ... I, '"'' ril",r,'1 _'I" ú,,", a ')1<

ç'-JC'J C'~Il,.t'!IJ1çL" I· j",) d "'11,1 .. 01.] (c, ,r'"J' t11~t~. ,nc'lI,',lJ, o. 1...!,::p'l.,r

,,,1-.\...\-\1 >:.IL' con,-"I,,J). 1r.;.l03 ti ltq, .. lflo;."n InfL ,~l,..I\P.,;tllt·('Il,n,:;d U'" r í-:. I,
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, n"l12. rl..-U t !I'~"l C. ~'_1l~

EMENDA ES34341·6. \ .
I ,,":.1/1', lí I,' I ',Il" _ 1 J I. '\ ,I L, l

Constituinte GENEBALDO CORREIA

Dê-se â ãlinea ê. do inci.so VII d::lartigo 52, do .Sl1bstit:l1t'J:][':l

do Relator, a aequant;e redação:

PLENJiRIO

JUSTIFICAÇ1l.0

!II- A 'lei assegura ao detido a assistência de advogado em

todos 08 casos de diligência policial e judicial, não senda obr~gado

a prestar declarações antes de cumprida esaa formalidade.

"Forma RepubLi.cana , Sema-crepxeaentiatrí.va Democrãt~ca

e parlamentarl.sta".

Desse modo, as seeuee-ee aos Estados modelarem-se I no

que for adaptável pelo modelo do Estado Federal. A emenda a.napa.z-a-,

-ese na experiência paz'Lementiar-a.at.a da segunda metade do Segundo Im.
pério. A ConstJ.tuic.ão outorgada de 1924 inspirava-se no sistema de

separação dos poderes, pois poeauã a 05 poderes zxecuta.vc , LegJ.sla

eavo e Judiciár3.o, além do Pqder Moderador que cabia ao Imperador,

Com inspiração em BenJamim Constant (O Doutrinador Francês) ~ Apesar

disso,o sistema pol!tico do Império funcionou na prátJ.ca~Como par

lamentarismo é que houve sistema de colaboração entre os poderes,

não ~ separação de poderes ~ Mas o parlamentarismo imperJ.al man

teve o unitarismo do Estado com as provinc~as que tinham Presiden

te nomeado pelo Governo Central. Em 1934 I o Ato Adl.cJ.onal estabel~

Ceu as Assetnblé:Las Prov.I.nciais I mas continuou o sistema unitárl.o

que faJ. reforçado com a lei de Interpretação. A emenda destl.na-se

a l.ll1por o parlamentarismo no Estado sem quebra do federalJ.srno.

JUSTIFICATIVA

As disposições sugeridas inovam, preservando o ca.dadàc

contra atos arbitt'ários partidos de autoridades polJ.ciais e Jud~

cí.ats , porque declara nulas as provas obtidas mediante torturas,

desqualifica a confissão corno prova suficiente e assegura a assi~

tência de advogado sob pena de recusa de depor.

r.r-------------TUTONUIn'II'1I:A/iÃO-------- -,

EMENDA ES34338·6
t:

111' n Hn

(I ) I t n '(IlIl'.,' 1 ....'rJ :

e~,tc. all1qu:

, ';.-'

lnclua~5'2. (lr,r.l L-I.H'L(~r;'>, ('1

.,,

t.'

/-lri • 1('

TT

111 - 1"f' ~u S'1lt, "("'j\l_' d' CIVil'''''''', n~:'Jj\ "

eL'II_ li' ..'ll( t',lt'r,: r f ( rn '.d l ...l;d<J' :1: fI-" f 11\ I,

t;,ç", »1, ',"T \ !.('" I iJ <11 L :1(1°, J11. § I,"

}nc i ";1. ]\1
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PLIN.. ftIO/l;ONISdo/SUDCOlllssio -,

r.r TUTO/~USTII'Il;A..ÃO- __,

EMENDA MDDIFICATIVAI ADITIVA

Dispositivo Emendado: ar üa 61 e Disposições r rans t tõrí.as ,

O artigo 61 passa a ter a seguinte redação:

n Art2. 61 _ A remuneração do serviço público, da União,

dos Estados e dos Mun:l.cípios, pago a ruoc i cnar i o civil ou militar, I

ou a exercente de função ou cargo público, aposentado ou da at i va ,

não será menor que o salário mínimo e nem maior, a qualquer titulo I

do que trinta salários mínimos.
Disposições Transitórias: Acresccrrtec sc o s equi.nt e artigo:

Art2. - A remuneração dos servidores públicos da Uni

ão , dos Estados e dos Municípios, civis ou mil:l.tares, exercentes de

função em cargo público, aposentado ou da ativa, que a qualquer tít~

lo, recebam mai s de trinta s aLáraos mIru.mos , terão sua remuneração'

congelada até que o salário mínimo atinja um trinta avos do seu va

lar. Os que recebem menos de um sa Iér i o mínimo serão automaticamente

reajus t aocs após a promulgação desta Constituição.

JUSTIFICAÇAo

No Br a s i L, o trabalho de um homem chega a valer quinhen

tas vezes o de outro. Por absurdos como estes estão espalhados os f,!
mosos Har a jé s •

Pretendemos estabelecer na Cnns t i t ul ção um limite entre

o menor e o maior salário. Embora a diferença de 1 para 30 ainda se

Ja grande, aSSIm o apresentamos para tornar possível sua aprovação.
Nas üa spo s i çõe s r r ans Lt dr i as , buscando também facilitar

a aprovação propusemos que a remuneração acima de 30 mínimos não se
J8 reduzida, mas apenas congelada. 

Que as que ganham menos do mínimo 1 como ocorre em mui tos

Estados e Muniéipios do Norte e Nordeste Brasileiro ae j am imediatame!:

te reajustados.
Esta emenda, na sua forma engloba todos os que ganham do

Estadoj runc í.onér i os c í.v í s e militares, po Lf t accs em todos os ambLt os ,

Ministros do Governo e do Poder Judic1.ário etc ..

Esperamos que os Constituintes sa ibam sanar em parte esta

terrivel de s rqua Ldade que ex.i s t e em nossa Patria.

tJ PLENARro

EMENDA ES34343-2
tJ Constl.tuinte ADEMIR ANDRADE

~ll... 1I,t •

<,Ií f v ur cc-' L J j r ~ n, <~

nr.,..,.r'HJ(l (.J f~Ll~ l'J í-'::'

.---;' J,J<c.J-)
\o~--

couber\(f1as Disposiçôes Transí-

~,1 •• 1_ t t.t nr lf 11 rll} 1(;

A r{ L-vt1 ltll11 • _'I"') IJ' I. r.'i,l"',

robl:tnr'1 p t Lnt. tp t Lnr-nt r flr~ muru c Ip t r.r mCliU1C':">, se r á e x t r en.r'nrn-,

, •• ,i,('c-ult,lf.1,. p'l' jllC\ll';.fl f{no;'D pop.il e r c ',(IIlf'tF'1 10 [liO',:

v cJ, l. \ I III ('1 E'~ c• 111., di o

vc l

r,} "'1..'1 fI, " 1 .J~ 1 \,n l)~'

t") d ~ r -r , 'lI'

Inclua-se, onde
t õ r i as do Substitutivo do Relator:

EMENDA ES34342-4
tJ constrtuínte JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA

"Art. - Fica extinto o Serviço Nac i.onaI
de Formação Pr o f'Ls s i ona L Rural - 5ENAR, cr i ado pelo De

creto nO 77 354, de 31.03.76.

=--------- Tf;l(tO'~Il!lnFte~in----- ___,

I

I
i

I
I

I
I ;;. 'lI t r' í I' ~ ... ' ~ I (Olf'

• qtP-I.J

EMENDA ES34344-1
~ Constituinte ADEMIR ANDRADE

Parágrafo úru co - A t.e i orlará o servi ço

Nacional de Aprendlzagem Rural (5ENAR), nos mesmos mol

des da Leq i s Lação do SENAI e SENAC."

tJ Plenário
PLEN~ftIO/co".lSS.iO!IUICllllISI.iO-----------,

r.r TEXTO!JU5TlrlcAçÃO -,

JUS T I F I C A ç Á q
EMENDA MODIFICATIVA

Dispositivo Emendado: Art2~ 113

o Se r v i ço Nac aona I de Eormaç ão Profissional Ru
ral - SENAR, oi re tament e subur d i nado ao Mlnistérlo de. Trabalho, com
a estrutura dada pelo Decreto nQ 77.354, de 31.03.76, apesar de go

zar de aut onorm a técnica, admí ru s t r at í.va e financeira, conforme pre

VIsto no art. 12 do menc i onado decreto, não tem cor-r espond í do ao que
era esperado de um órgão criado para os t ins declarados no art. 29

daquele d i p l oma legal.

Sofre ele, em resumo, dos males inerentes
maro r í a dos se rv i.çns cometidos ao Poder Públlco.

Acontece que a apr end.i z aqem rural, como a lndu..§.

t r r aI e a comercial, pode ser éu.ní.s t r-eda pela área privada, com mu.!

to mais pe rspec t i vas de êx i t;c do que pelo Poder Público

o Caput do Art!2. 113 passa a ter a segulnte redação:
Ar t s . 113 _ O mandado do Pres idente da República de

quatro anos 1 vedada a reeleição e terá inicio a 1º de

j ane i r o

JUSTIF ICAÇAD

povo b r as i LeLr o passa por uma crescente fase de apre,!!

d i z ado po Lf t aco . Concordamos que se for aprovado como desejamos

parlamentarismo, o mandato do Pres i dent e da República pode ser de 5

anos, mas caso seja aprovado o Pr-es i denc i aLf smo , temos neste momen

to da nossa histo'ria, 81nda que defender um mandato de quatro anos

r.r TEXTC/JUST1FICAÇÃO--------------,

EMENDA ES34345-9E Conosti tuinte ADEMIR ANDRADE
A fórmula adotada nos casos do SENAI e do SENAC

cond i z com a rea l i dade : os empregadores, pr í nc rpa í s interessados na

qualificação da mão-de-obra , sustentam e adnu.n í.e t cam s erv i.çc s de~

se t i po •
~ PLENARID

PLENUIO/cOlll'sÃO/suaccllluÃO -,

u~~';;Pii]

fÇjo9UJJ

- \

Pensamos que, sendo boa a fórmula, como a pr át i ca

tem demonstrado, também o SENAR deve adotá-la, ganhando, com a s s o ,
empregadores e trabalhadores rurais e, ac ame de tudo, o Brasil.

EMENDA MODIFICATIVA

Dispositivo Emendado: nr-t.a , 118 - Itens V e VI

Os Itens V e VI do Arcs • 118, passam a ter a seguinte redação:
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tJ;PlftTl0::=J
OB(P

~DA'TA--

'05! 0:1 87

ADEMIR ANDRADE

ADEMIR ANDRADE

Consti tuinte

Constituinte

JUST1FICAÇllD

A emenda visa assegurar a autonomia dos Estados com a de!
centralização indispensável ao fortalecimento da Federação.

Por outro lado, os recursos repassados através das quotas
de participação dos Estados e Municípios ingressam como receita nos I

orçamentos estaduais e municipais e, por via de ccnsequênc í a , a fisc2..
lização da sua aplicação deve ser competência dos Tribunais de Conta.

Estaduais e Municipais em colaboração com as Assembléias legislativas
e Câmaras MuniclpslS respectivas.

A redação adotada no Projeto determinaria dupla fiscaliz!!.

çãc por parte do TeU e Tribunais de Contas estaduais com visíveis i~

convenientes, determinando superposição de controle e desper d.Ic i o de

recursos

EMENOA MDOIFICATIVA

Dispositivo Emendado: Art. 246 § 22 e Art•• 248

Art. 246 - A União e os Estados promoverão a desapropria

ção por mt.eresse social para fins de reforma agrária do
imóvel rural, ou parte dele, que não esteja cumprindo
sua função social, mediante indenização em títulos da dí
vida agrária, com cláusula de exata cc r reção monetária, I

Trata-se da reafirmaçãe do usucapião da propriedade rural,

necessaria de constar no texto constitucional, da mesma forma que está
garant~da para a pr-cp r í edade urbana.

r.r TtltTQ/JU5TIF1CAqio --,

EMENDA ADITIVA.

Dispositivo Emendado: Titulo VIII - Capitulo II.-

Acrescente-se no - Titulo VII! - Capítulo 1!- Da Politica
Agrícola, fundiária e da Reforma Ag:rária,c.~ ~o-(..t

"Art. - Todo aquele que, não sendo proprietário rural,

possuir como sua, por três anos ininterruptos, sem Justo'
título ou boa fé, área rural particular ou devoluta cont.!
nua, não excedente a três módulos rurais, e a houver tor

nado produtiva com seu trabalho e nela tiver sua morada '
permanente, adquirir_lhe_á o domínio mediante sentença d!:.
claratória, a que í, servirá de título para o registro imo
biliário r espec t i vo"

MENOA MODIFICATIVA

Dispositivo ElIlendado: Art. 104 - Ite.. VI

Dê-se ao ítem v: do Art. 104, a seçumte redação;

"VI - r i sce t í ae e a aplicação dos recursos repassados, me
diante convênio, pela União aos Estados, Distrito Federal
E Municípios 11

JUST1FICAÇllD

PLENAH1G

Além disso, pe rm í t Lr i a de i xe r ao TCU melhores condições I

para se dedicar a ampla tarefa de f í aca Li zaçãu da Administração da r e-,

ta e indireta da União.

Finalmente a presente emenda ha rmoru za-se com os princípi
os consagrados no texto do projeto: regime federativo, autonomia dos
Estados, MunicíploS e substancial economia através da oeacentr a i i ae _
ção •

PLENARID

= 'J.lll,\llKl/cOMl!S;.rulllHlCOMlIlÃO __,

r.r Ttll.TONl.ISflFlC.l,Ç;;O---------------,

r.r I'I.r:M,\1I10/COl,llS,;;O/1lu-cO"lUio -,

EMENDA ES34349-1
l:

EMENDA ES34348-3
[!J

= rUTO/JUlTlfIC.I.Çi.o--------------

tJ PLENARID

EMENDA ES343S0-S
(J ConstituInte ADEMIR ANDRADE

tpMõ"A"1'I~O~
MDB/PA

ADEMIR ANDRADEConsti tul te

PLENARIO

JUSTIFICAÇAD

JUS T I F I C A ç A O

~ da maior importância se estabelecer na Constituição os

principias basicos que definam a função social na Propriedade e a im
por t ânc i a do limite maximo da Propriedade.

MENOA SUPRESSIVA

Dispositivo Emendado: Arts , 77 - Hem XVIII

Suprimir do texto Constitucional o ítem XVII! do Ar t a . 77,

que tem a seguinte redação:

"XVIII - decretar, por maioria absoluta de seus membros,
após sentença condenatória transitada em julgado, o confi
co de bens de quem tenha enriquecido ilícitamente à custa'
do patrimônio público ou no exercício de cargo ou de fun 
çãn publica Ir

Da forma como esta colocada, de lideres da minoria
da maioria arrteprar em o Conselho da República, fica dificll def! _

nir quem é o líder da suncr i a , p01S partidos antagonicas como o
PDS e o PT ou por, que fazem oposição ao Governo, como poderiam e
leger um líder?

Por esta razão apresentamos a proposição nesta forma.

JUSTIFICAÇAo

EMENDA ADITIVA

Oispositivo ERlendado- Art. 245

O Art. 245 do Substitutivo do Projeto de Constituição pa2.
se a vi çet: acrescido de parágrafo único·

"Art 245 •..••..••. '" ••....•.• '" •.••.•..•.••.• ,

Parágrafo único: A função social da terra é cumprida
quando, simultaneamente:
a) é racionalmente aproveitada e mentém ntve t s sat i e ra tô
rios de produtividade;
b) são conservados os recursos naturais e preservado

meio ambiente;
c) são observadas as disposições legais que regulam as

justas relações de trabalho e de produção, entre os que r

a possuem e a cultivam;
d) é assegurado nível de vida adequado àqueles que nela
trabalham, bem como as suas famíliasj
e) r e spe i t a os direitos das populações indígenas que V1

vem nas suas imediações;
f) não excede a área máxima fixada em lei",

v - Os lideres dos par t i.dcs , ou coligações de partidos

que na Câmara Federal tenham mais de 10% de parlament~

res.

VI - Os lideres dos partidos ou coligações de partidos J

que no Senado Federal tenham mais de 10% de parlamenta
res

Não é possível admitir como a t z-abuLção exclusiva do Congre

so Nacional a decretação de confisco de bens, muito menos da forma co
mo esta colocado. Desta maneira, por voto da maioria absoluta dos mem
bros do Congresso Nacional. um,em um milhão de casos seria aprovado,

mesmo assim se toda a Nação tivesse sua atenção voltada para ele.
O con r i sco de bens adquíridos ilícltamente, deve ser uma

exigência do execut tvo , com aprovação do j udi c í é r í o , num processo s am
pies.

Da forma como esta colocada, é para que nunca aconteça.

EMENDA ES34346-7
t!J

r.r-------------TEXTONUSTIFICAÇlo---------------,

'l.tMÁ~IO/COMI'.;;O/lIUItCOMII• .io __,

Plenàrio

= rtxTo/JtrfTrFfc~qio----------------,

EMENDA ES34347·S
fl COOlstitUlnte ADEMIR ANDRADE
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resgatáveis no prazo de até vinte anos 1 a partir do segu~

do ano de sua emissão, assegurada a sua aceitação como

meio de pagamento do imposto t e r r a t or Le I rural.

§ 2º - Os orçamentos da uruão e das Estados fixarão

anualmente volume total de títulos da dívida agrária as

sim como montante de recursos em moeda, para atender ao
programa de reforma agrária no exerc fc i o .

Art. 248 - A declaração da imóvel como de interesse soci

al, para fins de reforma agrária autoriza a União e os E~

tados a proporem a ação de deaep r op r i ação ,

JUSTIFICAÇIlO

Deve haver poder concorrente de de sapr op r i açâo pela uru ão

e pelos Estados brasileiros

'LCNA~10/.:0MI~lÜJ/.uleOMI"io--_-----__,

",- UXTO/JUlTIFICACio ---,

EMENDA MODIFICATIVA

Dispositivo Emendado: Art". 74 - § 2"

O § 22 do art2 74 passa a ter a seguinte r edação s

§ 22 O número de Deputados, num total de quatrocen
tos e oitenta e sete, por Estado ou pelo Distrito Fede

ral, será estabelecido pela Justiça Eleitoral, propor _

cionalmente à população, com os ajustes necessários pa

ra que nenhum Estado ou o Distrito Federal tenha menos I

de seis ou mais de sessenta Deputados.

EMENDA ES34351-3
tJ Consti tuinte ADEMIR ANDRADE

l!J PLENARID

'LINÃPlIO/COl.llSs40!IUICOIlIUM ____,

JUSTIFICAÇIlO

A melhor fo:rma de d í s t r Ibu i r corretamente pela meda.a as

Deputados Federais em função da população é d i mí.nu i r o número míni

mo para 6 por Estado.
= TIXTO/JUITIFleAo;i;o-----------------,

EMENDA MODIFICATIVA

Dispositivos Emendados: art. 246 e Art. 248

Art. 246- A União e os Estados promoverão a desapropriação
por interesse social para fins de reforma agrária do .i.mô 

vel rural, ou parte dele, que não esteja cumprindo a sua

função social J mediante Lndern zação em títulos da dfv i de '

agrária, com cláusula de exata correção monetária, resgat!

veis no prazo de até vmte anos, a par t i r do segundo ano '

de sua emissão, assegurada a sua aceitação como melO de p~

gamento do imposto t err i t or í e I rural.

'LINÁ~IO/tO"'11l40/'UICO"'IU.io ____,

=-------- TuTaNuln'ICAQio, --,

EMENDA MODIFICATIVA

Disposi tivo Emendado: Art". 75 § 3"

D § 3º do ar t s , 75 passa a ter a seguinte redação:

3g - Cada Senador será eleito com um sup Lerrt e, vedada
a sub legenda •

r.r-------- .,~I"~lo/cO"'lnio/lluICO....lsaio ____,

= TUTO/JuITIFICAÇio ,

ADEMIR ANDRADEConstituinte

JUSTIFICAÇIlD

Se faz necessário, ficar claro na nova Constituição
não permisão da sublegenda.

EMENDA ADITIVA

ü.í epoeI tivo Emendado: Artº 246

O Art. 246 do Substltutivo do Projeto de Constltuição pa~

S8 a viger acrescido de parágrafo 4º.

PLENARIO
=-------------TUTO/JUH1FICAQio ----,

EMENDA ES34355-G'
[TI

ADEMIR ANDRADEConstituinte

Deve haver o poder concorrente de desaprupr i ação peja Urll-:
ãc e pelas Estadas b r as í.Lei.ro s ,

JUS T I F I C A ç li D

PLENARID

Art 248- A declaração do imóvel como de .i nt er es s e social'
para fins de reforma agrárla eutor i aa a União e os Estados

a proporem a ação de desapropriação.

EMENDA ES34352.1 ,. r

[!J

MENDA ADITIVA

Dispositivo Emendado: DISPDSIÇOES TRANSITÓRIAS "Art. 246

Inclua-se no Título - Disposições Transitórias o segui!!.

te dispositivo)'J"'&.. C~).

"Art. - Será criado o Fundo Nac~onal de Reforma
Agrárla com a totalidade dos recursos pr overu.ente s dos i~

postos sobre operações de c r éd i t o , cámb i o e seguro, ou r!

lativas a títulos ou valores mobiliários, constantes do
ítem V J do art. 207 do Substitutivo do Projeto de Consti
tuição, que será cobrado à taxa de OJ 2% ( do i s décimos

por cento), durante trinta anos, a partir da promulgação'

d .. c:ta const i tuição."

§ 42. A União poderá delegar aos Estados e Nuruc Ip ro s

as a t r Ibu i ções para desapropriação de améve i s rurais. por
interesse social, para fins de reforma aqr-âr Iav .

JUSTIFICAÇIlD

Esta é uma das formas de descentralização da reforma agr!
ria

JUSTIFICAÇIlD
'LI:NA~la/coMlssiO/lultO....IUiO ____,

Um dos grandes entraves pata a realização da Reforma Agr!

r i a tem sido a falta de recursos. PaI esta forma, que não fere ~nte

r easee dos Estados e Munlcípios, po i s este imposto é exclusivamente '

da União J puríe r emns solucionar um dos problemas mai s graves da Nação J

aplicanão-o neste setor que amp Lra r â a produção e co r r i q.iré uma inJu~

tiça secular da nossa Pátrla.

r,r------------- TlXTO/JUlTIFICAo;io ---,

Dê-se ao anc Lsc XI, do art. 72., do Pr'o.je tro de Constituição,
Substitutivo do Relator, a seguinte redação'

11 XI - duração de trabalho não superior a quarenta horas s~

manais, e não excedente a oito horas diárias, com lI!
tervalo para repouso e alimentação; 11
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JUSTIFICATIVA

o Brasil é lamentavelmente o pais da mão-de-obra barata e
00 lucro fácil, rápido e desmedido. Todos as garantias são dadas
ao poder ecOnômico, todos os sacrifícios são dados à classe traba.
Lhador-a , --

Pela cotação da moeda de maio/86 temos

PAís SALÁRIO MÍNIMO JORNADA

A conquista da jornada. de 8 horas diárias está na história
da humanidade, com o sacrifício, morte e sangue de mui tos trabalha
dores no mundo inteiro. O próprio dia 12 de maio, comemorado mundial
mente como o Dia. do Trabalho relaciona-se com acontecimento históri
co ocorrido em Chicago, quando trabalhadores foram massacrados em
greve em que se pretendia a jornada de 8 horas diárias. Como é aaba-.
do alguns trabalhadores rorem executados como consequência dessa gre
ve. Hoje, decorrido um aecut.o , os trabalhadores brasileiros perma--

) neceeeem, como regra, submetidos a horas extraordinárias, forçando
a uma jornada superior a B horas diárias. Se não for imposta pesada
multa pela prestação de horas extras, a jornada euper-ror a 8 horas
permanecerá apesar do texto legal.

Inclua-se, onde ccuber-r we N 1
u

:

r;T-------------TUTO/~I.IU1PIC"'ÃO' ,

'1.IH&IIlll / CCloll l l io/ alJaCll WISl Âcl ---,j t'05JõAWJ3

ft\n~ativa desse item representa a submissQo dos cr-abajhado-,
res a jo~na~as fS~e~iores às no~mais.r

11 Art. Nas entidades de orientação I de t"ormaçâo pro-
fissional, cultural, recreativa e de a.,ss1stêe

c La social, dirigidas aos t r-abeãtiador-ee , é assegurada Q

participação tripartite de Governo, trabalhadores e em
pregadores" •

48 hs
40 hs
40 hs
37 ne
40 hs
39 he
40 hs
40 na.

58,39
139,45

84,01
555,68
104,44
617,61
504,80
300,00

Brasil Us$
Argentina
Colombia
Grã-Bretanha
Equador
França
Itália
Paraguai

A pregação de que a economia não suport~á rjfio cor-r-eapcnde
à realidade. Essa pregação é do capital insenslre1,1 selvagem, que
9,U~~ap~s explorar a mão-de-abra.

Os meios de comunicação estão nas mãos desse poder econô
mico. insensí.vel que buscar transm1 til" à sociedade informações equi
vocadas para fazer prevalecer o sistema de exploração vigente.

A sobrecarga da jornada de trabalho acarreta aj. eLss.ímc indi
ce de acidentes de trabalho e aumenta o indice de desemprego.

JUSTIFICATIVA

Acrescente-se, onde couberj""YVQ Ihlc ~~

o texto proposto cor-z-eaponde ao art. 10 do Pr'o j e tio de
constituição da Comissão da Ordem Social e a letra "o", do inciso
IV, do art. 17 da Comissão de s í euemacaaecâc ,

11 _ Art. À entidade sindical incumbe a defesa dos di-
reitos e interesses da categoria I Lnd'í.vâ.dua.i.a

ou coletivos, inclusive como substituto processual em
questões judiciárias ou a.dministrativas.

§ 12. Para a. defesa dos interesses dos trabalhadores
as errtiLdadea sindicais poderão organizar comis

sões por local de trabalho, garantida aos seus integran:
tee a mesma proteção legal dispensada aos dirigentes si!!
dicais;

§ 212. Os dirigentes sindicais, no exerc1cio de sua
a.tividade, terão eceaac aos locais de traba

lho r.a sua base territorial de atuação".

A sua supressão é injustificável. Pretende-se a par-ta.cd-.
pação tripartite de Governo, trabalhadores e empregadores, em entn da-.
de a dirigida.s aos trabalhadores e o Projeto resolveu eliminar essa
participação.

EMENDA E534360-2
I!l
l_ DFPW"lpo GER!TPO CpKQOg F º!JfMlOS

PJ PLENllRJ:O= TI:nO/JUSTIPICJ,ÇAO

JUSTiFICATIVA Dê-se ao inciso VIII, do art. 7 2 , do Projeto de Constitui
9ão, Substitutivo do Relator, a seguinte redação:

• LllÚmo/cOlolllllo/IUIcOllIUM- ---,

o texto cor-r-eaponde ao art. 72 do Projeto ce Constitui
ção da Comissão de. Ordem Social.

Alguns pontos centrais da atuação sindical estão presen
tes na proposta: a substituição processual, as comissões por local
ae trabalho, a garantia de proteção aos integrantes dessas corm.seêea
e o acesso aos locais de trabalho, no exer-c Icao da atividade sindJ.
cal.

A não ip.e'Iusão importa em negativa de instrumentalizar
o movimento si~d;s,af no desempenho de suas magn,\s funções.

EMENDA ES34358·1

tJ DEPUTADO GE1lALIJO Q9POS E QUTROS

t: PLElflltlJ:o
= TtxTO/~IJSTIPIIlAÇÃO-------------_,

Dê-~e ao inciso XIV, do art. 72, do Substitutivo do Relator
ao Projeto de Constituição, a seguinte redação:

11 XIV - proibição de serviço extraordinário, salvo os casos
emergência ou força maior, com remuneração em dobrai'

JUSTIFICATIVA

o texto proposto foi aprovado pela Comissão da O.rdem secaar
e ret"lete cem maior perfeição o posicionamento oonsti tucional que
deve ser adotada em relação às horas exta-eordanàr-í.es ,

" VIII - o salário noturno será superior ao diurno em pelo
menos cinquenta por cento, independente de reveza

mento, sendo a hora notUrna de quarenta e cinco minutos i 11

JUSTIFICATIVA

o texto proposto cor-responde ao aprovado pela ComJ.ssão da
Ordem Social.

o texto atual simplesmente lançou para a lei ordinária o
direi to a um adí.c aoriaâ mínimo de cinquenta por cent? e o direi to
a redução da jornada noturna •

Para o trabalhador que enfrenta as longas horas da noite
trabalhando, enquanto a maa.or- parte dos Consticuaneea dormem ou
as utilizam em jan.:;ares e festas, o hora noturna tem um peso es
pecifica. As hora.s da noite são para dormir, para dormir em casa,
com a f'arn1.1ia e não para se exã.gua r- do trabalhador um sacr1ficia
imenso sem recompensa efetiva.

O Consti tuinte que negar essa. J.nclusão consti tucional esta
rá simplesmente entendendo que não deve haver acréscimo salarial
expressivo, nem haverá redução da jornada, que o trabalho é como
qualquer outro. Esse entendimento será profundamente injusto com
a classe tir-ab a.Lhador-a , Porque jogar para a lei orainária. çaran
na fundamental que deve ser assegurada de plano? ~inguér' duvida
que jogada a questão parta a lei ordinárJ.a teremos simplesmente al
.g]Jpla_s, aezenas de anos até que a questão seja r-eecr VJ,C':' er.~ eererce
legais, - o que representará a negação, pelos Constituintes I dessa
proteção legal, em termos constitucionais a atual geração.
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r.T-----------__ TtxTo/~USTI'ICAÇÃO-------------,

VIRGILDAsIO DE SENNA

r.r-------------TlXTOfdUSTI'ICAÇi.O-- -,

EMENDA ES34364-5
(lCDNSTITUINTE VIRGILDASID DE SENNA

p:r=;'''"TIOO__
PMD8 J

EMENDA ES34361·1
l!J

EMENDA ADITIVA EMENOA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO - ARTIGO 106, § 32

DISPDSITIVD EMENDADD: ARTIGO 233

- Ao Art. 233, do Projeto, acrescente-se um § 32, com
a seguinte redação i

Suprima-se a Artigo 106, § 3º - "Os audi t ores , quando
substi tuindo ministros, têm as mesmas garantias e im
padrmerrtcs dos titulares."

Art. 233 JUSTIFICAÇÃO

Não faz sentido que a Assembléia Nacional Constituinte,
que não conhece o funcionamento znt e rno do Trlbunal de Contas, decida
agora quem será o substituto do míru s t r o licenciado ou ausente.

A màtéria eminentemente Regimental. Cabe a cada um
dos Tribunals elaborar seu Regimento Interno, decidindo se haverá

subs t i tutos e, no caso em foco, se os substitutos serão auditores, I

procuradores ou membros de outra categoria que o próprio Tribunal co!!.
s i dera mais conveniente.

§ 32 - No aproveitamento de seus recursos hidricos, a
União, 05 Estados, Municípios e a Distrito Federal deverão compati
bilizar sempre as oportunidades de múltipla ut í Lí aação desses recur-

50S.

JUSTIFICAÇAD

Dispositivo semelhante constava no Art. 309, do ProJe

to da Comissão de sãs tenat í aação , tendo sido suprimido no Substitu

ti vo do Relator.

Trata-se, todavia, de garantia essencial, af'am de que
os recursos hídricos não sejam utilizados em determinado uso que 05

incompatibilizem com os demais , muitas vezes de grande importância
para as populações ribeirinhas,ou mesmo, para a respectiva bacia hi
drográfJ.ca.

EMENDA ES34365·3
t"lCDNSTITUINTE VIRGILDASIO pE SENN~

flpLE:NARID

U~"IlTIOO~

P'IOB

EMENDA ES34362-9
t§DNSTITUINTE VIRGILOASID OE SENNA

r.r-------------Tll:lTO/JUllTlflC.Ç.O-------------,

t ecessorv .

JU5TICAÇÃD

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO - ARTIGO B9, § 50

Suprima-se no § 51;! do Atot. 89 a expressão: "para o mesmo

cargo" .

USTIFIC~.s..A...Q.

NO Regime Parlamentarista, aquele adotado pelo substi

tutivo do Relator, não tem cabimento a regra desse parágrafo.

Assim corno pela dissolução da Câmara a eleição de uma
nova far-se-á para um novo período de 4 anos, a vacânc aa da Pr-es i.dên.,

cia, com eleição da reta do sucessor, deve corresponder a um mandato
de 5 anos para o novo Chefe de Estado.

o dispositivo, oportuno e democrático, vi.aa a evitar a
perpetuação, na Mesa Diretora das Casas do Congresso, das mesmas pes
soas.

EMENDA E834366-1 ,. T

1: CONSTITUINTE VIRGILDASIO ~"~'"SENNA
~'AIlTI00-.J

PMpB

Não se trata, pois, de impedir a recondução ao mesmo
cargo mas à condição de membro da Mesa.

Ou se faça a coisa com seriedade, impeo~ndo-se a par
ticipação "tout cOlJrt" ou cancele-Sé o impedimento, restaurando-se a

, condição que prevalecia sob a Constitulção de 1946.

I'7DITI t,.1~
EMENDA _A

DISPOSITIVO EMENDADO - ARTIGO 104, ITE:M IV

Oê-se ao item IV do Art, 104 a seguinte redação:

,..,.. TUrO/~LllTl'IC..Çi.o---------------,

EMENDA ES34363-7

!:CDNSTITUINTE VIRGILDASIO DE SENNA
~~AIlTIDD--

PMOB )

Realizar inspeção e auditorias de natureza financeira,
nr çament ãr i a , operacional e patrimonial, inclusive qU8.!l

do r equer adas por Comissão Permanente de qua Lquan das

Cas2s do Congresso Nacional ou pelo Ministério Público

junto ao Tribunal, nas unidades administrativas do Le
gislatlvo, axccut i vo e .tudic í.âr í o e demais entidades
referidas nos itens TI e VI deste art i.çc ,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARITGD 54, § 40

Suprima-se o § 40 do Artigo 54.

JUSTIFICAÇÃO

o dispositivo contida nesse parágrafo faz remiss~
cisos VII e VIII do Art. 74 e do item V Art. 75 inexistentes em 6mbos,

denunciando a forma pouco acurada com que foi redigido o Substitutivo

JUSTIFICAÇÃO

Como Órgão Auxiliar do Poder Legislatlvo não se poda

negar a este o dí rea t o de através resolução de qualquer de suas COool
missões Permanentes, determine que o Tribunal de Contas realize Ope

rações de controle externo de órgãos públicos que aplicam recursos
votados pelo Congresso, quando a juizo dessa Comissão ou mesmo. de

qualquer uma das Casas do Congresso, estas providências configuram
se necessárias ou convenaent es •
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EMENDA ES34367-o
f=J CONSTITUINTE VIRGILDASIO DE SENNA

PJPLENARID

=------------- TUTO!J1JHIFICA;ÃO ____;

Oê-se ao § 40 do Art. 46 a seguinte redação:

§ 4$ - Lei complementar federal estabelecerá as condi

ções para craação , composição, número de membTos e co.!!!,

petência de Conselho de Conta.s Municipa~s, em munic.!

pios com mais de hum milhão e meio de habitantes.

EMENDA SUPRESSIVA

f? PIoENI\RIP

Cona'ta,tuinte aoss SERRA E FERNANDO H. CARDOSO

JUSTIFICAÇ~O

Os muruc Ip Ins com mB1S de 1,5 milhões de habitantes, t
dos hoje capitais de Estado, têm um nível de complexidade na elabora

ção e execução dos seus orçamentos, que justifica a criação de uma

te especial para o registro prévio da despesa aut or i zada , controle e
processamento das contas pagas ~

Diga-se para relembrar, que na vlgênc~a da Consti tuiçã
de 46 os municípios das CapI tais tinham, quase todos, seus Tr Ibunaas

de Contas próprios, que realizavam um bom trabalho. FOl a violência au

tor i t.ãr ra que retirando a autonomia daqueles muruc ípãos que, desneces

rariamente, des t rui ram um órgão importantíssimo no controle dos gastos
púb Li cus , cuja atuação ao anvez de oneroso como se quis fazer acredi

tar, impunha parcionomia, respeito às boas normas contábeis na adma-,

nistração dos municípios, cv i t ando a desenfreada orgIa de gastos com

pessoal, publicidade, enriquecimento ilícito e tantos outros meios de

dr Lap í daçãn do patrimônio municipal de que está che i a a história con
temporânea em nosso país

EMENDA ES34370-0 .•.•

[=J

~-------------TUTO/~UITI'IC""io ____;

\0(,
DISPOSITIVO EMENDADO - Art. J-etr, § 10. ítem r r •

Ou todos vitalícios ou todos com mandato por tempo de

terminado 1 não renovável Regra isonômica, republicana e democrática

Escolhido pelo Presidente da República e referendados

pelo Senado serão vi talícios aqueles Ministros decorrentes dessa es
colha j eleiTos pela Congresso Naci.cna j - Deputados e Senadores, _ se

rão os Minlstros de 2i Classe, com mandatos de 6 anos, não renovável

Ao meu Juízo Isso não tem sentido ou explicação. Em t2,

dos Tr rbuna i s 1 Juízes-Mlnistros Vitalícios; na Tr i buna l de Contas:
uns são, outros não.

Não devemos no mesmo Tribunal Superior, criar M~nistro

de 1Q e 29 classes.

JUSTIFICAÇ~O

renovável.
Suprima-se a expressão: "com mandato de seis ancs , não

= n:JIlTo/~u.Tlrlc""ÃO-------------____;

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 87. § 10

Suprama-e e a expressão "supe r ã or a cento e vinte dias'

JUSTIFICAÇ~O 1) Dê-se à alínea "a" do !tem II do &19 do Art. 93 a segu~!!.

te redação:

A Assembléia Nacional cons t í t umte não deve acolher a

discriminação falsamente moralizadora que impede a convocação de su

plentes em casos de Lacença até 120 (cento e vinte) da as .

Sendo a composição das Comissões Permanente e Especi

ais, representativa da Composição proporcional partidária a ausência

de um dos representantes por cento e virite dias quebra a composição
numér,.c..eo.. da representação sem trazer qualquer vantagem.

,.Art. 93 -------------------------------------------------

a) em.ação de cargos, funções ou empregos públicos na

admaru.etrracâc direta e autiázquaca ou aumente a sua remuneração, obseE.

vado o dasposco no parágrafo únaco do Art. 224.

Além do maas , na hipótese de prevalecer o pensamento
mejorLt érLo da AsaembLé aa e i.ns t í t uí r-ise o parlamentarismo, a eueên

c i a de um dos membros da Câmara dos Deputados, por dí spos í t ivo Cons

titucional poderá s.iqní f í car a queda do Governo e até a dissolução

dessa Casa do Congresso.

As despesas relativas à Convocação do Suplente será

regulamentada no Regimento, ev.i tando-se pagamentos de AJUda de Cus

tos e outros quando o prazo for menor do que 120 da as ,

Além do mais como alguém poderá Impedi r que o Oeputa
do que tendo sc Ldcatado Lrcença para tratamento de saúde ou interes

ses particulares por mai s de 120 dias, resolva de acordo com opiruão

méríi ca ou solução'-do.sseus problemas, reassumir com 50 ou 60 da as de

antecipação o exercício de seu mandato'?

A proposição é Incoveruente e inoperante

JUSTIFICAÇAO

Trata-se, apenas, de dea.xazr exp l.Ic i t.c o que Já se encontra

ampj.Lc i.t.o no subatu.cutavo , em seu Art.224, parágrafo ânxco ,

Indubl.tavelrnente o daspoaco no Art.224, em seu parágrafo

üm.co , apj.aca-ee , da.r-e t.amenüe , ao Poder Bxecu't.a.vo , Porém, tendo-se

em vaste que nos õeme i.e Poderes essa vancu.Laçâo encontra-se pz-evast.a

no da.apoe Ltia.vo que diz xespea.t.c â criação de cargos, julgamos que,

por neceasa.dade de coez-ênc i a s t.scemé'ta.ca do texto, c mesmo deva eCOE

rer com relação ao Executivo.

EMENDA ES34371-8
Conatia.trua.nties FERNANDO H. CARDOSO E JDS:e SERRA

f:J PLEN1\RIP

= TU:tO/~U!l.T('\C.Çi.o-------------__,

[=JPLENARIO

EMENDA ES34369-6
[=JCONSTITUINTE VIRGILDASIO DE SENNA

1= __ · nJllTo/~UIT"IC.«"O _

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 46. § 40

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se no Ea.ne L do Artigo ao:

" .•• J:;.essalvado o da.spcat.o no parágrafo único e seus ítens

I e II do art.'lgo 224 11
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JUSTIFICAÇl\O "§ 22 _ É assegurada ao proprietário do solo, na forma
da lei, participação nos resultados da, lavra de bens minerais."

Esta emenda visa a compat.Iba.Lr.aer a previsão de criação de

cargos e f~xação de remunerações no r.eqLs Lat.avo com o artigo 139 ~n

0150 II e o CapItulo Orcamentário do texto ccnstucucaonaj ,
JUSTIFICAÇM

= TUTO/JUSTI'IClQÃO _,

rncnur na Constí.turção apenas o princípio geral de que o prs!'
prietáno do solo par-t.lcaparâ dos resultados da lavra. Cabe à Lea ordinána esta
belecer os detalhes da forma de partncipaçãc, aSSIm como seus limites. Só assim
teremos o setor mineral amparado por um reçime juridico que se adapte às clrcuT1.§.
tâncias específicas de cada época e não manietado por regras ríg1das.

EMENDA ES34375-1
[:J Deputado AFIF DOMINGOS

se-Dê-se ao art. 226 do Substltutivo do Relator, a

guinte redação (caput):

r.r 'UHollIlO/cllwnÃo/suICClilISdo --,

EMENDA ES34372-6

[lconsti tuinte AFIF DOMINGOS

r;r TI:tTO/~UaTlfIC.çlo-------------_,

"Art. 226 - Será considerada empresa nacional a pessoa
jurídica constituída e com sede no Pais, cujo controle decisório e de

capital votante esteja, em caráter permanente e exclusivo, sob a t r
tu lar idade direta ou indireta de pessoas físlcas domIciliadas no

País J ou de entidades de direi to público interno. 11

JUSTIFICAÇAo

Com. a nova redação do caput deste artaçc, não se exiqe mais qu

controle da empresa nacional seje exercido por brasileãros. Basta que a

pessoa seja domiciliada no País. Seria injusto drscrãmínar todas aquelas que, ap~

sar de não serem brasileiras, aqui vaveram e construiram sua vida com grande es
forço. Não importa onde tenha nascado a pessoa, desde que ela esteja dísposta a
contrabuír para o crescimento do nosso País. Também exclui -se da nova redação
a expressão "Incondí.cãonalv porque seria utópico esperar que, num mundo de econo
mia tntemecronaj.tzaoa como a nossa, algum empreendimento pudesse se manter m
condicionalmente livre de anf'Iuêncãas externas.

r;r TIXTll/~UITlnCAÇi;o-_-----------_,

JUSTIFICAÇÃO

Suprimam-se os ?rt1gos 172 e seu § único e 173 do Sub,!
titutivo do Relator referentes ao IIConselho Naclonal e Estaduais de

Justiça" .

Os dispositivos em r ef'e r êncaa cr i em o "Dortse Lhu Nacao
nal de Justiça" e os "Conselhos Estaduais de Justiça" com a rncum
bência de "controle externo do Poder .rurnc í ãr í ov . Deixa-se à Lei Co,!!!

plementar, entre outras at r rbua.ções , de f m í r a ccmpe t ênc i a de t ai s

Conselhos. Trata-se de s i tuação .i nus Lt ada , na mecânica da lndeps.!:!.
dênci a e harmonia dos poderes da República. Todo Poder, para bem d!:,
sempenhar sua missão cons t í tuc rcnaL, não pode se sujeitar a nenhum

controle externo a seus quadros, espec ra Iment e o Jud1ciár1o, cuja
independência representa peça basilar no arcabouço ccns t í tuc i onat
do Estado de nir eI to. Somente existe controle externo quanto à ex!:,
cução orçamentária, pelo r r ibune I de Contas.

Atribuir-se controle externo ao Poder .juruc í ér Io é n~

gar-se, inclusive, o princípio do lIjU1Z na t ur aLv, é embaraçar
exercício soberano do monopólio de tur Lscn cão , Daí a necessidade

de se extirpar do te v '; , os disposihvos em referência, para própria

garantia do Poder .ruoic í ãr í o , como poder angular de Estado Democrá
t i co em nação que deseje adotá-lo, realmente como norma de real se
gurança entre governantes e governados.

~'.IITIOO~

Pl.UA"IO/caIlllUia/aulCO..,ulo --,

EMENDA ES34373-4 '
w
L DEPUTADO AFIF DDMINGOS

r.r I'l.IHAIIlO/ClllolISlio/stl8Ca..luÃO----------,

Pl.I:NAIIIO/COlllssio/aulcOllIUio --,

=-------------TUTO/JUSTIFIC.lçi;o-------------_,

Dê-se ao Capítulo V, do título IX, do Substitutivo do Relator, a seguinte r~
dação;

Capítulo V - Da Comunicação

comuniA~tão. r: garantida a liberdade de expre:são exercida ~m qualquer veículo de
&!Q ~ veaada a censura de natureza pnlItica ou ~deoiogica, podendo o Poder

Púolico proibir, nas concessãonâraas ou pereusamnâr.ias de radiodifusão sonora,
ou de sons e .imaqens , programa ou mensagem publicitária que ut rLfze temas e ama
gens que atentem contra a moral, a saúde e os bons costumes, ou estimule a vlolê!!
cia.

Art. A propraedade e a admírust.ração das empresas jornalístlcas, de qual-
quer espécie, e de redícdifusão, são vedadas:

I - a estrangeiros;
II - a SOCIedades por ações ao portador i e
!II - a SOCiedades que tenham, como ecacrdatas ou sécaosj eatranqeí.rcs ou pes

soas Jurídicas, exceto partidos políticos. -
§ 19 A responsabilidade e a oraentação mte.lectual e adnuní.st.rativa das em

presas mencionadas neste artigo caberão somente a brasrfeãros natos ou naturalJ.za
dos há mais de dez anos. -

Art. Compete ao Governo outorgar, renovar e cassar concessão e permissão
para os servaços.de radíndifusão sonora e de sons e imagens Cabe ao Congresso N,!
cional examinar o ato sempre que Julgar conveniente

§ 19 A outorga somente produzirá efeitos Ieçais depoas de manifestação do
Congresso Nacannal, em prazo fixado por Iei , vencado o qual o ato de outorga será
consaderado perfeito ,

§ 212 Para os efeltos do disposto neste capítulo, o Congresso Nacional Ineta-,
tuirá, como órgão auxa.laar , Q Conselho Nacional de Comnucação , J.ntegrado, per-ata
r.lamente, por representantes CIo Congresso N9:.l.o"El. e do Governo Federal. 

§ 32 O prazo da concessão e da permissão será de dez anos para as concessro
náraas ou pernassronárãas de radrodifusão sonora e de quinze anos para as de ra
dínda fusão de sons e imagens.

EMENDA ES34376-9
I:J Cansbtuinte FRANCISCO DORNELES

Dê-se ao § 20 do art. 231 do Substitutivo do Ralator,

redação:

JUSTIFICAÇÃO

rr--------------TEl(TO/~tlSTlflCAÇÃO--------------,

a seguinte

Parágrafo üní co - Esta limitação compreende os venci

mentos, gr,üificaç5es, vantagens, ajudas de custo, auxílios, e pro
ventos de aposentadoria de qualquer espécie, e ab r anqe os serv idores
do Executivo, Legislativo e Judiciário, civis ou mí Lat a r es , bem como
os membros de todas as Casas Legislat1vas do país e dos r r abune í s ,
os chefes dos Poderes ExecutIvoS dos Estados e dos Municípios e os
Detentores de cargos de confiança em todos os níve~s. 11

Acrescente-se, onde couber, no subat r tu ti vo do Rela -
tor] ""-", k,zs J:) ~~ ms: l.to p:!-f1A-07fL

%fArt. - Nenhum servidor público ou empregado da Adm,!
nistração d í re t a ou indireta, da União, Estados, Municíp10S e Distri

to Federal poderá perceber, mensalmente, remuneração superior à do
Presidente da República.

A proposição em tela atenderá um clamor nacional co!!,

tra a ampu.u dade e o descalabro adnuru s t ra t avo que o gerou a figura
dos "marajás".

EMENDA ES34374-2
[:J Constituinte AFIF DOMINGOS
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§ 412 A le~ definirá as hipóteses de cassação ou não renovação da concessão.
§ 5Q Ação judicial contra não renovação ou cassação de concessão ou permis

são terá efeito suspensavo até sua decasãc final.

EMENDA ES34377-7
tJ Deputado FRANCISCO OORNEL~";;
r.r_-;;-_-:- 'LIN1I1IO/COIlIOlio/lllICOIlIIlll,iO --,

= TUTO/JUlTlm:"q,io ----,

Art. 104, inciso I,

Art. 115, inciso XIX,

Art. ll8, inC~50 !}l,

Art. ll9 § 2~ •

Art. 120, inC.1.50 IV,

Art. 132, inciso II,

Art. 148, inciso I, alíneas lia" e "i",

Art. 149, inciso II,

Art. 182, "caput.v ,

JUSTIFICATIVA

Suprima-se o Inciso XXIII do Art. 70 do Subsbtu-

Decorrência de nossa emenda sobre a ret1rada do tiextic

do Subat.a.tiutiz.vc do t-eqame par j amerrterus t a ,

tivo do ReLat o r-,

=-------------TUTO/JUtTIrIC,l,çio ----,

Dê-se nova redação ao Lnc as o I do Art 7 2.

,l,IJTO~:c:-::-:-::------------,

FRANCISCO AMARAL

PLENÁRIO

FRANCISCO JlMARAL

Suprima-se do art. 92 4!!, a.ncd.sc lI, a frase

11 ou o sistema parlamentar de governo":

JUSTIFICATIVA

ueccr-rênca.e de emenda por nós apresent.ada i!l qual.

= TUTO/,jUtTlfIC,lQiill ----,

retirou do texto o sistema parlamentar de governo.

e-r- TUTOlolIJ1IT1fIC,lçill-------------,

EMENDA ES34382-3
[J

r.r-------- rLEN,I,'1I0fcOlolluio/.u'CllllIUlo-----------,

EMENDA ES34381-5

l!JJUSTIFICAÇÃO

r.r---",,------ 'LltlUIIlO/cOI'ltIIÃO/IUICOlllISSio --,

o ob je t avo do lnC1SO XXIII, além de ser vaga e i!J.

definido t abrange mat ér i a que é naturalmente regulada pelo mercado

e não pode ser objeto de controle por va a legislativa.

EMENDA ES34378-5
IoU1'OII----- --,

[J Deputado FRANCISCO DORNELLES

Art, 70. • •••••••••• ,.. ., .•••••••••.. , ...•..•.•

I - Proteção especial ao contrato de trabalho, gr2,

vendo-se, pecuniar iamente, a demissão sem ju~

InclU1.r no art. 115, as competências mencionadas

no art. 130, suprimindo-se do texto a referência a PrimeJ.ro M~ni.§.

tro.

JUSTIFICATIVA

EMENDA ES34379-3
[!"J FRANCISCO AA~·-::-::-=-------------,

ta causa, após um ano de serviço.

P!'''"''OO~4 PMDB

Decorrência da supressão do regirr.e parlamentar de

governo, em atenção a emenda por nós apresentada.

r;T------------:----TUTO/~Il.T1FIC4Çio-:___,__----------___,

Suprima-se do art. 82, o inciso III r renumeranào-se

és õemeãa , e suprima-se no ~rt. 82, no Lnca.ao r r , a expressão "Prá.

me.1.ro M1.ni!ltro ll r idem no inciso V.

SUbstitua-se no art. 82, dnca.eo II a expressão "Pri

meiro Ministro" por Presidente da República.

JUSTIFICATIVA

neecxxêncaa da emenda por nós apresentada ret1rando

do prc jet.c o regime par-ãement.exa s ee ,

pLENÁRIO
rçr" TtXTOfJllSTlfIC.lçiio -,

Supz-ama-cse do texto do substituto do relator o art.

119, seus anca.scs e parágrafos e 129 e parágrafos.

JU5TIFIeATIVA

FRANCISCO AMARAL

Decorrência de emenda por nós apresentada que reti

rou do substitutivo do re'1ator o sistema paz-Lamerrtrax de governo.

p:r=;~,I,ItTllJO~
P~1DBFRANCISCO AMARAL

EMENDA ES34384-0

tJ
PLENÁRIO

Art. 202 

I -

II -

lI! - atrl.bul.r tratamento pr~vJ.legiado quer de prazos

para a cobrança de tributos, quer de prazos de

prescrição, quer privilégios processuais a seus

procuradores ou membros do MJ.n~stério Público,

,.".-------------TEXTIl/JllSTlfIC4ÇIo----- ___,

Inclua-se no art. 202, um 1nC1S0 que será o III r

z-enumez-endc-cae os dema a a t

Art. 83, ãneaac I,

Art. 83, ancase VI,

Art. 93, "caput;" ,

Art. 93, inciso II,

Art. 94, "caput;'' I

Art. 95, Lncaac I,

Art. 96, "oaput;" ,

Art. 96, § I',
Art. 101, "caput" ,

= UJ:TOfJUSTI11C,I,çio ----,

r.r.,.- PLCN,I,1Il0/CCl,IlI.ÃII/IU.CGllIIIÃO----------,

PLENÁRIO

Suprima-se dos art1gos abaixo mencionados a expr-eesâ

uPrimeiro Ml.nistro".

EMENDA ES34380-7

l!J
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FRANCISCO AMARAL

FRANCISCO l\Ml\RAL

JUSTIFICATIVA

É tradJ.ção de nosso da redtc a concessão de anistia

e a - enaatae eascaa é uma neceaad.õede , principalmente, se cons~derar

mos que, em a Lqtme estados somente quem fazia opcaaçêo ao governo é
que era fiscalizado.

PLENÁRIO

"Art. são anns t.Ladea até dez faltas dadas ao eez-va>
ço por aexva.doz- público.

JUSTIFICATIVA

A Constituição atual não assegura ao eunc.í.ooéxac

púbLaco c dJ.reito de greve, falha que o substJ.tutivo supre. Muitos

servidores, aJ.nda recentemente, faltaram ao eezvaço , até por falta

de condução e se lhes atrr r.budzam faltas.

A anistia é tradJ.çào em nosso direito ccnseaeueae-,
nal e a conces$ão.- de ena.st Le de dez faltas aos deda.cados eeevadoces

púbLa.coa é uma JustJ.ça que se faz a esses aez'vador-ea ,

EMENDA ES34388-2

f:

=-------------TUTO/JU3TI'ICAÇio --;;::-r::7',-_____,

Inclua-se nas DJ.Spós1ções Transitórias r~5:;uinte
artJ.go,~ L<"1....t<.,

"Art. - são anJ.stiadas todas as dívidas ativas até

o valor de CZ$ 10.000,00, excluidas do valor orJ.g1nel multas e cor
reção monetária.

r:õ TEXTO/~IlITlFlcAÇ.i:o ___,

Supz-ama-iee o art. 32, das ut.spos r.çêes Tr<7ln5~ t érí.es

A ditadura ao editar a Lei de Execuçàp estabeleceu

dezenas, quase uma centena de pr1vi:1egios para o FJ.sc::o, para seus

representantes que têm prazos em triplo, em quádruplo, em dobro.

Chegou-se a estabelecer a imprescritibil.idade dos

tributos, esquecendo-se que a prescrição é norma de países cultos

e leva à paz social.

Em contra-partida os direitos do contribuinte sempre

prescrevem em cinco anos ..

Na mesma lei, dois pesos e duas medidas !

Os advogados de União (que sempre estão no fórum)

têm que ser intimados PESSOALMENTE de todos os atos do Juiz, e os

advogados ele contribuinte (parte mais fraca) são intimados por meio

de publicações -rdnúscuaae na imprensa.. Pedimos igualdade de tra tame te

devendo zelar sempre para a observância do mais

amplo contrradat ôr ao , assegurando-se, sempre, :J

mais dirE'i t c de defesa.

JUSTIFICATIVA

r:õ-------- .I.INA"IO/cONISI.i:o/sllICO"'IU.i:o ----,

PLENÁRIO

EMENDA ES34385-8

tJ

FRANCISCO AMARAL

EMENDA ADITIVA

tG""""~4 PMDB

cr!""''''~4 PMDBAMARALFRANCISCO

FRANCISCO PoMARAL

CONSTITUINTE

"'(Jy.c: 1"
Inclua-se nas ní.spcaaçêes TransJ.tórJ..asl\o seguJ.nte

artJ.go 1õ-v\(:~. C.v.&.-<.l

11Art. 05 mandatos previstos para terminar

em 1.988 serão prorrogados até 31 de dezembro de 1989.

JUSTIFICATIVA

O ano de 1.988 deverá todo dedicado à feitura das

Constitui<;oes estaduais e às leis complementares da Constituição

Federal., e, assim sendo tudo indica que a mlheor solução será a

prorrogação de to::1os os mandatos que se vencerem em 1988, a fim de

de propiciar ma.is e melhor dedicação à elaboração de tão importan

tes leis.

EMENDA ES34389-1

rer- TIXTO/JklllTI'ICAo;.i:O-----------;--oe---___,

= TlXTo/~USTI'ICAÇio_------------___,

:MENDA ES34390-4
!!J

JUSTIFICATIVA

r:õ-------------TIUTO/Jkl3TI'IC~C.i:O ___:=",......,__--___,
Inclua-se nas ní spoaaçêes Transitórias ;:&<'~~griJ.nte

artigo JG'1-v;~ '-.C ......!atl

"Art. são canceladas quaa.aquer- puna.çoea dJ.sc2pI1.-

nares impostas pelo Conselho Nacional de MagJ.5tratuJ:'a ou órgãos es

pecaaa s dos TrJ.buna~s de JustJ.ça dos Estados, com fundamento na LeJ.

Orgân1.ca da MagJ..stratura a maaas t r eõoe , 11

EMENDA ES3438G-G
tJ

A proposta do art. 32 não é Justa além de criar

alta despesa para a União, bem como d~storções no pagamento de magls

trados que ganharia bem maa,e que seus colegas, sem trabalhar.

Foi o pr-ôprao Poder .ruôãca.érí.c que SOIJ.Cltou provJ..

dências para ampedd.r que Juízes Lecacnaeaem em mais de uma faculdade

po r.e alguns magistrados estavam a lecionar em inúmeras instituiç5es

de ensino, causando prejuízos a atia.va.dade da Judicatura.

Numa época em que o governo apela para o não aua-en

to dos gastos públJ.cos, na crise atual, a solução proposta é an juste

para o povo que teria que arcar com altos pagamentos, cz-z.ando urna

classe de maraJás no serviço pÚbllCO.

Justificativa

Elaborada em plena dltadura IDJ.1J. tar a Lei orgânica

àa Magistratura craou contra os Juízes verdadel.ros processos draco

na.anos , nos quais não se assegurava o direito de defesa, e, pJ.or

que na inqulSJ..ção' não se sabia ao certo de que esrt.avam sendo acusS.

dos. Tudo se fazia err 51.9210. Tudo sem o princípio do contradJ.-

tório. Tais Julgamentos são .nuaoa perante o direito e a ccnecaên-
C1.a JurídJ.ca naca.cne L, Melhor que, sem delongas, já se lhes decre

te a nulidade e que se os cancele, tudo em nome da JUSTIÇA.

AUTCIl=:-:------------,

FRANCISCO AMARAL

EMENDA ES34387-4

t: L'''''''~.. PMDB

Dê-se ao parágrafo único do artigo 4º, das Disposições

Transitórias, do Substitutivo do Ralator do ProJeto de Constituição, a
seguinte redação:

IlArt. 42 - .•.•••.....••••••••••••.•••.......••••

Parágrafo único - Promulgada a Constituição do Es-
tado, caberá à Câmara Municipal

ele1 ta em 15 de novembro de 1988, no prazo de seis
meses, votar a Lei ürpâru ca respectiva, em dois tu

nos de di scussãc e votação, respeitado o disposto
nesta Cons t í tu í çâo e na cons t í tuíção Estadual."

JUSTIFICA AO

Modif1ca-se o período que deve ser produzida a Lei Orgâni

ca Munac Lpa L, ~ que, na forma presente no Substitutivo, haverá coinci
dênc a e entre o período das ejeações municipais com aquele de elabora

ção da Lei Orgânica.
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EMENDA MODIFICATIVA

r=r-------------Tt:lTOfJUITlfIl:AÇÃO _____,

Dê-se ao ar t i qo 59 do Substitutivo do Relator do Projeto

de Cons t a tu.l çãu a seguinte redação:

AMARAL

ANC

FRANCISCO

PLENÁRIO

CONSTITUINTE

EMENDA ES34393.9 ~T·

[J
Veja-se: A Cnns t í tu i çãn Federal deverá ser promulgada em

janeiro de 1988; se i s meses terão os Estados para elaborarem as suas
Constituições e só após, ou seja, depois de 12 de julho é que as Câma

ras Municlpals, já em fim de mandato, executariam a seu trabalho. O tu

multo será rnev i t éveI e os mteres se s em jogo farão produzir, provavel
mente, Leis Orqâru ca s desarrazoadas.

Mas, há mais. Os Vereadores eleitos a 15 de novembro de

1988 terão r ecetndo mandato especf t rco para editarem as Cartas Própri

as Municipals. Legi t imados , portanto, coma convém a um sistema democrá

t Ico ,

r=r-------------TUTO/~USTII'Il:...Ç;;:O _,

CONSTITUINTE

EMENDA ES34391·2

t!J
PLENÁRIO

FRANCISCO

ANC

AMARAL

"Art. 59 - As pessoas jurídicas de oí re i t o públi-

co e as de direito privado, prestadoras

de serviços públicos responderão pelos danos que

seus agentes, nesta qua l i dade , causarem a tercei

ros, sendo obrigatório o direito de regresso con

tra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

JUSTIFICAÇ~O

EMENDA SUPRESSIVA

JUSTIFICATIVA

supr ima-se do art. 176, do subs t í tut avo do Relator do Pr.Q.
je t o de Constituição I a expressão "PrLva t Lvarnent e";

~'.urTIDI)~

PMDllAMARALFRANCISCOCONSTITUINTE

~ indispensável consapnar uma consequênc ra à atividade gQ

vernamental violadora dos direi tos, garantias e liberdades assegurados
pela ordem jurídica.

Quando a atuação ou a omissão estatal acarretar' um dano !!
conômico, o particular lesado deve ser indenizado.

A indenização se base i a no p r anc Ip í o da d i s t r Lbuâ ção dos
encargos públicos. Partindo do pressuposto que o Estado age sempre em

benefício da coletlvidade, é um imperativo de justiça que a coletivi

dade supor t e as consequências do dano experimentado por um indivíduo
em cecor r ênc í a da atuação estatal.

Entretanto, o Estado pode causar danos tanto ao agir, ~a!!

1.Q..j:Jelo fato de omitir-se. ouando obri~a atuar.
Por isso se prevê a r esponsab í.Lí.dede objetiva (~ndepende!!

te de culpa) da aomirust r ação pelas ações deletérias a esses d i re Lt os

e causadoras de danos patrimoniais ou econômicos, prevendo-se, também,
a responsabilidade ccndic í onaca (dependente de culpa) quando a acmí.rn s

tração houver deixado de atuar, quando poderia e deveria fazê-lo.
Prevê-se, por último, a r espons ab i Lí zaçãn do servidor que

atuando com dolo ou culpa, houver v ac Lado direitos do cidadão, acarre
tando-lhe danos. Não se pode conceber que o mau funcionário saia ileso,

quando atuar incorretamente.

De resto, a emenda proposta corresponde ao art. 107 da Con

t i tujção não pode de i xar de apresentar dispositivo análogo, sob pena

de incidir em grave retrocesso.

A responsabilidade pública é inerente ao Estado de Direi
to e tão elementar quanto a submissão à lei e à jurisdição.

EMENDA ES34394·7

fl
AMARAL

ANC

FRANCISCO

PLENÁRIO

CONSTITUINTE

A emenda propõe a supressão do vocábulo llprlvativamente ll
,

que consta do texto crí.qanér í o Isso porque há hipóteses nas quai s se
manifesta ou pode se manifestar Lmped iment o do Procurador do Estado'
ou do Distrito Federal para a representação Judicial de que se trata;

em tais hipóteses, a representação judicial haverá de ser atr ibuída a
profissionais contratados pelo Estado ou pelo üfs t r at o Federal.

Também em relação à et i v í oede de prestação de consu l tur i a

jur írn.ca , em espec i a l a que ampLi ca a emissão de pareceres, cumpre 5!=.
J8 admitida a contratação de espec i a l Ls t as .

O Poder Público não pode ficar indefeso quando ocorrer um

conf'Li to entre seus interesses e os de seus procuradores.

Da mesma forma, não pode ficar em situação de lnferiorid.ê.
de, com relação aos particulares, que, normalmente, contratam a e Labq

ração de pareceres, por pr of i s s í.ona í s de nomeada, para reforçar a de

fesa de seus interesses.

EMENDA ES34392·1
[J

..".-------------Tt:lTOf~U~TlfICAÇio----- _____,

r=r T[JlTO/JU~TlfICAÇio-- _____,

EMENDA ADITIVA

PLENÃRIO ÁIlC

Acrescente-se um parágrafo úru co ao art. 3Q do Substitu

tivo do Relator, do Projeto de Cuns t Lt ui.ção ,
EMENDA ADITIVA

Parágrafo único - liAs pessoas investidas num Po
der não exercerão as funções

de outro, ressalvadas as exceções pr ev i s t as nes
ta eonst i tutçãov.

JUS T I F I C A T I V A

Acrescente-se um artigo ap6s o atual art. 63, do Substi tu

tivo do Relator do Projeto de cons t i tuí cão , com a seçumte redação:

"Art. - axcLus rvamente para o desempenho de ativi

dade temporária, a administração poderá ad

mít i r servidores no reglme da legislação trabalhis

ta, por tempo determinado, não superior a dois ano .

Esse preceito completa e dá eficácia ao pr Inc Ip í o da a n
dependência dos poderes, "chave da abóbada" do verdadeiro estado de
direito. Não basta a afirmação da Ln aependênc ã e dos poderes; é 'ampe-.

rioso cercá-la de qarant ras de Que não haverá burlas,... que deformem a
p r é t i c e das ms t i tuãções ,

§ 12 - após o decurso de dois anos da contrataçãa

a relação de emprego cessará de pleno direi
to, f i carido vedada a renovação do contrato e fican
do o servidor impedido, durante dois anos de fir

mar um novo contrato temporário com qualquer órgão

ou entldade da admm.í s t ração pública em qualquer '

nível de governo.
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§ 2º - o agente púhLi co que f i rmer contrato ou au-

t or i zar a contratação em desacordo com o di

posto neste artigo f i car á , pessoalmente, responsá
vel pelos pagamentos efetuados

§ 3Q - o servidor contratado temporariamente deve-
rá desempenhar obrigatoriamente as funções

inerentes ao contrato, sendo vedadas seu afastamen
to para desempenhar qua i squer outras atr iburções ,

a suspensão da contrato, a percepção de quaisquer

vantaaens ou gratiflcacões e, a mda , qualquer meiol
ou instrumento de evolução f'unc i ona L;."

JUSTIFICATIVA

Não é matéria cons t Ltuc i onaâ , e, sim, de or qaru aação do

quadro de pessoal de cada órgão público.

Certos cargos em conu s são devem ser reservados a ocupan

tes de determinadas car r e i ras . Outras cargos não compartam tal vinc.':!.
Lação , dado não corresponderem a funções específicas de uma determi

nada car r e i r a ,

r a i s situações devem ser verificadas em cada caso concr~

to, pelo Leqa s Iador ordmár io, não comportando solução uru forme impo~

ta pela Consh tu i ção .

E absurdo dar soluções i çua i s para problemas diferentes

CONSTITUINTE
JUSTIFICAÇA

EMENDA ES34397-1

l!J FRANCISCO AMARAL
~"AIITIIlO--

PMDB

"Art. 179 - .

rrr-------------TUTO/~IJST1FICAÇÃQ-------------_,

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao § 45 do arhgo 179, do subs t í tut i vo do Relator,do

Pro j e t o de Constituição, a seguinte redação:

~O"Tlo--

's,t09 / 87 .ANCFLENÁRIO

..,---------PLINÃIIIO/cOUISSÃo/,lUICONISSÃO----------,Em situações excepc ínna i s , por acúmulo de serviços eventu
ais, para suprir falta de se rv i dor es enquanto se providencia o concur

so público, a administração precisa contar com pessoal t empor ãr i o , cor
respondente aos antigos extranumerárias e interinos.

E absolutamente 1mprescindível, porém, que tal s Lt.uação se
ja realmente temporária, que os admi t i dcs não permaneçam no serviço pú

blico e que a sua admissão seja gravosa e inconveruente ~ para o er ãr ro .

Por isso se propõe a contratação no regime da CLT, pelo prazo máximo
de dois anos, e para fazer exatamente aqui Lo para que f 01 contratado.

..,- PUHAIUO/COWlldo/luleOwlldo----------,

rrr-------------T'l:l[TO/~USTIP1C...ÇÃO ___,

FLENÁRID

JUSTIFICA AO

§ 42 - leis complementares or qan i za r ão , em cada

caso, o Ministérlo Púb Li co , prevendo as

mesmas garantias e impedimentos que prevalecem p~

ra os magrs t raoos . 11
AMARALFRANCISCO

ANC

CONSTITUINTE

EMENDA ES3439S-S

tJ

EMENDA ADITIVA

..,---------'LIH"/lIQ/COwl'S,iO/IUICOI,US!ÃO----------,

rrr-------------Tl:ltTO/~Unlflc"çÃQ-------- _,

EMENDA MODI~ICATIVA

AMARAL

ANC

FRANCISCO

PLENÁRIO

CONSTITUINTE

Dê-se ao art. 67 do subs t i tut ivo do Relator, do Projeta

de Constituição, a seguinte redação:

Os membros da Mlnlstério Público devem formar uma magistra
tura imparcial e autônoma, para bem cumprirem suas funções. Daí deve

rem ser-lhes aplicadas as regras de Irnped imerrtus e pr e r ruqa t i vas que

cercam os maq.is t.radcs , sem nenhuma vantagem ou desvantagem, relativa

mente a eles.

EMENDA ES34398-0 'My

tJ

Acrescente-se ao artigo 61 um parágra fo úru.co , com a segui!!,

te redação:

"Parágra fo único - Os ad í c i ona í s , as grati f i cações

e quaisquer outras vantagens ,
concedidos em forma de percentuars , a que fazem ou
v i erem a fazer JUs os se rv rdor es públicos, ativos
ou inativos, c i v í s ou mrLí t ares , da Admlnlstração

Dlreta ou Indireta, inclusive das empresas esta
tais e fundações instituídas ou mantidas pelo po
der pübt ico , da União, dos Estados, do nrs t r i to I

Federal e dos guru c Ip i os , serão sempre calculados

cada um deles, sobre a parte r i xa dos salárlos,so!

dos e proventos, lsoladamente, vedada a i.nc Idêrcre

sobre outros valores já adicionados. \I

r.r--------PLINAI\IO/c:OWISIÃO/IUllcOWIIl,iO --,

..,--------------TtltTO/~Unlflc...çÃO------- _,

EMENDA SUPRESSIVA

Justo, e equârume , que se assegure aos anat ivcs a re
cuperação do poder aquisitivo dos proventos que lhes competem, sem
pre que tal tratamento for reconhec i oo aos servidores da ativa. En
tretanto, estender aos 'Inativos a benefIc i o correspondente à alter~

ção real de vencimentos do pessoal da at ava é questão que deve ser
dec ad í da em lei ordinária. Com efeito, as c i rcuns t ânc Las peculiares

de cada caso, à vista dás qua i s se hajam dec rda do estas alterações,

é que comandarão soluções justas. Em alguns deles serão meras reva
Lnr i zaçõe s de carreiras, em outr2.~estr.!Jt~rações que Imporão aos

servidores da at iva ânus, restrições, aper f'e rçoanent cs que não ~nCI

da r i am e não Lnc i d i r ão sobre os i.nat avcs . Daí a lnconveniência de g-;

ner e Li zar , no texto const\tucional. a LndLac r i mi nada equmaração de

vencimentos e proventos quando e,levados os pr.ime í r os .

"Ar t . 67 - Sempre que, por motivo de alteração
do poder aqua s a t avu da moeda, forem

r ev i stos os venc imerrtos dos servidores em ativ!

dade , também serão reajust aoos , na mesma propo!.

ção , os proventos da ariat I v i dade . 11

:JUSTIFICATIVA

AMARAL

ANC

FRANCISCO

FLENÁRIO

CONSTITUINTE

Suprima-se o Parágrafo üni co do art 6.3, do SubstitutlVO

do Relator, do Pr oje t o de Constituição.

o surgimento, no seio do Estado, de distorções que condu

zem à transformação de servidores püb Li cos em vardade i rcs "marajásll da

República é consequencia da contagem de grati f'Lcaçõe s e outras vanta

gens, a eles concedidas em forma de percentuais, umas sobre as outras,
recíproca e cumulativamente. D enunc i ado do preceito proposto, que r!:.

sul ta de estudos elaborados pela Faculdade de Direi to da uruver s rdade

de São Paulo, coíbe tais distorções

JUSTIFICATIVA

EMENDA ES34396-3 ~y•• -tJ ---------,
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=-------------n:XTo/JunlFKl~ÃO __,

AMARALFRANCISCO

ANC

CONSTITUINTE

PLENÁRIO

r;r UXTO!JlIlTl'ICI.ÇÃO ,

EMENDA ES34402·1
[-J--

AMARAL

ANC

FRANCISCO

PLENÁRIO

CONSTITUINTE

EMENDA ES34399·8

tJ

EMENDA ADITIVA
lo fr'fvtv;{-

Acrescente-se um parágrafo 2Q ao artigo4º~
ções Transitónas, do Substitutivo do Relator do Projeto de Constitui
ção, com a seguinte redação:

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se nas Disposlções

vo do Relator do Projeto de Constituição,

--rL~3...;x:
Transi t6rias it"êió Substituti. ,
o seguinte artigo~I,,\(1... ,~ ..... '-"'"

"Art. 42 -

22 - As Assembléias Legislativas cons t i t ui rão

Mesas específicas para diriglI os traba

lhos de el abo r ação da nova Constituição Estadual. 1I

11 Art. _ A requerimento do .mteres sado e com a ccn

cnrdãnc i a do Poder Público, no prazo de

cento e oitenta d i as , a contar da promulgação ces ,
ta Constituição, os servidores que, até então, co

tarem, pelo menos, 15 anos de serviço púb Li co pode

r ãc aposentar-se, voluntariamente, com proventos

proporcionais ao tempo de s e rv iço. 11

JUSTIFICAÇ~O

JUSTIFICAÇ~O

EMENDA SUPRESSIVA

= ---r TEXTONUTI',C~çll)--------------

AMARAL

ANC

FRANCISCOCONSTITUINTE

A medida VIsa, ao mesmo tempo, criar uma válvula para a1i

v i ar excesso de pessoal e ab r ar o mercado de trabalho para os jovens

em início de carre i ra .
Visa a renovação e a melhoria do nível técnico dos serv i -

dores, já que o Ingresso, a partir da nova const atuí cãc , depende da

aprovação em concurso público.

EMENDA ES34403·0

r:
= TEXTO/~UlTlrlcAçi.a' __,

AMARAL

ANC

FRA.NCISCOCONSTITUINTE

Durante o períado de elaboração da nova const i tuí ção as

Assembléias Legislahvas desempenharão uma dupla função, p01S não se
anter rcmper ão suas tarefas ordinárias.

Por 1550 mesmo é essencial a previsão de uma outra Mesa t

especial, que funcionará ao lado da Mesa permanente.

PLENÁRIO

EMENDA ES34400-S

tJ

Suprima-se o art. 58 do Substitutivo do Relator, do Pro

jeto de ccns t í tu.rção ,
EMENDA ADITIVA

USTIFTCATIVA
Dê-se ao ar t aqo 94 do Sub s t a t ut Lvo do ne j e cor do Projeto

de Constituição a seçumte redação:

r;r-------------,.lX,.O/~UITl',c.....io------- __,

A supres são se faz necessãr i a para evitar-se uma discri

minação odiosa, ferindo o princípio da Isonomia.

Ninguém pode ser privado do dire í to ao trabalho pela si!!'.

pIes cnnd í ção de ser parente.

CONSTITUINTE

"Art. 94 - Em caso de relevância e urgencia, o Pre
s i dent e da República, por solicitação

do Primeiro Ministro, poderá adotar medadas provi

sõr i as , com força de lei, devendo submetê-las de i

med í a tn , para conversão, ao Congresso Nacional, o

qual, estando em recesso, será convocado extraordi

na r Iament e para se reunir no prazo de cinco dias ,
vedada a reiteração. 11

JUS IFICAÇ~O

AMARALFRANCISCO

EMENDA ES34401-3
tJ

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao parágrafo único do artigo 32, do Substitutivo da

RElator do Projeto de Constituição, a seguinte redaçilo:

A proibição imposta ao Presidente da República de re i t erar

pedido feito nos termos do art. 94, é no sentido de co íbz r eventuais
abusos, e evitar desprestígio ao Congresso Nac i cna L, que teria constan

temente retirada sua função legislativa.

"Art. 32 - .

Parágrafo úmco - Os Estados poderão legislar su
pletiva ou complementarmente s.2,

bre as matérias prev i s t as neste ar t i.qo ;."

EMENDA ES34404-8
tJCONSTITUINTE VICTOR FACCIONI

ClPLENARIO
r;r-------------TUTO/~UaTlncAçÃa _,

JUSTIFICAÇ~O

-:
/

Não tem serit i.do a próprIa Constituição não prever as mat,!

rias sobre as qua i s poderão ·os Estados legislar supletiva ou comple
mentarmente.

desproposi tado deixar essa decisão para o Congresso.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

T!TULO V
DA ORGANIZAÇAO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

CAP!TULO IrI
00 GOVERNO

SEÇAO I
DA FORMAÇAO 00 GOVERNO

Dê-se ao "caput" do Art 124 do substa tut ivo do R.!:,
lator da ComI.ssão de 5istematizaçãu 8 seguinte redação:
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t. inadmissível que a Câmara dos Deputados somente
possa aprovar moção de desconfiança ou censura depo r s de decnrr i.dc s
seis meses de apresentação do Plano de Governo. Essa faculdade deve
ser r e f'e r ada , a qualquer tempo, à Câmara dos Deputados.

~'~l'I"lt>O~

PDS-RS

"Art. 124 - A Câmara Federal J quando
apresentação do Plano de Governo, poderá, por
c i at âva de no mínima um terço de seus membros
lo voto da mai or ã a absoluta, aprovar moção de
sura. "

JUSTIFICAÇAO

EMENDA ES34405·6
tJCONSTITUINTE VICTOR FACCIONI

da
Iru

e pe
C8!!:

T!TULO V
DA ORGANIZAÇIlO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

CAP!TULO I
00 LEGISLATIVO

SEÇAO II
DAS ATRIBUIÇOES 00 CONGRESSO NACIONAL

Dê-se ao item IX do Art. 77 do Substitutivo do R.!:'.
lator da comi saão de s í s t emat i zação , a seguinte redação:

IIArt. 77 - •...........•......•......... .
IX - julgar anualmente as contas do Pri

ne í ro-Hi ní.s t r o re Lat i vas à admrnfat ração direta e
indireta da União, autarquias, empresas de econo
mia mista, empresas públicas e fundações, bem como
apreciar os relatórios sobre a execução do planos
de Governo. 11

r.r 'LENA~IO/c:ON1SIÃo/IU.CO"'lllio- __,

JUSTIFICAÇllO

r.r-------------TtXTO/~USTI~ICAÇ:i.O-------------____,

pr-:P1oIlTIOO;=]

OS-R

"Art. 115 - Compete ao Presidente da República,
na forma e nos limites desta Consta.tuíçãor

I - nomear e exonerar o Prlmeiro-Ministro medi
ante o voto da Câmara dos Deputados;

II - nomear e exonerar os Mlnistras de Estado, e
os Secretários-Gerais dos Minlsténos, devendo necessaría
mente exonerar os primeiros quando a câmara dos Deputados
lhes negar a sua confiança;

III - receber o compromISSO dos MInIstros e secre
táríos-Gerals dos Ministérios; -

IV - prover, comressalvas da CcnstitUIÇ~O e na
forma da lei, os cargos públicos federars ;

V - presãdrr as reualões do Conselho de Minis
tros, quando Julgar conveniente;

VI - exercer a chefia suprema das formas Armadas,
administrando ...as por intermédio das órgãos da Alto Comanda;

VII - determinar medidas de emergência e decretar
o estado de sitio e o estado de emerqêncaa;

VIII - remeter ao Congresso NaclQnal os projetos
de decretos que repute Infringentes das leis em vrçor ,

§ lo _ Todos os atos do Presldente da República
devem ser referendados, no mínimo, pelo Presidente do Cons~
lho de MinIstros e, normalmem.e, pelo titular da pasta cor
respondente.

§ 20 - O presidente da República não terá res
ponsaba.Lrdade polítaca, respondendo o Conselho de Mlnistros
pelas decl.arações que fizer no exercício do cargo.

§ 32 - Os decretos de exoneração de Ministros e
os de nomeação do novo Presidente do conselho serão ref'eren
dados pelo srcaioente do Conselho oemrsstonérao a, se este
se recusar, pelo novo Presidente do Conselho.

EMENDA SUBSTITUTIVA
OISPOSITIVO EMENOADO: Art. 115

T!TULO V
DA ORGANIZAÇAO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

CAP!TULO II
DO PODER EXECUTIVO

SEÇAO II
OAS ATRIBUIÇOES DO PRESIDENTE DA REP~BLICA

Dê-se ao Art. 115 do Subsbtutivo do Relatar da Comissão de
Sistematização a seguinte redaçãor

JUSTIFICAÇAO

As correções do sistema parlamentar proposto são
necessárias, tendo em vista a harmon í.zação das relações entre o Pr!:..
sidente da República e o Presidente do Conselho de Ministros.

Com essa emenda I pretendemos deaxar clara a res
ponsabilidade do PrIme í ru-Mãní.s t r o quanta ao orçamento das autar qu i as I

empresas de economia mista, empresas públIcas, fundações e admlnistr~

çã ... direta e indireta da uru ão .

T!TULO V
DA ORGANIZAÇllO DOS PODERES E SISTEMA DE GDVERND

CAP!TULO II
DO PODER EXECUTIVO

C:PI ENtiBIO

r.T-------- 'UNAlllo/cONllIlIÃO/SUICON11l1.;:O __,

r.r-------------TEX,.o/~uSTI~le,l;ip-------------____,

r.r 'UNÃIIIO/CONllldo/llllcONlu.io __,

,.".- TI!:;nO/dullTlflCAQio ____,

EMENDA ES34409·9
tJCONSTITUINTE VICTOR FACCIONI

EMENDA ES3440B·1

C'lcoN5TIT1ITNTE vICTOR FACCIONI

~'AIITIDD~

PDS/RS

tJPLENaRIO

As atribuições referidas no § 12 e r espec t avo In
c aso 11, remet i oas ao Primeiro Ministro, abrangem poderes e deveres'"

deres e deveres aí ~ã~e~:~~~o~:~o:.taxativa, vi sto que há outros PE-
Já que se chegou, entretanto, ao consenso da modi

f'Lc aç ão do Sistema de Governo, adotando-se o par l amentar i smo, acredl
tamos que deva se incluir como de Iruc í at iva pr ivat íva do Pr Ime i r o ~

Ministro as leis que d.i spnnhem sobre os planos nac í onar s ou regIonaIS
de de senvol vament o eccnõsn.co e as propostas orçamentárias da üruão .

JUSTIFICAÇllO

................................................
e) - planos nacacna i s ou regionais de

de aenvc Lvamerrt.o econômico;
f) - propostas orçamentárias da União.

Acrescente-se ao inciso 11, do § 1º, do Art. 93,
do subst i tut ívo do Relator, as alíneas "e ll e "f":

Art. 93 - .

Art. 125 - Nos casos de apr-ovação da moção de cen
sura ou rejeição de voto de confiança, a câmar a Federal de
verá. eleger, em dez dias, pelo voto da maí or ta de seus mem

bros, o sucessor do Chefe de Governo.

JUSTIFICAÇAO

o prazo de quarenta e oito horas para a e l e i ção , pela Câma
ra Federal, de sucessor de Chefe de Governo nos casos de aprovação
da moção de censura ou rejeição de voto de confiança é mui to exíguo I

porquanto todos sabemos das dificuldades para escolha de um Primeiro
Min~stro: são neces s ãr i as conversações no Lf t r cas as mais amplas I de
moradas e di fíceis para a sua esco l ha Junto aos Partidos PolítICOS ,
razão porque o prazo deve ser dilatado de 48 horas para 10 dias I co,!!
forme propomos através desta Emenda.

PROJETO OE CONSTITUIÇAO - SUBSTITUTIVO DO RELATOR

EMENDA "ODIFICATIVA

o 'vcaput;" do art. 125, do Substitutivo, passa a v Lçe r com a

seguinte redação:

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADD: Artigo 93 - § 19 - inciso II

TITULO V
DA ORGANIZAÇAD DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

CAPíTULO I
DO LEGISLATIVO

SEÇAO VIII
DO PROCESSD LEGISLATIVO

SUBSEÇAO II
DISPOSIÇOES GERAIS

o.r TEX'I'"O/JIlITIFICAÇ.;:O ____,

r.r 'LlHÁItlD/cDNI~do/IUIt:ONIU.;:O __,

EMENDA ES34406·4
liJ ÇONSTITUINTE VICTOR FACCIONI

SEÇAO I
D&-PRESiDENTE DA REP~BLICAl":PI ENI!RIO

r.T--------'LItNAIIIO/COl,lIIS.;:O/IU/lCONlll.io ---,

A
,-- - - - - - - - - - - - TI XTO/ dUtlT lf lCAÇi Or

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 77 - Inciso IX

Substituam-se os Artigos llO, lll, ll2, 113 e ll4
do subs t i tutivo do Relator da Comissão de Sistematização pela segui.!l
te artigo 110, renumerando-se os s equ i nt es e
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Art. 110 - o Presidente da República é
e Je i ta pelo Congresso NacIonal, entre brasIleiros
natos maaor ea de 35 anos e no exercício dos seus
direitos políticos, com mandato de se i s anos.

§ 1,Q - A ejeação do Presidente da Repú
blica far-se-á vinte d i as antes de expirado o rná.B..
dato presIdencial, devendo, para isto, reunir-se
extraordinariamente o Congresso, se este não e§.
ti ver funcionando.

§ 22 - Será considerado ele1 to o candi
dato que obtiver dois terços dos votas em escru=
tinia secreto Se nenhum candidato ob t i ver tal
número de votos será realizada uma segunda vot~
ção e eleito o cano i cato que ....bt â ver maioria sbsp
luta.

ções dos Estados a esta Const.Lturção, medi.ante aprovação por

maioria absoluta, em dois turnos de discussão e votação, com 11

vre opção quanto à adaptação do SIstema de Governo.

Parágrafo único - Promulgada a Constituição 00 Estado, cab!:.
rá à Câmara Municlpal, no prazo de seis meses, votar a Lei OrÇ@,
nica respectiva, em dois turnos de discussão e votação, respei

tado o disposto nesta Constituição e na Conshtuição Estadual,

com livre opção quanto BO Sistema de Governo.

3JSTIFICAÇJlO

m-------------TI:ltTO/JU'TI'It:AQio ,

"Art. 203 .••••••••.•••••••.....

Acrescente-se o se qui.nt s §3 Q ao 203:

~ ..""..~
PMQR

]
: J

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA

CoMI5SAo DE 5ISTEMATIZAÇAD

A Irmosação do parâmetro do Sistema de Governo Federal aos Estados e

Municípios fere CJS pr.mc.ípãos da autonomia arininistrativa

Deve caber aos Estados e MunicípIOS, na elaboração das Constituições

EstaduBls e t.ers ürqãrucas dos Municípios deciduem livremente a respeito,

EMENDA ES34411-1
tJ Constituinte JOSê SERRA

§ 52 - Vindo a vagar a PresidêncJ.a da
República e não estando em sessão o Congresso Na
cional, será o mesmo convocado pelo Presidente em
exerc Ic i o para a eleição do novo Presidente da R!:,.
pública, cujD mandato será de seis anos

§ 69 - O Presidente tomará posse em ses
são conjunta do Congresso Naclonal, prestando õ
compromisso de manter, defender e cumpr ar a Cons
ti tuição, observar as leis, promover o bem geral
e sustentar a união, a lntegridade e a lndependê.!l
cia do Brasll..

§ 39 - Se nenhum candidato obtiver maio
ria absoluta na segunda eleição, os aacrut Imos "
serão repetidas, e a eleição dar-se-á na quarta,
por maaôrí.a simples.

§ 49 _ No caso de impedimento temporá
rio ou de vaga, enouanto não se ra zer a eleição,
será o Presldente da República subs t a tiufdo pelo
p r e s i dent.e do Senado Federal e, na falta deste s.!:!,

ce ss i vament e , pelo Pr es i dent e da Câmara dos Depu
tados e pelo Presidente do Suprerno Tribunal Fed..!:,
ral.

JUSTIFICAÇAo

Quando nos propomos a instituir 1'10 Brasil o sist~

ma parlamentar de governo, segunda Q modela clássico, o que pretendi!.
mos é e re t ivament» conciliar o Estado e a sociedade em nosso País,
com a adoção de um sistema de governo e spec i ficamente responsável pe
rante a op i n i ão expressa pelos votos dos seus legítimos r ep r es ant an-"
tes, os parlamentares.

§3 2 - A vedação expressa nas alíneas "b" e "c" do ítem 11

compreende somente a patrímânlO, a renda e os ser 

VIÇOS relacionados com as f í ne Ladadas essenciais das

ent i.dade e nelas mencionadas."

Pretendemos, para ut i I i zar as palavras deste graI!.
de defensor do Parlamentarismo que foi Rual PaLl a , que o povo não se
ja apenas o soberano de um dia, o c.i a da eleição, mas que a soberaníã
popular se efetive sempre, através do controle que aobre o governo
da Repúbl1ca há de exercer o Congresso Naclonal

JUSTIFICAÇAO

PLENARIO

Constitulnte JOSE SERRA

Asslm, para que nos louvemos da visão do ínsígne
parlamentarista, é necessário que a eleição do PresJ.dente da Repúbli
ca seja indireta, pelo Congresso Nacional, sem estabelecer uma base
de poder, andependent e da do Gabinete que irá goverl'lar o País.

Não se coadunam perfeitamente ellHÇão d i r e t a para
Presidente e Regime ParlamentarJ.sta.

r
Tal era o parecer de Raul Pa Ll a , e tal é o nosso.

E é simples verificar o porquê. Na verdade, fosse CJ Presldente, Ch.§!.
fe de Estado, eleito pelo sufrâgio uruver sa l , seria. uma fIgura em~
nentemente partidária, e não sunrapar t í dãr i a , como convém ao regime
parlamentarista e, o que é alnCa mais imaortent:e, teria uma base PE.
Lí t Ica e um foro de legitImidade que ex t r apo Lar i a ao do pres adent e
do Conselho de Mlnistros, que ser ia resultado do embate das forças
políticas representantes no Par lamento.

A P:toposição, além de adequar, tecnicamente, o ítem 11 do

art. 203, Pteenche lacuna existente no Substitutivo.

De fato, enquanto em relação às autarquias e fundações man

t roas pelo noder público há restrição da imunidade às suas at rva da _

de s essenciais, no que di z reSPeIto às demais entidades i nex í s t e

no Substltutivo tal r es t r i çãn ,

EMENDA ES34412-9

f:J

m----- Trll:TO/~utTI'ICAÇio,--------------

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATDR
DA CoMISSAo DE SISTEMATlZAÇAo

re-r- TEll:TO!JUSTlfICAQio ,

EMEM:lA Io'IJOIFICATIVA
DISPOSITIVO E/o'E/>KJIlOO: Art 40 - TITULO X

TtTULO X
oISPOSIÇoES TRAN5ITORIAS

Dê-se BC Art. 20(i a seguinte redação:
"Ar t , 206 _ A cada Leglslatura, as d í spos i ções legais que concedam

i senção ou outro benefício fiscal terão seus efeitos avaliado~.e
serão r at r f~cados, ou não, pelo Congresso Nacional ou Assemblela
Legislatdllla, conforme o caso, observado o disposto no parágrafo
único deste artigo.

Parágrafo üruco - Isenções e benefícios relativos ao imposto de
que trata o item UI do artigo 209, terão seus efeitos avo 
liqdos' a cada quatrD anos pela processo e na forma referidos
no item VII do § 9!2 do artigo 209, quando serão ratificados,
ou não. 11

Dê-se ao Ilcaput" e parágrafo único do art iqo 4!i! do Substltutivo do

Relator, a segUInte redação:

Art. 49 - ~s!.-1fisembléias t..e.l:i~latlvas, com poderes consti
tuintes, terão prázo de seis mesi7 para adaptar as Consti ttn

"

JUSTIFICAÇAO

As aseriçõe s e outros benefícios fiscais são sempre instituídas I

em v i r tuoe de certos fundamentos e de objetivos que o Legislador ente~

deu útIl per,seguir. A ap Lzcação prática pode, porem, levar a resulta -
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=-----------__ TUTD/~lJ.u"ICAÇ.i.o ____;

dos diversos dos prev i s t cs , sendo a custo do mcen-
I t i VO supe r In r as vantagens dele decorrentes. Entretanto, da forma co

mo foi r~dlgldQ,o dISPOSItIVO é inócuo/uma vez que o benefício que se
quisesse pe reru zado poder i a ser concedado 80r prazo certo ou sob condl
ções , evitando-se, assim, uma r ev i são periodica

Como os Incent i vos e bene t Ic i os f í sca i s r e Ia t rvo s ao Imposto de
circulação de . mercadorias são concedidos pelo
conjunto dos Estados e a DistrIto Federal, 'pOIS têm ampLicações
sobre a r ece i ta t r ibutá.r la de todos, sua ave Liação e revogação também
deve ser f'e i t a em conjunto.

formação de latifúndlos, e outra, à asenção para pequenas glebas rurais. Na es

sêncra, o que se acrescenta é que as peqienas glebas deverão ser exploradas pelo

proprietário, só ou com sua f'ernf.Laa , Trata-se de cláusula existente 1185 Consti-,

tuícões anteriores e visa a evitar abusos

EM"-NOA AO SUBSTITUTIVO co RSLATOR Oq

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

tJ Plenária

EMENDA E834415-3
[i Constituinte JOSê SERR~

= n:'(T"fJt.o'TI~IC.c:io' ___,

PLEN.lIIIO/C;OIlIS:tio/IU.CDIlIU.iO' --,

tJ PlenárlO

EMoNDA AO SUBSTITUTlVD DO RELATOR OA

COMISSAO OE SISTEMATlZAÇAO

üê-cse nova redação ao § 39 do Artlgo 209

Proceda-se às segu~ntes alterações na redação do art. 209 :

1 - Dê-se aos a t ens 11 e 111 do re t'e r i do ar t a ço a seguinte reda-
ção:

11 Art. 209

11 - transmissão de bens ou da re í tos, por doação ou~ mortis,
observados c r í t ér a os de p r cqres s Iv i dade ,

" § 3Q - Relativame'1te a bens lmó'els e r espec t i vos da re í tcs , o

ampas t o de que trata o item 11 compete 30 Estada da s i tuaçã a do bem;

r e Lat ava-nent.e a bens mdve i s , títulos e créditos, o Lmpos t o comp at e ao

Estado onde se processar o anvent âr i o ou ar ro Lanent o , ou tiver domi 
cLl i o ou r e s í dê-re í a o doador; se o daador t iver dornicíl1o ou res í dên

c i a no Exterior ou se aí o "de cujus" POSSU18 bens, era r e s i den t e 0'J
domi c r l í aoo ou teve seu Lnvent ér ro procasaada , a cumpe t ênc i a para 1n.2

ti tu i r o t r i.but.o observará o d i spo s t o em lei complementar.

lI! - operações relativas à c i rcu Laç ão de mercadorias e sobre
prestações de se rv rçcs , a i nda que Iruc í ada s no Exter1or.

2 - subst i tua-se , no a t em V do § 9Q , o termo "p rcdutcs" por "mer
cadorias" •

A r ed sç ão propo-sta, alé'll de dar oa í or clareza ao texto, s-rpre f.,ê.

lha cont t da no subs t i tut i vo que não prevê a h í udt e se da cobrança

quando o doado- es t i ve r d'Jmiciliado no exterior.

JUSTIFICAÇAO

Mudou-se a redação do i tem I r Já que, tal como a sucessão here _
ditária, a doação nada ma.i s é do que uma forma de t r ansmi s aão de pro

priedade. Por outro lado, ser i a inadequado qualificar as alíquotas

do ampcs t o no próprio o i spos í t ívc que o def1ne; adema i s , é aconselhá
vel referir-se a c r r t é r i os , já que se pressupõe possa o ampos t o assu
nu r distintas modaLi dade s de progressividade

=--- Tll(TO/~U'TI11C"'ÇÃO'-- ___,

EMENDA AO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR OA

CD~HSSAO DE SISTEMATIZAÇAO

Finalmente, "produto", no sent i do corrente, quando r e Lat i vo

bem que está no mercado, pressupõe um certo grau de elaboração, não

se aconselhando a utilização do termo para de s i.qna r bens pr imé r i os e

gêneros !!!. natura de um modo geral. Confere_se maior f'Lex ab Lf ada-.
de ao d í spos at i vo subs t í tuandn-ae esse termo por "me r cadur r a'".

Dê-se a sequante redação ao artigo 209, § 412:

"Ar t i.qo 209

§4Q - O mccsto de que trata o item IIr será não cunul at r

EMENDA ES34414-5' T

t: Consti tUlnte JOS~ SERRA

= TExT!l/~USTI~IC ...çio _,

VO, adm í t ada sua ae Let Lvi dade , em função da essen _

cialidade das mercador las e dos se r viças, compensan

do-se o que for dev i do , em cada operação r e Lat i va à

circulação de mercadorias ou prestação de servi cria I

com o montante cobrado nas ant er i or e s pelo mesmo ou

EMENOA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR OA COMISSAO OE

SISTEMATIZAÇAO

Oê-se a seguinte redação ao § 2' do artigo 209

outro Estado. A i s enção ou não lncldêncla, salva

de t e rmi nação de Le i em ccnt r ãr ao , não implicará crê

oi to de rmpos t o para compensação daquele dev i do nas

t1 Artlg'J 209

§ 21;;1 - O imposto de que trata o i ten I terá suas alíquotas flxadas de forma

a desestimular a formação de Iat.ifúndins e a manuten.ção de proomedades lmprod.!:!.
Uvas c não indícaré sobre: pequenas glebas rurais, nos termos defiru.dcs em lel

estadual, quando as explorem o proprietário, só ou com sua famílIa I desde que
não possua outro .iméve j .

JUSTIFICAÇAO

operações ou prestações s equrntes e a isenção acar
\

reterá anulação do imnns t o pago nas operações ou

prestações anter lares. ti

JUSTIFICAÇAO

A vedação de crédito quando a operação anterior gozava de

asenção ou não estava suj e r t a ao t r abuto , deve acrescenta-se a obr i -

A emenda é de caráter redacrooal e busca dar maior clareza ao pará~rafo que
contém duas normas diferentes, uma relatava à "função do tributo como obstáculo à

gatoridade do estorno do imposto antes pago, quando a operação for

isenta ou sobre ela não houver anc Ldênc La , A razão é a mesma.
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r.r TUrO ! ,jUIT IF1C,l ÇÃO- - - - - - - - - - - - - --,

o texto do subs t t tut ivo representa um r e t r-cce s so r r c-rte aos te,2.

tos ant e r i or e s , , s e j a das Comissões Temáticas ou mesmo do 12 AnteproJ~

to da Conn s s ão de Sds t emat i zaç ão , Não se JUstI f i c a a exclusão do s

Municípios br a s a Le i r os da urqeru zaç ãu político-administrativa do País.
A história já os conso l i dou como agentes runoament a i s do processo de

desenvolvimento bras i Le í r o ,em seu papel de prestadores de se rv i ço s
à população, por excelência

de

'LEIlAIlIO/COlolIUiO!IUJCOWlllJÃO---------,

JUSTIFICAÇAD

ral e os Municípios, -todus autônomos em sua respectiva esfera
cnmpe t ênc i a •

f9 Plenáno

EMENDA ES34420-0

f!J ConstitUlnte JJsl! SERqA

r;y-------------TlXTO/JlI:lTlfleAçio __,

Art. 2D9

§5 Q

11 - as alíquotas aplicáveis às operaçõe s i.nt ernas com

minerais.

JUSTIF ICAÇAD

EMENDA AD SUBSTITUTIVD DD

RELATDR DA CDMISSAD DE

SISTEMATIZAÇAD

Dê-se nova redação 80 i t em rI do §5º do art. 209

EMENDA ES34417-O

t:J conata tumte JOS~ SERRA

r;y TUTO/JU5TIF1CAÇÃO --,

EMENDA AD SUBSTITUTIVD DD RELATDR DA
CDMISSAD DE SISTEMATIZAÇAD

uma evant.ua I elevação de alíquota, por parte do Estado, não conduz i r r

menta de arrecada ão ,

EMENDA AD SUBSTI TUTIVD DD RELATDR

DA CDMISSAD DE SISTEMATIZAÇAD

Inclua-se onde couber nas DISposições r r ans i t.dr ras :

Art. " Os bene t Lc i os da Segurldade SOCIal, previstos nos incisos
I e 11 do § 12 do Art. 258, no "c aput;" e na alínea "C" do § 29

do Art. 265 e no Art 272 deverão ser Implantados conforme Pla

no a ser e s t abe Lec i do pelos órgãos r espons ãve i s pela gestão da

sequr roaoe SOCIal
Parágrafo üo í c c - O Plano deverá definIr c r r t é r í os de concessão das

benefícios, fontes de custeio correspondentes e o prazo de ado

ção das med i da s , que I1~O poderá ultrapassar cinco anos. 11

JUSTIF ICAÇAD

Algumas mudanças previstas no plano de benefícios da seguridade
SOCIal não poner ão ser implantadas de amedi a t o , principalmente pela

ausência de recursos para cobr i r o aumento de despe-
sas daí decorrentes Para q.ie as mudanças propostas não sejam
Inócuas , é nece s s âr ao que se ...s t abe Leç a um plano de Implantação
proqress rve dessas modiflcaçães, à medida em que seja possível

obter o vo Iume de recursos co r r e sp andant es

a autonomia dos Estados. O argumento de que

1'LLNAIt:lOICOIlIUÃOI.UJCDIlI'do--------___,

e Lét r i ca compromete

t81.5 bens são estratégicos para o oesenvo rv iment o do País não cabe,

uma vez que tal tributação I na s i stemãt aca t r íbut é r i a proposta, só

efetiva nas vendas a consumador final Nas operações mtermedi é

r aas (61eo diesel, óleo combustível, ene r qa a e j é t r i ca andus t r i.a I ç etc) ,

A compe t ênc i a ao Senado da República para fixação das alíquo

tas nas operações internas com Iub r i f í cant es , combustíveis e ene r qa a

PJ Plenáno

EMENDA ES34418-8
tJ Constitulnte JD~ SERRA

EMENDA ES34421-8
t: Constltulnte JDsE SERRA

Dê-se nova redação ao Artlgo 26:

"Ar t , 26 - As ações prev i s t as no Art 19 são gratultas quando o

autor for entidade beneficente ou associativa de ãmbi t o comuru t.ér aa,

ou pessoa física, desde que comprove i nsu t i c í ênc í a de recursos, res 
pondendo o Estado pelos honorários aovoca t Ic í.os v • l:J Plenário

'LIN"~lD/cclolISdo/sU.COIlIUio--------___,

r;y TuTO/JunIFle"qÁo------ --,

JUSTIFICAÇAD

Cabe à Cnns t i t u í ção r ixar regras gerals, não havendo sent i do es 

tabelecer Línu t.e de capac i dade econômica em 10 saLãr i os míru.mo s do
impetrante da ação, até porque um pISO ho j e considerado baIXO,
pocter aa ser elevado no futuro, devido as mudanças na po Lf t ac a sala 

r i a I e o p r dpr ao Incremento da renda "per cap r t a" do país. Da mesma

forma, como as ent i oades coraun í t ãr i as podem ter d i ferentes n íve i s de

capacidade de arcar com encargos processuais, cabe ao JudIciárlo av~

r i e r a eventual i nsu r í c a ênc aa de recursos dos autores das ações Cl t~

das para conceder-lhes benefícios

EMENDA AD SUBSTITUTIVD DD RELATDR DA

CDMISS~D DE SISTEMATIZAÇAO

Sup r Irni r o ar t i qo 62 das üi spos i ções t r ans i tdr í as

JUSTIFICAÇAD

Esse d í.spo s a t Ivo conflita com o ar t aqn 51, capítulo vr v oe Orga
n Lzaçãc do Estado, que trata da c r aaç ão de áreas met r opo l r t ana s e

microrregIões. Além do mai s , não se j us t i f'Lca estender 05 crité _

r i os es t rpu Ladns para as RegIões de DesenvolvImento Econômico às

áreas met r opa l í t ana s e microrreçíões dado o caráter Lnt r i ns i c ament e
distinto de suas funções <::: papé i s . .

Plenário

Cuns t Ltu i.nte JDsl! SERRA

~ ..'''''~eane
'l-r.NÁ~IO/c:tllolIS5io/5UICOIII'S.iO ,

PJ Plenáno

EMENDA ES34422-G
tJ Constituwte JDSE SERRA

r;y---- TI[:tTO/~UtTIFleAçÃO __,

EMENDA ES34419-G '''T

tJ
r.r-------- 'r.INÁ~ID/CO.. ,SI.io/IUJC"Wlllio ____,

EMENDA AD SUBSTITUTIVD D:J RELATDR DA

CDMIssAD DE SISTEMATIZAÇAD

O ar t i ço 28 passa a ter a sequrnte redação:

Art. 28 - A orqaru zação pn l.Lt r ccc admí ru s t r a t ava da RepúblIca Fe

der a t rva do Brasil compreende a uru ão , os Estados, o üi s t r í t o Fede-

r;y-------------T[)l.'I'I)!~UaT"IC,lçio ___,

EMENDA AD SUBSTITUTIVD DD RELATDR DA

CDMISSAD DE SISTEMATIZAÇ~D

supr ími r os ar t i.qus 61, 62,63,64 das üa soos rçõe s Transitórias.
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r.T--------------TUTO/JU$T'~IC...CÃO _,

JUSTIFICAÇAO

Sup r rmam-e e os ArtIgos 54 e 55 das üisposrções Transitórias

I'LEH41110/COr.llsdo/lllleONlsdo---- ---,

Não cabe em Disposlçôes r r ans i t ór i as c r i ar rns t i tu rçõe s de car.!

ter permanente Além disto, o d í spo s i t ivo fere o equ i l Ib r i o da Federa

ção ao pr i v i Leqa a r , não mai s de forma t r ans i t dr i a , uma unidade federa

da em oet r i eeoto das outras.

EMENOA AO SUBSTITUTIVO 00

RELATOR DA COM I SSAO OE

SISTEMATI ZAÇAO

tJ Plenáno

EMENDA E534425·1
f!J Constituinte JOSE SERRA

JUSTIrICAÇAO

A ãdé aa do p Lane j amerito reg~onal do desenvo lv iment o tal como co 

locada nos c í spcs i t avo s ac ima referidos é confLi t ant e com a autcncmi a

federativa A at r ibu rç ão de poderes amplas ao governa federal nesta
mat é r i a fere de forma de r iru t ava a autonomia estadual. Além disso o

zoneamento econõmco p r ev a s tu Implica em o i s t r ibu i ção e e spec i a La z e 

ção de atividades econôm ics s num de termmaoc espaço çecqr é t rco , o que

pode perpetuar as desigualdades. Por outro lado, a l i t er a tu r a so
bre o tema deserWolvlmento/subdeserlVolv~mento tem ev i denc i ado a d i fi
culdade de estabelecer padrões e indacadores ob je t i vos na definição

dos nIve i s de subdesenvo Iv iment o Deve-se aanda at en 
tal' para o fato de que as med i da s de cunho f í oance i r o propostas meu
zem a graves d i s t or çõe s • Entre outras pOde-50: CItar. a proporção de

ap Li c aç ão de recursos f'eder a i s e .... s t adua i s (2 para L) s í qn i f i c a dar

tratamento s rmé t r i co a s i tuaçõe s d i s t i o t as , além de onerar exces.$~v~

mente a um ão : a proqrcss iva equa l i zaç ãn de t ar i ras e outros preços

púb Li ccs impede uma possível ut i I i z ação da política t ar i f'ár i a como

instrumento de promoção do de senvo Iv imen t o reç i ona L, A supressão dos

referidos dispOSItIVOS não i nv a l i da o tratamento da questão do dese0
volvimento req i cna l , Já i nco rpo rada ao texto do subat i tut i vo no Capí

tulo VI, da Organização do Estado.

Um Instrumento de poLí t i ca andus t r i a I não pode ter caráter ríg!

do, sob a pena de enqe s s ar a ação da governo.

EMENDA E534426·9
tJ Conshtu,nte JOSE SERRA

EMENDA E534423·4
f: Constitulnte JOSE SERRA

I'L[N"'~IO/COMISsiio/SllleOMljltiio ---,

r.T TtXTO/~UHlflCAÇ..O-------------_, tJ PlenáIlo

~LINAIIIO/CONlslio/aU.CONISsiio _,

EMENOA AO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR OA

COMISSAO OE SrSTEMATIZAÇAO

r.T-------------TElI:To/~Il$TI~leAQiio-------------__,

EMENOA AO SUBSTITUTIVO 00

Suprimir o art. 60 das üi spo s í çõe s t r ans i tdr ras

RELATOR DA COMISSAO DE

SISTEMATIZAÇAO

JUSTIFICAÇAO
Sup r imavs e o Art~go 51 das DISposições r r aos i tdr t as •

o oi spos r t Ivo trata de a t avadade s po Lí c Leas que não se jus t i r i -

cam na compe t ênc i a do tai ru s t ér í o da Fazenda O controle e

f asca.l Lzaç ão sobre o ccnérc i o exterior Já são a t i v i dade s desempe 

nhadas pelo MInlstérlo da Fazenda e não comportam as a t r rbu i çõe s pr.!:,.

VIstas no ar t rço que mar a p r op r aamen t e se ep l acam à Polícia Federal.

JUSTIF ICAÇAO

o d i spos í t í.vo é IflÓCUO pOIS convêru o Já pressupõe acordo entre

as partes convenentes. Desta forma, os Estados poderão ou não ser com

pensados se aSSIm estiver e s t abe Iec i do no convênio .esvaz Lando -ae o se!:!,

t i do de norma r c re r Ida

EMENDA E534424·2

t: Constituinte JOSE SERRA
I'LENAIIIO/COr.l15SÃO/SIlICOr.llUiiO ---,

r.T TEX·O/JUsT'~leJ\cÃO- _,

EMENDA E534427·7
tJ ConsUtu in te JOSE SERRA

PLIN,t,1I10/0011I'a;.O/auleOMllsÃO _,

r.r-- TUTO/~USTI'lCAÇ;.O _,

EMENOA MODIFICATIVA AO SUBSTITUTIVO

DO RELATOR OA COMISSAO OE SISTEMATI

ZAÇAO

No § 3g , do ar t 57 das üa scos Içõe s t r ans i tdr i a s

I
Sup r í ma-cse o ArtIgo 42 dasrüf spns i çõe s t r ans í tôr ras •

JUSTIFICATIVA

"0nde se lê: recurso,

t e i a-ue . recursos.

JUSTIF rCAçAO

Para co r r i q Lr ev aden t e erro de redação

Pf opõe-c s e sup r i.ma r o d í spos i t âvu P01S, p r Lme i ru , c r i a , de snece s s a r i.a

mente,novo ente público para o desempenho de atividades já empreef1dl _

das por órgãos atualmente ex i s t erit es n~ admírus t r aç ão pública. Segun

do, prevê-se que a r e f'e r a da Le i agrícola disporá sobre s e rv i.ço s , en
cargos, programas e funções governamentais de forma ccn f Lí t ava com
competências f'a xada s no capítulo da Organlzação do Estado
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EMENDA ES34428-5
l? Con<tituinte JOSE SERRA

,..,---------'LUÀIlIO!Clllollsl.io/lu.Clllollltio ---,

JUSTIFICAÇAD

Há certa incompatibilIdade no texto do Substitutivo, porque, ~ i.uriJàdo:~ '0
1

art. 24 estabelece que os fundos de amedíato deverão integrar ó orçsmento "c:, de
outro, condiciona à disposição legal.

,.,,-------------_TUTO/JU3TIPICIoÇÃO ---,

EMENDA AO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR

DA COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAD

Eliminando-se a expressão "conforme dispuser a 1e1,1I dá-se a rléxibilidacte
necessária para, de Imedi atri, o Poder Execut tvn Integrar 05 fundos aos orçamentos,
até que Iea complementar, prevista no § 79 do art. 220, venha regulamentar em

definit1vo a substituição e funcionamento dos fundos.

Suprima-se o item IV do artigo 42 das Disposições t r ans i.tdr í as •

JUSTIFICAÇAO

EMENDA ES34431-5
[J Consti tuinte JOSE SERRA tJ!i""""~ .• PMD8

A t r rbutação r eLac i onada com qualquer setor da economia deverá

se submeter aos prmc Ip í cs i.nacr i t os no Capítulo "Do Sistema Trlbut.!
r i o nacaonajv •

'UMAIIIOlcONIUiol.uacO.\lIUia ,

r;r-------------TUTO/JUllTlflC,l,ÇÃO ---,

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR

DA COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

Propõe-se, portanto, que a t.e i Agrícola não consigne o tratame~

to de aspectos relativos aos tributos.

Pr anc Ipa l ment e em relação aos t r rbut os es t adua i s e muruc ipa í s j é

incoerente que o texto da nova Const~tulção venha a manter dlSPOSlt=.

vos específicos, que permitam o surqrment.o de d i s t orçõe s na leglsl!!!,

ção tributária como um todo.

EMENDA ES34429-3
l? Constituinte JOSE SERRA r""'OO~• PMOB

Inclua-se a alínea "d'' no 1 tem rr do § 12, do ArtIgo 22 das OlSpO
s í çõe s Transitórias:

11 d ) no caso da criação de Estado a que se referem os ar t Iqo s 6Q e
58, do Ato das Disposições r r ans i tõr í as , durante os dez exercícios I

financeIras seguintes será calculada em conjunto a pa r t i c í pação do

novo Estada e do que foi desmembrado no Fundo de que trata a alínea
11ali , do at em I, da Artigo 213, coma se se tratrasse de um só Estado,
e distribuída entre os dois nrooor-c zona Iment e à população de cada umll

•

'LEIlIoIlIO/CONIIIÃOI'U'COfllIUÂO ___,

JUSTIFICAÇAO

,.,,----_--,--- TlXTONusn"uqio----------------,

Emenda Aditiva ao subst í tut i vo do Re
lator da comasão de Sis t emet i z ação .

Inclua-se como inciso 11 no Artigo 24 das Disposiçeies Transi
t é r i as , renumerando-se o atual inCISO 11'

A emenda justifica-se para que os efeitos da criação de novos Es

tados não se i r r ao í em de forma abrupta às demais urudades da feder~

ção afetando se r i ament.e o equa Llb r í o rederat ivo através da alteração

na distribuição do Fundo de Participação dos Estados' pr inc IpaI fonte

de receita dos Estados menos desenvolvidos.

11 - Até a promulgação da Le i mencionada no 1nCISO I deste artigo,
o Poder Executivo procederá à referida integração, obeoec i das as pe

cul i ar iríades de cada Fundo.

EMENDA ES34432-3
r.;:-...;:.:~-...,....---:-::-=.,..,..,,,,,.------------,r: Constitui tnee JOSE SERRA P"!"""""~• PMDB

PUNA"IOIC(JJIIUÂl)IJ~(J(J.,,.1a---------,

JUSTIFICAÇAO
r;r T1!XTO/JUsTl~IC,l,qio-------------__,

A emenda proposta v i sa a corrigir incompatibilidade na tex-
to do eubs t i t.ut Ivo , pois no Caput do Art. 24 determina-se que os
fundos deverão de 1med1ato i.nteçrar o orçamento, mas no inciso I e~

sa lntegraçiJo fica condicionada à dr spos íção legal.

Com a anc Lusão do novo inciso dá-se a f Lex i.br l l.dade necessá
ria para .oe imediato, o Poder Executivo .rnteqr ar as fundos aos or
çamentos, respeitadas 8S pecul rar i dades de cada um deles, até que

a l e i estabeleça a forma duradoura e a Le i complementar prevista no
no § 7Q do Art 220:r venha regulamentar em de r íru t avo a substitui

ção e runc i cnanento dos fundos.

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR

DA CDMISSAD DE SISTEMATIZAÇAD

Acrescente-se a alínea "d" ao i tem 11 do Art1go 22, das Disposi

ções Transi tór18S:

11 d) A União poderá estabelecer programa de descentralização pro
gressiva de encargos que acompanhe o aumento dos recursos entregues

aos Estados, ao DistrIto Federal e aos Munlcípios, em cumprimento
do disposto na anterior alínea UaU e na Inciso 11 do art. 213.

JUSTIFICAÇAO

r.T TUTO/~tlU'fIC,lÇÃO-------------__,

EMENDA ES34430-7
fl Constituinte JOSE SERRA

EMENDA SUPRESSIVA AO SUBSTITUTIVO DO

RELATOR DA ~DMISSAO DA SISTEMATIZAÇAD

o sistema r r abutâr i o definido nesta Cons t i tuí.ção impõe uma sen
sível r erí i e t r i buaçãu de receitas públicas em de t r iment;o da União.
Tal redistribuição têm necessariamente que se ee soc aar-ee a um pro-
cesso de transferência de encargos, sob pena de í.nvi ab í l í aar a

adau.n í s t r açãu púb l i ca , Asslm l o objetivo desta Emenda é Indicar

mecanismo para que ,à medida nua aumentem as destinações do IR e IPI
aos Fundos de Par t Lcrpação seja ãns t i t.ufda a partilha de

10% dos estados exportadores de manufaturados, Estados e Municípios

possam ganhar ou recuperar a autonomia sobre múmeras atividades e
serv iças. e: fundamental que a descentralização das rece i tas tri
bu t é r aa s seja acompanhada de uma r ede f Ln â ç ão da di.s t r âbu ação de e,!!
cargas, que hoje é r econhec rdamente inadequada. A medida proposta

'Lr.N,l,II("ICa~lssi(J/sU1lC(JMI,.io ___,

Suprima-se, no inCISO I, do ert 24, das DISposições 'rrans.rtér.ías , a expres

são "conforme dispuser a lei"

tJ Plenário
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I abre pus s ab a Li dade para a ccnpe t Ib Lj i z ação da r ed i s t r ibu.í ção prevaa- I
ta no Sistema Tributário com a das demais Capítulos da cons t í tui ção ,

Deputado VALTER PEREIRA

r.r I'LlHAIIJO/CClNI5.AO/IUICONII.Ão --,

"Art. E vedada à União Federal a retenção

das quotas partes dos Estados e Mun~cipios por
prazo super lar a sessenta da as do recebimento
do t r abut o , sob pena de crime de r esponsab i Lí dq

de da autoridade responsável pelo repasse não
efetuado.

PLENARID

=- TEXTO/JlJlTlrlcAç.i.o ,

USTIFICAÇAO

Altera o disposto no Artifo 248 e parágrafos, que pa~

sam a ter a seguinte redação:

TITULO VIII - Da Ordem EconOmlca e Financelra

CAPITULO 11 - Da Política Agrícola, Fund í é r i a

Reforma Agrárla

da
defasagem entre as datas de recolhimento dos

tributos e o seu repasse tardio tem sido fator de empobrecimento dos
Estados e Huruc Ip i os

Nesse lapso de tempo, as quotas partes têm s i

do devoradas pela anf'Làç ãn que se tornou c rôruce em nossa econom i a •
A presente emenda corrige essa injustiça.

Arta 248 - Decretada a. desapropriação, a uru ão será

lmitida ma imóvel, cabendo ao p r opr i.e t é r âu arrt erpo r recur-
so, se qu i ze r , sem efeito suspens i vo , nos termos que
1e1 cet.ernunar ,

EMENDA E534436·6
l:Deputado VALTER PEREIRA

r.r I'LlNAIlIO/eoIJ1's.i:o/suleollrzs.i:o --,

F""""~• PMDB

§ 12 - O Poder audac í ãr í o Julgará o recurso previsto
nesse ar t.a çc , no prazo má:o.mo de 90 dias, mediante proce
dimento especial.

§ 22 - Provido o recurso" o poder Jud~c~ário Poder J~

diciário poderá declarar nulo o decreto de spropr i a t dr Lo ou
determl.nar que Q pagamento da indenização correspondente
se faça em moeda corrente, com a devada correção.

=- nlTO/JUnlfICAQÃO ----.

TITULO V - 08 Organização dos Poderes e Slstema

de Governo
CAPITULO n- Do Poder ExecutIvo

SEÇAO I - De Presldente da Repúbllea

Altera o da sccs í t í.vo do Art. 113, que passa a ter

a sequante redação :

JUS TI FI CAÇA0

A presente emenda remove obstáculos à consecução da

reforma agrária, tornando maas ágil o processo desapropriatório.

,,..y,.. ....

EMENDA ES34434-0
[!J Deputado VALTER PEREIRA

I'LII:HAIl10/eolllss,io/lullloulsl1a----------,

Art. 113 - O mandato do Presidente e do Vlce-Pres!
dente da Repúb I i.ca é do quatro anos e terá i.n íc i c pr Ime i r o fila do

mês de Janeiro.
§ 12 - Substituirá o sres rdent e da República nas

h i pé t eses de Impedimento E! ausência do País e suceder-lhe-á I no caso
de vaga, o Vice-Presidente e,sucessivamente, o Presidente da Câmara
Federal, o Pres~dente do Senado Da Rep-ubl1.ca e o Pr es i derite do 5~

premo r r rbune j Federal

=- TlXTO/JUSTIFleAq,io ----.

TITULO VI! - Da Tributação e do Orçamento

CAPITULO I - Do Sistema Tributário Nacional
SEÇAO V - Dos Impostos dos Mun~ciplOs

Suprimam- se o ítem lU do Artigo 210 e o § 49: do mesmo

Artlgo.

USTIFICAÇAO

A proposta retoma o mandato pr es i denc í a I de anos

que a t r adação repub Li cana consagrou e acrescenta o cargo de VIce-

Presidente.
O restante do texto procura apenas lapidar o di~

posto no Ant ep r oje t;o

,.,.,.-------------_TEXTOfJUsrr'rCA,.:O'o ----.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Modiflca o a.tem II do § 512 e a alínea ub" do item II do

§ ag do Art. 209.

JUSTIFICAÇAD

o disposltivo que se pretende supr imí.r conraqura uma fl~_

!J~ante bi - tnbutaçãD ,condenada pela tradição do nosso sastema urãbutérao.
Afinal, entre os impostos de circulação de mercadoria e.

de vendas a varejo não existe nenhuma distinção.

EMENDA E534437-4
CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO /"ARLUCE PINTO

r.r-----,----__ 'LII:H.1I10/elllllssÃ(J/SUIIlOlIlllSÃO -,

c:r!~~""'~

[Iyy09J87]

Art. 209 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 5°...... . .
I I - as alíquotas apllcáveis às operações internas realizadas com ener

g~a eiétr-ica e nuneraf.s ,

1) - O ítem II do § se do Art. 209 passa a ter a seguinte redação'

tJ PLENARIO

r.r--------I'LII:N.1I10/eolllss,io/luIIlONIUiO --,

,.,.,.--------------TUTO/JUSTI'll::AÇ,iO---- ----.

EMENDA ES34435-8
tU Deputado VALTER PEREIRA

TITULO VI! - Da tributação e do Orçamento

CAPITULO I - Do sastena Tnbutário Naelonal
2) - a alínea "b'' do item II do § 8º do Art. 209 passa a ter a seguin

te redação:

Acrescente-se à Seção VI - Da Repartição da Rece,!
ta r r ibut ãr ra de Título e Capítulos supramenc,!
onados, d i spus í t Lvo com a seçuante redação; -".,.......
tv~\

Art 209. • •••

§ ao .
I! •••••
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b) - sobre operações relativas a lubrificantes e coroustfveis líquidos

e gasosos utilizados nos meios de transportes I e sobre operações que destinem a

outros Estados energia etétraca,

JUSTIFICAÇAo,

ra i::;;50, tem de f'Lní.do , em SJ'3: doutrina, que "0 d, reito de greve na

função púb:i,,:a pude ser objeto de r e s t r Lçõe s e, LncLus.i ve , di' pr o
ib ',çãl)11 •

Essa p coib .çi!lJ resulta do mator Im.iactu deste tipo de gre
V2) qus a"eta os três pade re s constituídj'5 e cujos se rv trrores são

pagos pelo púb l í ao , ã s t o é, pela sociedade.

DEPUTAOO CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO/MARlUCE PINTO

TíTULO VI!

Capítulo I

b) dois por cento para financiamento de investinlen -
tos de nas Regiões Norte e Nordeste, através dos Governos dos Estado
e Territórios respectivos.

a) Vinte e um inteiros e cinco décimos par cento ao
Fundo de Participação dos Estados, Distrito r ederaj, e Territó

rios.

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL

SEÇ~O I

Art. 198 - Compete à União, instituir em Território Federal, os
impostos Estaduais e, se o Território não for dividido ee Muni
cípios, eurau IatLvanenbe , os impostos Municipais, e, no Distrito

Federal, os lllpostos Municipais.

§ unãco - Os impostos Estaduais instituldos pela Uni
ão, serão recolhidos e utilizados pelos Territórios, obedeci
das as dfspnsí.çãea constitucionais que regem a matéria ..

Art. 211 - Pect.ence aos Estados, ao Oistrito Pederal

e aos Territórios, o produto da arrecadação do imposto da União

sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fon
te sobre rendiRlentos pagos a qualquer título, por eles, suas
autarquias e pelas fundações que instituir ou mantiver.

Art. 213 - A UnHto entregará :

r.T TtXTot~USTI'IC~io__-----------_,

r.T PUd~lOtc:OlllISJlotau.cOIilIHlo--------__,

l!J PLENÁRIO

EMENDA ES34440-4

l!J

EMENOA AOITIVA
OISPOSITIVO EMENOAOO: Acrescenta ao Art. 207 o item VI e altera o § l0.

JUSTIFICAçAO

Art. 207......... . .
V•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VI - produção, importação, díatrabuíção ou consumo de Iubr.íf'acarrtes

combustíveis líqUldos e gasosos utilizados nos mems de transportes •

.p,;"~.afB "Aieo - O imposto de que trata esse item só inciduá uma vez
sobre cada uma dessas operações, que não estarão sujeitas a quaisquer outros tri
butos.

§ 12 - É facultado ao Executl vc, observadas as condições e limites es

tabelecldos em Lei, alterar as alíquotas das impostas ernmerados nos itens L, lI,

Iv I V e VI deste artigo.

Considerando que o sratema víérro nacional foi construído à custa de

enormes lnvestImentos e sscrrrfcícs, é de fundamental lmportância que se garanta
os recursos Irdaspensãveãs à conservação desse patr.irnônín que vem sendo gradati

vamente dilapidado pela falta de serviços de conservação e manutenção em época

oportuna, consãceraoos que a receita mais adequada à vinculação com o setor de

transportes é exatamente aquela oriunda dos combustíveas automotores e lubrifi

cantes, uma vez que seu consimo é duetamente proporcional à solicitação da sis
tema víãrao e, portanto, aos investimentos para a conservação da rede.

Foi graças a vinculação que houve à época do IUCLG que foi possível a

construção desse imenso patrimônio t que começou a atrofiar a deteriorar quando

foi extinto.
Além da conservação, que é praor-ttéma, temos ainda a necessidade de

arrpliação da rede.

~ PLENÁRIO
r.T-------------TrIlTO/~U!T'FICAÇio _;

r.-r-------- 'l.tMAIIlOtcollll!dotlulcoIilISs.i:O __,

EMENDA ES34438-2
tJ CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO/MARLUCE PINTO

EMENDA SUPRESSIVA

Suprimir o Art 69, r enumar and a-cae os a r t Iqo s subaequente s r

r.-r TE:XTO/~Unl'lcAçAII_--------~_--,

I! do produto da arrecadaçilodo imposto sobre produtos in

dustrializados, dez por cento para os Estados, o Distrito Federal
05 Territ6rios, proporcionalmente ao valr das respectivas exportaçfSe

de produtos industrializados.

§ 1. - Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de

acordo com o previsto no item I, excluir-se-á a parcela da ar~ecada 
ção do imposto de renda, proventos de qualquer natureza, pertencente

a Estados, Distrito Federal, Territ6rios e M~nicipios, nos terllos da
disposto no íte" I do art. 212.

§ 20

§ 3V - Os Estados e Territórios entregaria aos respectivos
Municipios vinte e cinco por cento dos recursos que receberem nas te.
mus do ítem rI deste artigo, observados os critérios estabelecidos
nos ítens I e I! do parágrafo 22 do artigo 212.

Art. 214 - Se a União, com base no artigo 198, criar impos

to excluindo o estadual anteriormente instituido, cinquenta por cento
de seu produto será entregue aos Estados, ao Distrito 'Federal e aos
Territórios, onde for arrecadado.

Art .. 215 - E vedada qualquer condição ou restrlçllo á entre
ga e ao emprego dos recursos atribuidos, nesta seção , a Estados, Pis
trito Federal, Territórios e Municipios, neles compreendidos adicio 

nais e acréscimos relativ"s a impostas.

J_U..JLT_IJ_I_C_A_T_I_V_A_

~'AIITI00="l

E'IR

PLENÁRIO

OEPUTADO CONSTITUINTE OTTOM,lR PINTO

Considerando que o sastema viáno nacional foi construído à custa de

enormes investimentos e sacnfícios, é de fundamental 1I'flfJortância que se garanta
os recursos Jnrüspenséveas à conservação desse patrimônio que vem sendo gradati

vamente di.Ianídado pela falta de serviços de conservação e manutenção em época

oportuna. Consaderamos que a receita rnais adequada à vinculação com o setor de

transportes é exatamente aquela oraunda dos combustíveis automotores e lubrifi
cantes, uma vez que seu consumo é diretamente proporcional à snl ím.taçãc do sis

tema viáno a, portanto, aos investimentos para a conservação da rede
FOl graças a vinculação que houve à época do IUCLG que f 01 possível a

construção desse ameneo patr.ínôrno, que começou a atrofiar e deteriorar quando
foi extanto.

Além da conservação, que é priorltáIla, temos ainda a necessidade

~llaçi!lo da rede.

EMENDA ES34439-1

r.r -,---c- 'LI:MAlIIOtcll.. lss.io/auleolllluio------------,

JUSTIFICATIVA

As para lis3,;õl~s I de um modo çe ce 1, não são ace i tas em sua

plenitude na maiJri.:l. dos paf se-s d~ snc i euaues aoe ct as . A própria

Orgi:ll1izaçã'J Intarnac;;.o,.11 do Tr-abalho, cons Lderada a lançada ell te!..
m1S di" j.eq l sLação Labo r a l , a.imi ':e, por meío de seu ccmí t ê de Li
be 'dade Sindical, r es t r Lçõe s ao e cer-c í c í o da referida factúdcl.:!e,Pa

As emendas aditivas, visam apenas repor os Territ6rios,na

posição que ora ocupam, em ~atéria tributária.
A Constituiç§o em vigor já lhes assegura as prerrogativas

que foran. esquecidas pelo Relator, talvez até por desavisado que e.:!,
tava , em relação aos Territ6rios.
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§ 29 - Empresa brasileira de capital nacional é aquela -z-:
cujo:controle decisório e a. maioria do capital votante s esce jern

sob a titularidade direta ou indireta de pessoas fIsicas domici

liadas no párs, ou de pessoas de Direito Público Interno.

§ 39 - Empresa brasileira de capital estrangeiro é a

quela que não preenche os requisitos do parágrafo anterior.
§ 49 - As empresas brasileiras de capital nacional te

rão preferência no acesso a créditos públicos concedidos direta

mente ou através de repasse.

§ 59 - As atividades das empresas brasileiras de capi

tal nacional, que a lei considerar estratégicas para a defesa n~

cional ou para o desenvolvimento tecnológico, poderão ter prote

ção temporária no mercado interno.
§ 69 - Os investimentos de capital estrangeiro serão

admitidos no interesse nacional e regulados na forma da lei.

Art. - Iila ordenação e regulação normativa das ativ,!

dades econômicas e sociais, o Estado exercerá funções de contro

le, fiscalização e incentivo, bem assim de planeJamento, que se
rá imperativo para o setor público e indicativo para o setor pri

vado ,

Trata-se de medida de sistematização, visando posicionar
os Territ6rios, no campo tributário, no lugar que, constitucional
mente, lhes foi cleferidoa

Dispõesm os Territórios de uma Secretaria de Finanças, com
quadros técnicos treinados na E5AF - Escola de Administração Fazen
dária em Brasília, escolhidos por concurso público, que promovem a
ar-recadaçãode todos os tributos devido aos Estad,)s.

A inserção dos Territórios no Capitulo dos Tributos, na

mesma posição que os Estados, é providencia que se implle, com o ob
jetivo de evitar retrocessos institucionais, incompatíveis com pro
p6sitos de autonomia, 'descentralizaçao e promoção do desenvolvimen
to e autogoverno das cnnunãdaríes brasileiras.

f:J PLENARIO
= 'Lt:NAlllo/c:Olllls1O!llIICOIlI••io----- --,

r;r TnTO/~lJlITI'leAçio- _,

EMENDA ES34441.2
f:J Constituinte AFIF DOMINGOS

Dê-se ao "caput" do art 231 do Substitutivo do ReI!
tor, a s equ.i.nt e redação:

"Art 231 - As jazidas, minas e demais recursos mine
rais e D5 pct.enc i a í s de energia hidráulica constituem propriedade
oí s t mta da do sola, para efeito de exploração ou ap rovea t ament.o an

dustr ia1. 11

J U 5 T I F I C A ç Ã O

Retira-se I com a nova redação, o conee!to de que os recursos m2:.
neraís e os potenciais de energia hidráullca pertencem à União. Num regime capi
talasta como o que rmpera neste país é preciso defender a não mtervenção do Est.,ê.

do. Naturalmente o Estado deverá ter uma política mineral e hídrica e supervisio

nar a expansão desse setor para que contribua para o desenvolvimento do país. Is
so não requer, no entanto, que esses recursos sejam considerados bens da União.

EMENDA ES34442·1
Deputado Constituinte Afif Domingos

= pUMÀIIlO/cOIoIlSSiO/StltCO»llliD --,

r;-r------------- TtXTOIJUI1'.'IC.çio------ -,

Dê-se ao CapItulo l, do Titulo VIII, a seguinte redação:

"TíTULO VIII

Da Ordem Econômica e Social

CAPíTULO I

Dos PrincIpios Gerais

Art. - A Ordem Econômica e Social, fundada na valori-

zação do trabalho e na liberdade de iniciativa, tem por fim pro

piciar a todos uma exist:ência digna e promover o desenvolvimento

nacional, conforme os ditames da Justiça social e os seguintes
princípios:

I - economia de mer~ado e livre concorrência;

II - propriedade privada e sua função social;

III - solidariedade entre as catieqoraes sociais de prod,!!

ção;

IV - redução das desigualdades regionais e sociais.

Art. - As atividades econômicas e sociais cabem à in,!
ciativa privada, observadas as exceções admitidas na Constitui

çâo ,

§ 19 - Considera-se empresa brasileira aquela constitu!-

da no PaIs e que nele tenha sua sede e administração, podendo
ser de capital nacional ou estrangeiro.

§ 11' - Não dependerá de licença de autoridade a produ
ção ou comercialização de bens e serviços exceto quando envolvam

risco para a vida, saúde, ou segurança do indivíduo, ou da cole

tividade. observado o disposto nesta Constitu~ção.

§ 29 - A lei reprimirá a formação de monopólios, olig~

pólios, cartêis e qualquer forma de ~uso do poder econômico.

Art, - O Estado somente desempenhará atividades econ§.

micas e sociais em caráter 'Suplementar da iniciativa privada e quaE

do o bem comum, inclusive a segurança nacional, o exigir.

§ 19 - A exploração das atividades econômicas pelo Estado

processar-ae-â exclus!vamente por meio de empresas públicas e de s~

ciedades de economia mista, cujo objetivo se restringirá às ativid~

des autorizadas expressamente na lei complementar, especIfica para

cada caso de intervenção.

§ 29 - O Congresso Nacional ou simples ato do governo de

terminará a cessação t;1as atividades tão logo desapareçam as razões

que motivaram a intervenção.

§ 39 - AS empresas públicas e sociedades de economia mis

ta submeter-se-ão ao regime JurIdico aplicável aos empreendimentos

privados, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias,

vedada a concessão de qualquer benefIcio especial não extenslvel ao

setor privado.

§ 49 - A admissão de empregados nas empresas públicas e

Sociedades de economia mista será feita mediante concurso público,

Conforme dispuser a lei complementar.
§ 59 - g vedada a cessão, à administração direta, de ser

vidores de sociedades de economia mista ou de empresas públicas, sal

vo para o exercício de cargo ou função de confiança, hipótese em

que o salário e os demais benefIcios referentes ao servidor serão

pagos exclusi.vamente pelo órgão de destino.
Art. - Somente as seguintes ativi.dades econômicas são

monopolizadas pela União:

I - a pesquisa e a lavra das Jazidas de petróleo e outros

hidroca.rbonetos fluidos, gases raros e gás natural, no território n~

cional;

II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;

III - o transporte marrtimo do petróleo bruto de origem na

cional ou de derivados de petróleo produzidos no Pais, bem assim o

transporte, por meio de condutos, de petrõleo bruto e seus deriva

dos, asqim como de gases raros e gás natural, de qualquer origem.

IV - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a industriali

zação e o comércio de minerais nucleares.

Parágrafo único. Ficam excluídos do monopólio de que tra

ta este artigo, as refinarias em funcionamento no Para, amparadas p~

lo artigo 4S da lei n9 2.004 de 03 de outubro de 1945.
A1='t. - A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e

outras formas associativas.
Art. - A navegação de cabotagem para o transporte de

mercadorias é privativa dos navios nacionais, salvo caso de necesa!

dade pública.
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PLEN1iRIO

..,- ~LENAIlIO/c:OllISlio/lllI'eO"Il"ia--------__,

Deputado PAES LANDIM

Conetia, tuinte GENEBALDO CORREIA

--'"Í I l·"j" Inclua-se, onde couber, no capitulo''';;DO Poder JudJ.-

ciárJ.o')rt;"'s~stitut.::.vodo Relator, os seguintes artl.gos:

IIArt. _ As vagas reservadas, nos TribunaJ.s, aos mem

bros do MinJ.stérl.o PúblJ.co e aos advogados serão preenchidas medn.an-.

te escolha em Li.eeae tríplices orqanaaadas pelo Conselhos Superiores

do Ministério Público e pelos conee thos da Ordem dos Advogados do

Brasil.

Art. - O Senado Federal, no caso de JuIzes dos TrJ.bu

naa.s Federais, e as nesembj.ê i.as LegJ.slativas, no de Juizes dos Tribu

nais EstaduaJ.s, poderão promover, nos termos da LeJ. OrgânJ.ca da MagJ.,!!

tratura srecaonet., representação, propondo ao el.eitorado a deae.ítuí.câo

por conduta de aa.da.oaa ou atientiaeôz-a.a à d.Lqnz.dade da .rus t a.ça •

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAçKO

JustJ.fJ.catJ.va. A presente emenda adat.a.va busca resolver os eequ.í.n-',
tas problemas que a redação atual auac a.tia e L) se somente os s Lnda.ca
tos vão a j ua.z az da.s s Lda.o co Lenavo , quando a greve afetar fortemente õ
aneerease público, todos estarão ã mercê dos emdí.caeos de emprega
dos (dos qr-evascae , portanto), pca s o de empregador está ampeda.do de
aj ua.z ar- o dd.s s Idao coLet.avo r daí a neceasr.dade de prever, como ê da
da.acpLr.na legal em va.qor , que o Pr-e aa.dentie do TrJ.bunal e o MJ.n;r.stérl.o
Públ;r.co do Trabalho poderão a.j uaaax de oríc.ro o da as Lda.o coLecavo r
2) em uma eêxae de ar-caçoa pubLr.cadc s no cczreao nrazr La.ense , e espe
c re.Lmentie no Corre1.0 de terça-feJ.ra, 21-7-87, o atual Pr-eaa.derrte do
TrJ.bunal aupexaox do Trabalho, MJ.nJ.stro MARCELO PIMENTEL, expzurru.ndo
a sua expe r xênc i.a de mua.tiaa décadas no trato desses problemas traba
Lhaa't.aa sob os maa.s v ar-a.ados ângulos, a.ns i.at;e em que "há, pca s , que
a.ncIu.í.r , na conatntud.câo , d i.spos i.çâo que dê poderes ã .ruata.ça do Tra
balho para não só conca La.ar , mas, também, ap Li.cer sanções quando ne
cessário". E faz a sugestão que compõe a parte final do S 49 aCl.Inã
proposto: J.nstaurado um daas Ld r.o coLetia.vo , o tir-a.bunaL trabalhl.sta
não fJ.cará obrJ.gado a pro texar prontamente sentença nor-rnatia.ve , poden
do, antes, enaj.aee.r e Julgar o comportamento das partes durante a ne
qoc aeçâo , e, da.ac í.p l a.nendo-e.s , ap l acax sanções cabIvei.s , determlonan=
do o retorno à neqoci.açâo sob essas sanções, para que as partes se
j am contia.nuementie "educadas" na arte de neçrcca.ax , Esse papel educa
tri.vo das partes se faz ampr-es ca.nd.IveL, porque, ho j e , neqoci.a-iae pou=
co e logo é a.natiauzadc o da s s Lda.c ccLetia.vo e é pxeca.ao que a Justloça
do Traba1.ho possa decadar se realmente "estava na hora" de auac a.tiez-
o da.s s Idao ou se o seu ajuaaementc foJ. prematuro, ampondo-ee recomen
dar às partes a't.a.tiude maa a neqoc i a l, e sanca.onando a conduta xneuh
ma.ase de qualquer das par-te s , Somente assam a .ruac.i ç a do Trabalho
poderá realmente contrl.buJ.r para a nesocl.ação colet~va, poas esta é
o alvo e ~ão o dl.ssJ.d~o, como vem ocorrendo entre nos.

AmplJ.a-;;e ao mâxamo , a ssam, o controle da sociedade

sobre o Poder .rudac i.ârao , chegando até ao 11.impoeacbmentv, em que o

Euno a.ona o Poder LegJ.slativo como órgão acusador.

A ccnstacuí.ção do Japão, no art. 79, prevê a consul

ta ao el.eitorado sobre a oonr a.rmacâo da nomeação do maça.s credo , nas

eleições seçua.nt.es , e a cada dez anos.

PlenárJ.o

..,- TlXTO/JtJSTIFIC_Qio-------------_,

Acrescentar ao Art. 162 o seguinte ~:

"Art. 162 ••••

S 4Q. No processo de dJ.ssidJ.o co'Le.tavo , que também poderá ser
a.j ua.z ado de ofícJ.O pelo Pr-es r.dent-e do TrJ.bunal competente ou a
requerimento da ProcuradorJ.a da .ruatn.ce do Trablaho, o 'l'rJ.buna1
poderá estabelecer normas e sanções, assim para o comportamento
das partes em conflito, como também para supri.r' a negociação ma
lograda, se antes não devolver as partes à neqoci.açâo , com as re
comendaçâes e sob as sanções que Julgar aproprJ.adas." -

r.r l'u:NAlIla/caWlssia/sUlCO.llIUio __,

EMENDA ES34445-5

tJ

Trata-Sê, a rJ.gor, de direito implí.cito na ConstJ.tul.

cãc , mas que deve ser expLa.c Ltiado , como fazem as conata.eua cõe s moder

nas.

r.T TIUTO/~(JSTlfIC...~ÃO-------------_,

EMENDA ES34444·7
l!J

""111011===-=----------,
ccnse.í.eua.nee GENEBALDO CORREIA

Dê-se ao § 37 do art. 69 do aubaeí.eueavo do Relator

a seguinte redação:

§ 37 - :e assegurado o direito à honra, â Ln't.amf.dade

e à imagem, sendo pr-oab i.da a utn.Lí.aação acuaave de dados contra a

pessoa. 11

"Art. 69 - ..

§ 19 - Os proprietários I armadores e comandantes de navios

naoionais, assim como dois terços pelo menos dos seus tripuli)ntes,

serão brasileiros.
§ 29 - O dispoato no parágrafo anterior não se aplica aos

navios nacionais de pesca, sujeitos ã regulamentação em lei federal a

Ai;t. - A lei, ao dispor sobre o regime das empresas c0l}.

cessionárias de serviços públicos federais, estaduais e municipais,

estabelecerá:

I - os direitos do usuário;

II - obrigação de manter serviço adequado;

III - tarifas que permitam a remuneração do capital, o melh2,

ramento e a expansão dos serviços, e assegurem o equilíbrio econô

mico e financeiro do contrato;
IV - fiscalizaçãç> pezmanerrtie e revisão periódica das tari

fas, ainda que estipuladas em contrato anterior.

Parágrafo único. A escolha da empresa concessionária se

fará mediante concorrência pública.

Art. - As Jazidas, minas e demais recursos minerais e
os potené:tais de energia hidráulica constituem propriedade distinta

da propriedade do solo, para o efeito de exploração ou aproveitame!2

to industrial.

§ 19 - A exploração das Jazidas, minas e demais recursos

minerais dependerá de autorização ou concessão federal.

§ 29 - g assegurada ao proprietário do solo a participa

ção nos resultados da lavra.
§ 39 - O aproveitamento dos potenciais de energia hidráu

lica dependerá de autorização ou concessão federal, com exceção da

queles de potência reduzida.

§ 49 - No aproveitamento de seus recursos hídricos, a Uni

ão, os Estados e os Municípios deverão compatibilizar as oportunid!!.

des de múltipla utilização desses recursos.

§ 59 - O aproveitamento dos potenciais de energia elétri

ca e a lavra de Jazidas minerais em faixa de fronteira somente pod!.

rão ser efetuados por empresas públicas, sociedades de economia mi,!

ta ou em resas brasileiras de ca i tar~cional.

Art. - Cabe à União legislar sobre normas gerais de direito L.D:ta1J e P3!.
celamento do solo urbano, admitida a legislação supletiva estadual e mmícipal ,

Art. - Aquele que pcssrír, como seu, imável urbano, de até 250 m2 , por Cl..!l

co anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-o para sua moradia ou de an f2..
milia, adqinrâr-Ihe-á o domínio ,desde que não seja propr íetârro de outro imóvel

urbano ou rural.

Parágrafo único - O direito de usucapião urbano só será reconhecido uma
vez, ao mesmo requerente.

Art. - O transporte coletivo urbano é um serviço público essencial, de

responsabilldade do Estado, podendo ser presta:b através de concessão ou permissão.
ArL - A lei daspnré sobre o transporte aérea, terrestre e maríb.mo in-

ternacional e de cabotagem, observado o princípio de recãpmcadade,

Art. - As microempresas, assim dehnidas em lel, receberão da l.h1ãJ, cbs

Estados e dos t>lJnicípios, tratamento Jurídico drferencí.ado, visando ao mcentrvo de
sua criação, preservação e desenvolvimento, através da eliminação, redução ou sam
plificação de suas obrigações armírustratãvas , tributárcas, previdenciárias e cre

ditícias, nos termos da Lei Complementar.

..,- Tll(T(l/~UJTII'IC...ÇÃD-------------___,

EMENDA ES34443-9
[:J
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PLENÁRIO

CONSTITUINTE JOSÉ LINS

EMENDA ES34446-3'

t:
_____ 'l.EIIÀ.IlD/Cll lll.....O/.I,l.eO..IUio---- --,rr=

r.r '- fElCTO/~unlr.e...çill----- _,

mo prlviléglo-da União, no caso. de o exigir o' interesse nacional

e de í.nex i s t t rem reservas conhecidas 'e sutrc í ent.es para o consuno
interno, e exploráveis, em outras partes do t errI t õri o bras i l e í r o ;

e, só pode ser efetivada com autorização das comunidades indígenas,

e-do Congresso Ne.clonal, obr iuanuo a destinação de percentual sobre

0$ resultados da lavra em benefício daquelas oomuru dades e do mei o
ambiente, na forma da lei.

EMENOA MOOIFICATIVA

Dê-se ao § 22 do Artlgo 231 t a seguinte redação:
JUSTIFICATIVA

.1.IHAIIIO/eclllSsic/&UleOllI1J1l4C --,

MODIFICAR a redação do Artigo 304, para a segulnte:

Artigo 304 - Os índios, suas comunidades

organizações, o MinistérioPúblico e o Congresso Naci.cna L, são
partes legít~ma" para ingressar em Juízo, em defesa dos mteres ses
e d~rei tos dos Indi.os .

§ 1Q - A competência para dirimir disputas sobre
os da re i t os indígenas será sempre da Just~ça Federal.

§2 Q - Ao t·hnlstério Público compete a defesa e
proteção dos da r e.i tos dos índios, judicial e ex t r a judi.c i a Lment e ,
devendo agir de o f Ie i o ou mediante provocação.

o texto atual do substitutJ.vo omitiu os pres
supostos básicos para exploração de recursos mmcrais nas terras
indígenas, que constava do texto da Comas s ão de Ordem Soc ra L.

t: PLENARIO

r;-r-------------71!;(70IJUIJfI'ICAq:i.O ---,

EMENDA ES34449-8'
I? Constituinte ALCENI GUERRA

PLENÁRIO

CONSTITUINTE JOSÉ LINS

§ 22 - t assegurada ao propraetãrão do solo partacípação

nos resultados da lavra, ou Justa Inderuzaçên Quando se tratar de monop6ho,

na forma da lei.

~._---_'l,n.illfOIC(ll.lfJrio/ru.C(l'frrdo

~

Qualquer cratérão Que venha a ser estabelecido na Consti
tuição para fixar os valores da participação do propnetário da solo nos r~

sultados da lavra resultará na criação de conflitos e equívocos de interpre
tação. E. isto porque, como é notóno, são complexas e amplas as relações ec.!:!.
nômicas engendradas pelas atavadades mineradoras. então, só a legislação ardi
nána, por abrangência e capacidade de prever todos os aspectos de um mesmo

problema, será capaz de impor uma discipllna racional para essa questão. Bas
ta, contudo, que a Consti tuação garanta essa participação. Daí, a presente .!

menda.

JUSTIFICATIVA

art. 231 -

EMENDA ES34447-1
tJ

r;-r- TUTONUITIFIC.lçi,,-- _,

EMENOA AOITIVA

Acrescente-se o seguinte parágrafo ao artlgo 7.

§3 Q - A proteção compreende a pessoa, o patrimô
ru o ma'ter aa I e imaterlal, o interesse dos Jnría os , a preservação

e restauração de seus d i r er tos, a reparação de danos e a promoção
de responsabilidades dos ofensores.

§ '2 _.........
§ 22 _ . JUSTIFICATIVA

§ 30 _ .

§ 49 - As empresas de mars de cinquenta empregados são

obraqadas a manter em seus quadro de pessoal efetlvo, pelo menos dez por
cento de pessoas maiores de quarenta e canco anos de andade,

JUSTIFICATIVA

Entendemos que sob esta redação, os Indios
estarão melhor proteg~dos Judicialmente.

EMENDA E534450-1
t!J Constituinte ALCENI GUERRA

os empregados.

A emenda visa eva.tar discriminação relativa a idade, entre

EMENDA E534448-0
tJ Constituinte ALCENI GUERRA

a seguinte:
MODIFICAR a redação do § 32 I do Art i.qo 302, para

tJ PLENARIO
,.,,- U:r.:TO/JUSTIFIOAÇio -,

c;:""J;]/n9 /
'LIN""111/eOllluio/IUleOI.lIUio----------,

tJ PLENARIO
r;-r TExTO/JUSTlFICAÇio ---,

Artigo 302 - o......... ..
MODIFICA a redação do §22, do Artlgo 302, para

a seguinte:

Artigo 302 ••••••••••••••••••••••••••••••••

§29 - A pesquisa, lavra ou exploração de miné
r aos e riquezas naturais, sómente poderão ser desenvolvidas co-

§ 3º - FIcam vedadas as remoções de grupos
indígenas de suas terras - salvo nos casos de ep a.demaa , c.!

tástrofe da natureza e outros similares/ficando garantIdo

seu retorno às terras quando o r i sco es t ave r eliminado; 12,
pr oIb ada , sob qualquer pretexto, a des t i nação para qualquer

outro fim das terras, temporariamente, desocupadas - e, apl!
cação de qualquer medi da que limite seus o i r e í tos à posse e

ao usu fruto es c Lus i. vo.
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JUSTIFICATIVA "item ••. - eatiabeLecarnentio , oxçeru.eeção , aut.onoma a e com

petência das regiões metrropoj.atanas; II

Na redação atual, sob pretexto de uInteresse

Nacional", as terras tempararlamente desocupadas pelas Indios
podem ser usadas para outros f i ns , a que se conflrmaria como

uma forma dp va.ol ênc i a contra as populações lndlgenas.

JustJ.fJ..catl.va

Emenda Modificativa

r.T TEJtTO'"lJnlf'C.l~;i.o-------------_,

~~AIITIl)O~
-4 PMDB

~LlN,..1I10/eoMlllio/lUICCWIU,\o ,

Emenda de adequação, Já que o atual 238 trata de uma com

petência Leqa.s Latn.va , o que fn ca mais adequadamente localizado

no artl.go 34.

Dê-se ao artigo 31 , VI, a seguinte redação:

tJ PLENARIO

EMENDA E534454-4 "". ------,tJ CONSTITUINTE SIGMARINGA SEIXAS

= TUTO/JllUlfIC...qio -,

~""~05J09J87

Deputado conseaeuí.nee SJ.gmarJ.nga seaxas

l:J Plenáno

Suprima-se a expressão "ou j uz-Edaces" do caput do artigo 252

e inclua-se no seu parágrafo âm.co , logo após "pessoa Jurídica

eatrrançea r a'", a expressão "e por empresa brasJ.leira, de capital

estrangeiro" ~

r.T l'LtNUIO/col,hnjio/.uICO.IUuk ~

EMENDA ES34451-0

nVI - autorizar e fiscalizar o desenvolvmento de tecnologia milita,
a produção e o cOln€rcio de matérial bélico, de armas e explosivos,
vedada sua exportação por empresa privada;

Justl.ficatJ.va

Justi ficaçtto

Emenda de adequação entre o estabelecido no caput e no pará

grafo, dea.xando à Len, a 1imitação da aqua.e i.çâo ou arrendamento de

propriedade rural por pessoas físJ..cas estrangeiras bem como por re

sidentes e domiciliados no exterior e à euecmaeçâo da Câmara Fede

ral e do Senado da REpúblJ..ca, no caso de pessoas JurídJ..cas.

O segundo elemento de adequação refere-se ao da.epoetio no ar

ta.ço 226, que trata das empresas nacxcnaas e das empresas bxasa Lea

ras, de capatia.l, estrangeiro; especialmente para esta últJ..ma, por 

nao estar compreendida sob o título de "pessoas Jurídicas estran
geiras".

EMENDA ES34452-8
De utado Constituinte S1. marin a Seixas p""""~PMDB

o dispositivo reproduz, em parte, texto do Substitutivo ..
O acréscimo diz respeito ao desenvolvimento de tecnologia

militar, à produção e comércio de armas e explosivos e à vedação

para exportar por empresa prí.vada ,
A proibição se justifica tendo em vista o interesse nacio

nal no absoluto controle da exportação de arraamentos , evitando com

isso possíveis arranhões em nossas relações internacionais, uma
vez que, sem tal controle, é possivel a ocorrência de práticas ines
crupulosas e indesejáveis, tais como a de venda de armas para grupo
de ríeaes t.eb t Lí.zação ,- ou para grupos envo!vdos com o comércio de
toxicos, etc. Deve haver , pois, um grande interesse do governo,
particularmente de nossas Forças Armadas,na rigorosa f í sca.l.Lzaçãn

da exportação de armamentos.

Dê-se ao art. 47, "ceput.v , do subse í eueavc a seguinte reda-

r.T ~I.EN..."IO/COM1~'lo/s11ICOMIUi(l--------___,

= TEtTO'JtlSTIF'CAqio _,

PJ PLenário

çâo:
r-e-r- TEltTO'JUtTlfIC.....io -,

"Art. 47 - O Dl.strito Federal, dotado de aubonomaa

ca, Leqa s Latrí.va , aõnunisexení.va e financeJ..ra, disporá de

bléJ..a. LegJ..slativa e será admi.nda t.xado por Governador. 11

polítl.

Assem- Acrescente-se ao artigo 77, o segulnte
50 XX:

JUSTIFICAÇÃO

exx - Autorizar e fiscalizar o de senvo l.ví.meq

to de tecnologia miI i tar , a produção e

o ccnérc ro de material bélico, de armas
e explosivos j 11

A emenda obJetiva substituir a expressão "Câmara Legislati

va" por "Aasemb.Lêa a LegJ..slatl.va", além de a.nvez-t.ezr a ordem de me,!!

ção dos poderes do D~stri to Federal à va.s t a da sJ..rnetr~a a ser

guardada com a referida ordem p revaeta para a União.

JUSTIFICAÇllo

Emenda Modifl.cativa

r;-r TUTOIJUHI',C,..çio _,

o presente acréscimo está em concordância com

a proposta de alteração do artigo 31, í.nc i so VI, através de emenda
que estamos apresentando.

Entende-se que I a exemplo das denoc r ac i as oe!
dent aa s mais avançadas, matéria de tal relevo não pode se subtrair
do controle e f asca l i zaçãn do Poder Leqa s l a t i vo ,

LI''''"T'OO~

PMPBDeputado Constituinte s~gmaringa seixas

f:J Plenário

r.-r I'LENutO/eow,uio/'UICOWISdo--------___,

EMENDA E534453-6
f!J

Transferir o conteúdo do artigo 238 para o artigo 34, como

item, com a seguJ..nte redação:
Os aspectos pujLt i co s de tais atividades têm

reflexos, rnt erno s e externas, que tornam í nt e i r ament e despropos..!.
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tada a orni ssão ou exclusão do Congresso Naclonal como i ns t ânc i a

dec í aér i a responsável por sua or i ent ação , de conformidade com a
1e1 e 05 acordos, tratados e convenções aotemectoneãe I que lhe compete aprovar

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA ES34456-1
[!J Constituinte SIGMARINGA SEIXAS

r;:r-------- PLt:NA~ID/CONISSÃo/S11'COlll~S.io -,

=-------------TtxTO/JllSTlfICAQÃO ---,

Acrescente-se, no § 19 do art.203, a expressão "dea'be

artigo" em seguida à expressão "atiem II U
•

JUSTIFICAÇÃO

A a dé i a b ási ca do dl.SPOSltl.VO é a de não pr rv i Le-

gl.ar categorias profissionais. Portanto, basta dizer diretamente
que não haverá tratamento de s i qua L em função de ca t eqcr i as pro

r i s s i ona i s , Antes, quando o d i spos í t avo tinha outra redação e
apar ec i a o termo "Lnc Ius i.ve ? , sua ahr anqênc i a era mai.or , sendo

a "categoria profr s s r ona L" um mero exemplo dos casos por ele
compreendidos. Justificava-se, então, a presença da eXPlessFo
"fatos eccnômi co s equa vajente s v , pois o ob j e t i vo era ev a t a r tr~

t anent o de s i qua L para fatos eccnômi co s equivalentes, fossem eles

qua r s fossem. Agora, porém, é diferente. o dispositivo ap Lí ca-js s
exclusivamente a ca t eqo r i as prn r i ss í onat s , de t ermi nando que

elas não podem anf'Luenc i e r o nível da tributação.

= TtxTO/dtJSTlfIC".. i.O ----,

A Emenda visa determinar exata e completamente o ar

tJ.go a que se vincula a alínea.! do i tem lI.

A expressão li pe r Lodo" signi f~ca, no contexto, mês,
semestre, ano. E muito genérico esse termo e, assim, pe rmi t a r â

que se faça Le i do imposto de renda para entrar em vigor na mês

seguinte, ou na semestre seçuinte , ou na ano sequante Ora,
idéia do dispositivo é evitar que o contribuinte s e j a surp r eend i-,

do, evitando-se os Decretos-Leis de 31 de dezembro para vigorar

logo em l!;;! de Janeiro. Assim, se deixarmos como está, chegaremos
aos Decretos-Leis de fim de mês para vigorar no p r i meí r o d a a do

mês seguinte, trazendo mui,ta i.nt ranqui Ladade aos cont r abu í.nt es do

Imposto de Renda na fonte.

p:r;~~~~

[Çjo;;7]

Dê-se a seguinte redação â a'l.Enea E do 1.tem III do art.

202, aupz-a.mí.ndo-eae , em conaeqüênoaa , o parágrafo único desse mesmo

artigo:
lIArt. 202 .••••.•..•.....•.••••••••..•••••••.•.....•.•.

I - .

II - .••.•..•••..••.•••.•.••.••...••••..•••..••.....•.

III - .

a) .

b) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

c) no mesmo exercício flnanceiro em que haj en s a.do ana

tituídos ou aumentados, ressalvados os impostos de que tratam os it

I, lI, IVe V do art.2D7 e o art.208.

IV - ..

Parágrafo Onico - supr-anu.do''

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA ES34460-9
tJ Constituinte SIGMARINGA SEIXAS

= I'I.I:NA~lo/eo ....IS5.io/llll.l:O.. ln.io _,

= TtlTO/JU''t'FIÇAÇio ---,

termo
",

subat i tui r , na alínea '~a" do item rrr do ar t i qo 202, o
"período" por "exe r c Lca o".

JUSTIFICAÇM

't.I:HUIO/cO...ISSÃO/SllICOllIUÃO-- _,

EMENDA ES34457-9
[!J Constituinte SIGMARINGA SEIXAS

EMENDA ES34458-7
l:J CONSTITUINTE SIGMARINGA SEIXAS

r;:r-------- PLlHA~IO/ÇO....I'do/SU.CO..I"M-- ,

tJ EMENDA DE PLENARIO
= TII!:XTO/~llllTI'IÇAÇio ---,

Oê-se ao artigo 31, inciso IV, a seguinte redação:

"IV - permitir, nas casos previstos em lei complementar, que fôr
ças estrangeiras aliadas transitem pelo território nacional ou

nele permaneçam temporariamente, sob o comando de autoridades bra

sileiras, vedada a concessão de bases militares; 11

Justi ficativa

Em deoorrz'ênoa.a de outra Emenda que oferecemos .peka qual

se propõe a subat.a'tuí.çâc , na alínea .e. do item III do art.202, da pa

lavra "per-Iodo" pela palavra "exexcãcao'", há que se aupr-amã r , na a1i

nea.!::, a frase "não alcançados pelo disposto na alínea ~1l, porquanto,

com a r-eferada substituição, a alínea ~ torna-se maas çenéxaca ou mai,

abrangente que a alínea ~, não se j uatia f.i.cando , po.ctanto, que aquel

seJ a excepca.onada por esta.

Em consequência dessas mod~f~cações, e atendendo às r~

gras da boa técnica legislativa, propõe-se a supressão do parágrafo

únaco do art. 202, passando a ressalva nele conec.ôe a integrar o dis

posto na alínea .!::, na forma acama proposta.

EMENDA ES34461-7
PConstituinte SIGHARINGA SEIXAS

,..,.,------r--- PI.I:HAIllO/ÇC....'uic/SIJICO.llIUio -,

r;r- TUTO/~lJSTI'Il:AÇio----------_-+---,A concessão de bases militares a pafses estrangeiros e o
trânsito de forças estrangeiras sob comando próprio ferem flagran

temente a própria soberania nacional, sendo necessário, portanto,
sua restrição no texto constitucional. suprí.rna-ue , no § 29 do art.2D7, a expressão "na

da tea".

JUSTIFICAÇÃO

r;r-------------1'EXTONlJ5TlF.CAÇio --,

Supr í.mar , no Item 11 do e r t aqo 202 do Subs t i t ut i vo ,
a expressão "para fatos ecohôeu.coe e qu ava Len t es v .

o da spos í.ta.vo refere-se a princípios que devem o r-Len

tar a utii.La aaçâo do imposto e, corno t.ec.s , não cabe à Le i, regulamen

tá-los, mas sim implementá-los e feta.vamenbe , Em outras palavras: a

pr'ôpr-t.a lei rej.atnve ao tributo há de conter em S1. mesma os eleme,!!:

tos a.nd.í.apene âve.í.e ã realização dos pz-a.nc.Ipa.oa mencionados no § 29

do art. 207.
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EMENDA ES34462·5
f1 Constituinte SIGMARINGA SEIXAS

,.,...- TUrO/JUITIFICAÇio ----,

De-se nova redação ao art. 206, substituindo-se a expres

são Ilterá seus efeitos avaJ.iados" pela expressão "será pez-Loda.camentie

ratif~cada ou não".

JUSTIFICAÇÃO

Ao Poder Legislativo compete legislar, fazer leia te não

fazer avaliações. Daí a inadequação da expressão IIterá seus efeitos

avaLaadosv, que deve ser substituída pela frase " s e r á periodicamente

ratificada ou não", a qual expressa função condizente com as atribui

ções do Poder LegislatJ.vo.

'LIHAIIIOICONI~lIio/IU.CO»lJldo ___,

=-------------TUTO/JUSTIFIC1<ÇÃO------- ---,

St1J:lxinn-se, no art. 201 (lo Pro;;eto ele C011s"LJ.tuiçc.o, a. expressíio

11 C0110 instrune'l)I,jO c1 e sua. a-Suaçco nca rG:G)l'3ü l;i..,'3.S éceca'", b":!r.l

00110 fi explici~;.l.1}aO"nos itens I e 1II I1 d o art. 202.

JustifJ..cagão

A lei - e ctQto j~noa c Const~tuição - deve ex~licar

porque é cobxud o deterr.lio:2.'Jo tributo (CO,10 i iS)';.1.",113!itO ••• ;.

"?or ou:...ro Ierlo, as contrib.tJ.ções aocaaãa , de interven-

çôo no rlonínio ecouêuaco e rJe il)fjel~p'j;~ ., = ""1J,;~gorias profJ.ssJ.o-

;::c'l""i'J.s '"!.33J;~lr"l.l1n.s 3.1) cO·ltrib'l..1:!..ute no axt. 202, Dort:lnto,alén

das J?:'econi~H?(la3 nos :'~<31S I e III, t:!.t".lé!l ~3 ~I')O ,.,1';'1119 II (i:1.1o.1

(lade de tratnnento) e 'ProJ.biçao de confisco nec1J.a'lte a COtitrJ.bui

çao (ito;> rvi.

,.,...- UllTO/JIISTlrlcAqlio ----,

Sup r ima-is e o § 4' do art. 210 do Substitutivo.

JUSTIFICAÇÃO

Essa disposição é desnecessária, porque redundante.
Afinal, t r at ac s e de impostos com fatos geradores bem distintos :
no IVV municipal é a venda, enquanto no ICMS estadual é a circu
lação, embora de mercadorias, em ambos.

Todavia, se o Relator não for sensível ao argumen

to técnico-tributário e preferir manter esse parágrafo, deve ao

menos esco Imá- Lo, duplamente, da expressão lIe cob rarv , a Li, cons

t ae t e duas vezes, "apés "Lns t i t ui rv , que é a única compe têncaa tr-i-,
butária prevista tanto no caput desse art. 210, quanto no do art.
209.

'LIN"flIO/COIlIUÃO/IIlICOlllllIÃC -----,

,.". TtllTO/JUSTIFICAÇio, -,

Dê-se ao art.21D, § 1', do Subshtutivo, a seguinte

redação:

"Art.21D - ............................•..•..•......

§ 10 - O imposto de que trata o item I poderá ser

progressivo no tempo, quando i.nc í d í r sobre área urbana não edi fieada

cu mal u t.Lk azada , de forma a se assegurar a cumprimento da função s,B.

elal da propr Lédade ;v

JUSTIFICAÇM

Essa disposição não deve ser cogente, mas facultati-

va, nem restr i t ava , mas abrangente, deixando-se ao legislador munic!

pa I o exercício pleno da competência t r rbut ár í a sobre o IPTU e suas

possíveis características (existência ou não de progressividade, ma!

or ou menor tanto na propriedade t er r í tur i aL, se não edificada nem

ut r Lí.zada , quanto na propriedade predial, se mal ut i Lí zada) ,

A divers rdade de cada um dos mais de 4.000 Municí-

pios está a ex Iç r r a alteração desse texto, consoante proposto.

= UllTONIISTIFICAÇio -,

Dê-se aos §§ H!, 22 e 32 do art. 213 do Substi tu
tivo a seguinte redação:

"Art. 213 -

§ l' - Para efeito de cálculo da entrega a ser e
fetuada consoante o pr-ev.i.s t o no item I deste artigo, excluir-se-á a

parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer

natureza, pertencente a Estados, Distrito Federal e MunlCipios, nos

termos do d.ispcs t o no art. 211 e no item I do art. 212.

§ 22 - A nenhuma unidade federada poderá ser des

tinada parcela superior a vinte por cento do montante a ser entre

gue pela União, nos termos do item Ir deste artigo, devendo o que e"
ceder ser distribuído entre os demaa s participantes com observância
do disposto no referido item.

30 - Os Estados êntregarão aos respectivos Mun.!
cipios vinte e cinco por cento dos recursos que receberem nos termos
do item 11 e do 22 deste artigo, observados os c r i t ér-acs estabele-
cidos nos itens I e 11 do 22 do art. 212."

JU TIFICAÇÃo

Trata-se de aprimorar a redação desses disposi ti
vos correlatos, com pequenos mas necessários retoques, tendentes a
mais clareza e precisão.

L""'''~PMDB

PLfll.iRlo/eollls'.iO!tIlICOllIUic, ,

,.,...--------------TfXTO/JIISTIF1CAÇio _

Dê-se ao art. 212, item e § 12 , do Substitutivo,
a seguinte redação:

"Art. 212 - Pertencem aos Municípios:
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se
fi

onde
por

I - o produto da arrecadação do Imposto da
União sobre renda e proventos de qualquer natureza,
incidente na fonte sobre rendimentos pagos ou cre
ditados, a qualquer título, por eles, suas autar
quias e pelas fundações que instituirem ou mant í.ve
rem; -

II - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
III - .......................•......

§ 1!2 - O disposto no 1.tem lI! não
aplica às prestações de s ervi.ços a ccnsum i.dor
nal, pertencendo, nesses casos, ao Munlcípio
ocorrer o r espec t i vo fato gerador, c i nquent a
cento 00 valor arrecadado. 11

JUSTIFICACÃO

Pretende-se reduzir a quantidade de incisos do & 99 do

art. 209, quer por eliminação (o atual item I é desnecessário e in

congruente), quer por aglutinação~~ (lI, rI:r e parte

do VI, no novo item II; V e parte do VI no novo item IV; o novo item

nI é o atual VII, compatibilizado com o art. 206 e aproximado do

~s~ms:rI), sem preJuízo Cb apr.lIlCrarrento técnico e fonnal. de tcdos e de cada um

r.r TU.TO/~USTlfICAÇÃO-------------,

PLENARIO

= PLUA'"o/coIlISSÃo/IUIc:OIlIISÃQ -,

p:r;'UT100~
P'1DB

Ao art. 33, III

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

1)

EMENDA ES34470-6
tJ

JUSTIFICAÇAO

Trata-se de aper f e rçoar a redação desses dispasi ti
vos correlatos. No i tem I do art. 212, além de se acrescentar a e~

pressão !lou cred i t adca" após IIrendimentos pagos" - porque tanto o

pagamento quanta o crédIto ensejam a retenção na fonte -, corrig~.!:!.

se a concordância das duas últimas formas verbais com seus suj e r
tos. Já no § lQ do mesmo ar t i qo , subs t i tuiu-se a expressão f~nal

uvalor paqc" por "valor arrecadado 11 , que é melhor, no caso

Onde se lê: Jazldas arqueo'lôqrcas

Le1a-se sítl0S arqueolêqrcos ,

= TIltTO/JI11T1FICAÇio -,

2) Em conssquêncta suprima-se o § lo. do art. 284, oor ser

redundante.

Dê-se ao art. 211 do 5ubsti tuti vo a seguinte red~

ção:
JUSTIFICAÇM

"Art. 211 - Pertence aos Estados e ao Distrito Fed..!:,

ral o produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda

proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre re:1d~me!l

tos pagos ou credã t.ado s , a qualquer título, por eles, SU.3.S auta!,

quí a s e pe l a s fundações que Lnst í tu í re-n ou mant Iverea",

A emenda visa a cornglr tmpropr-iedade do texto do art.
33, I!I que, efetuado, dispensa o § lo. do art. 284.

= TlXTO/JUlTIFICAÇÃO -,

FERNANDO HENRIqUE CARDOSO
JUS T I F I C A ç A O

Acr esce-rtcu-se a exp r es s ã a "0U c r eo.í t.a ãosw após

"rend.Lm~n:os pagIJs", porque t ant o o paqa-nent o quanto o crédito de

ren:iiment.os dãJ Luq.rr à retenção do iE!PQ..Sto na fonte.

EMENDA ES34471·4
t:
= fLlH"'IlO/c:OIlISS.;:o/IU.~OIlISlio---- __.,

PLENMIO

Qi1~;""'~

[f;iQ9M

Além disso, corr rqí u-se a concordãnc ta d,JS

ú.lt imas formas verba i s com seus sujeitas,

duas

í ..v:._•.: '\
Suprima-se, no art. 24 das D1Sposlções TransltÕrlas~-aex:

pressão "contorne di spuser a 1er" ~

= nXTo/JuITIFICAÇÃO --,

Dê-se ao art. 209, § 99, do Substitutivo, a seguinte re-

consta,tu1nte SItJMARINGA SEIXAS

Defrm do o S'is'tema ürçenentãr-io não há necess t dade de Ie i

dispor- sobra a lntegração dos Fundos ao Orçamento.

JUSTIFICAaO

EMENDA ES34469·2
tJ

dação:

PLENÁRIO

EMENDA MODIFICATIVA

CAPÍTULO II

DEPUTADA CONSTITUINTE MARLUCE PINTO

Parag .._3 2 do Art. 30.

A faixa interna de até cinquenta quilômetros de largura, pa

ralela à linha divisória terrestre do Território Nacional, é consi
derada indispensável à defesa das fronteiras e será designada como
"FAIXA DE FRONTEIRA, conforme dispuser lei complementar.

r.r Tl:XTo/~UlTl'ICAÇÃCl-- -,

EMENDA ES34472-2

= --: fLlNA'"0/CONISSio/IUICOIIlSS.lo .,

"Art. 209 - .

§ 99 - Cabe ã lei complementar, cruanto ao imposto de que

trata o item 111 do caput:

I - fixar o local das operações relativas ã circulação

de mercadorias e das prestações de serviços, para efeito de determi

nação do fato gerador do imposto t

II - dispor sobre os casos de substituição tributária

disciplinar o reg~me de compensação do imposto e prever hipóteses de

manutenção de crédito, nas operações e prestações interestaduais;

III - regular a forma de concessão e revogação de isençees.,

incentivos e benefícios fiscais, quando tiverem repercussão sobre o~

tros Estados r e

IV - excluir da incidência do imposto, nas exportações P.ê:,

ra o Exterior, operações de circulação de outros produtos além dos

mencionados ha alínea "a 11 do i tem II do -§ 89, deste artigo, e preste,

ções de serviços, bem como prever hipóteses de manutenção de crédito
em operações e prestações referentes a tais exportações li •
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II - .....•.......................
a) •••••••••••••••••••••••••
b) .
c) O patrimônio, renda cu serviços dos par-tadoe pol1ticos, inclusive

suas fundações, das entidades sindicais de trabalhadores e das instituições de
educação, de assistência social e das entidades fechadas de previdência pr-rvada,
sem fins lucrativos, observados os requisitos da lei ccmrerenter- e''

As entuIades de previdência privada, sem fins lucrativos, cujas finalidades pri
norctaí.s residem na canplementaridede dos benet':Í.cios concedidos pela prevtdêncta
oficial, resultando em renda suficiente para que o participante aposentado e sua
fam1lia possam viver em condições mais dignas do ponto de vista econânlco e eocaal
têm o caráter eminentemente social, tomando-as ti tuí.erea reais incontestes da
immidade tributária conferida pela constituição às instituições de assistência
social, consoante do estabelecido na alínea o, do Inciso III do artigo 19 da
vigente Constituição Federal.

JUSTIFICAÇÃO:

PLENÁRIO

CONSTITUINTE JOsg LINS

Como está constando no substitutivo "FAIXA INTERNA de cento

e cinquenta quilômetros de largura, impossibilitará aos Estados que
limitam coei outros países, disporem de unia gra'1de faixa de Terra,

e irá ocorrer, que maiores problemas surgirão aos governadores, que

não conseguirão resolver o problema mais polêmico existente no nos
so País, que é o do "homem e da mulher sem terra".

JUSTIFICATIVA

EMENDA ES34473·1
'-[!J ----""'''''-''-'''''''-'''--''''='=-~ --') rr";:~
~-----"LINÁ~Ir>/eo"'I'I~o/.U--COlllIUÃO ---, I::!:f-:::-IlAT.I.=.---:-l

,'- -"""""""""-- -'1 C0 "iJ.iJ
,.,..,--------------rUroNIIITI'ICAÇ;,O-----------__-,

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se a seguinte redação ao § 7º do art. 6 do Titulo

Assim sendo, considerando a necessidade- de preservar os recursos das entidades
de previdência privada, de forma a alcançar os seus objetivos pr-ímoradí.aí.e
ooosistentes na melhoria do nível de bem estar das maae diversas cenadae da
população e tendo em vista que as referidas entidades carecem de clam e indis
cutível proteção constitucional quanto à preservação dos seus recursos, in:pÕe-se
o acolhimento desta emenda. \

lI:

§ 72 - Ninguém será submetido a tortura, a penas ex,!:!.

éis, ou a tratamento desunano ou degradante, consrderando as mais graves .2
renses a vida, a existência digna e a integndade física e mental, a tortu
ra, as ações de guerilha, de terrorismo, de sabotagem, assalto e sequestro,
coosaoersdos crimes de Ieaa-henaníríade, insuscetíveis de fiança, prescrãção

ou anistia, respondendo por eles os mandantes, os executores e os que, po

dendo evitá-los se omitirem eos que tomando conhecimento dele não o comuni
carem por qualquer meio a autoridade competente.

EMENDA ES34476·5
tJ CONSTITUINJ'E JOSÉ LINS

,..,- nXTO!JUHr'ICAc;io, ____.

Emenda Supressiva ao Art. 30, §12

Suprima-se o §1!Z do Art. 3J

Renunerem-se os demais parágrafos.

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICAÇÃO :

Todos esses crimes são Igualmente hediondo não haven

do razões morais ou cívicas para excluir qualquer um deles da cateçor.ia de
crimes de lesa-humanidade.

O §12 na forma proposta., não só é absolutaoonte dispensável por não introduzir
qualquer inovação ou principio consti tucional essencial, CCX1D se ece'í tável
deveria ser objeto do Titulo VIII, Capitulo I, que trata dos pr-ínciptos gerais
da ordem econômica, e não do corrente titulo que trata dos bens da União.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

PI ENMro

Supr rma-se o art. 29 das üispos ições Trans t tÕr1 as , ~_'::~\,,~ (

Emenda Modificativa ao Art. 62, §33

Dê-se a eeguínte redação ao §33 do Art. 62 do Substitutivo do Relator:

.LlIN.bilrJ/CON.SliO!sUICOlIlIIÃo'-- -,

U§33 - A propriedade privada é assegurada e protegida pelo Eatado;"

m-------------T1!lCTO/~u.Tr'le.çio,--- ____.

EMENDA ES34474·9
[:J
r.T-------- .LtNAIHO/CON"sio/IUKOMrnio, _

,- TEXTO/~lIITI'lel.Çio-----------____,

r
JUSTIFICAÇÃO :

JUSTlFlCAÇM

A simplificação da redação ccmattbí Hza aprccoeta cem a natureza de un texto
constitucional e elimina a redundância cem outros dispositivos do texto, CCX1D

por exermlo cem o Art. 225, inciso III, e cem o Art. 236, caput,

A transfonnação das atuars cooparativas de crêd1to em
ms n tuiçêas f'mencetres plena pode esperar a requ1amentação do art. 255
deve atender às regras que vierem a ser fixadas nel o Congresso.

EMENDA ES34478·1
(l CONSTITUINJ'E JOSÉ LINS

rrr-------------T1!XTO!~UlTrF'cAç.io -,

EMENDA ES34475·7
[:J CONSTITUINJ'E JOSÉ LINS

Emenda M:xiificativa ao Art. 51!, §36

De-se ao §36 do Art. 51! a seguinte redação:

n§36 - A lei pranoverá a defesa de consunidores e usuários de serviços."

,.,..,- Tl[lCTO!~lIST.'ICAÇio ,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVC ElIDIDAOO: ARTIGO 203

Dê-se à alínea "CU do item II do Art. 203, a seguinte redação:

IIArt. 203 
1-

JUSTIFICAÇÃO:

A nova redação sirrçlifica o texto constitucional, preservando o principio da
defesa do consunidor e usuários de serviços, eliminando redundâncias cem os
di~sitivo":i ~s Capitulas I (Da Ordem Econômica e Financeira) e Capitulo rr,
secao I (Da Saúde) , e a expressão li ••• protegendo-lhes a segurança ••• 11 que
tem aentndc vago neste contexto.
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EMENDA E534479-0
tJ CONSTIWIN1'E JosÉ LINS

~Lt:N"lllo/tOlll";;D/SUltOMlnM--------___,

...- TUTO!JUSTlfICAÇÃO __,

JUSTIFICAÇÃO:

A adição do parágrafo proposto visa preservar a incidência única da alíquota
dos impostos sobre energia etébeica, mmêz-íce, petróleo e ccrcusüivers líquidos
e gasosos como tem sido da tradição trlbutária brasileira, respea tanco-ee a
transferência de ccmpetência da tributação do nível federal para o estadual •

ENENDA l>lJDIFICATIVA AO ART. 209, §5', m::ISO Ir

Altere-se a redação do Inciso TI do §5!2, do Art. 209 pera a seguinte"

EMENDA E534482·0
fJ CONSTIWIN1'E JOSÉ LINS fTY~RTIDO~

"Art. 209 - tJ PLENÁRIo
~L(N ...RIQ/COIolISSÃO/SU.CCllllllSio ____.

§5' -
r.T-------------TEXTO/JUSTlF'CAÇÃO--------------,

ENENDA l>lJDIFICATIVA AOART. 289 E SEU PARÁGRAFO úNIco

II - As alíquotas aplicáveis às operações internas realizadas
com energia elétrica, minérios e petróleo, inclusive
combustíveis liquidos e gasosos dele der-ívadoe;" Dê-se ao Art. 289 e seu parágrafo único a seguinte forma, suprimindo-se o caput

é tiranaformando-ae o parágrafo único em artigo:

JUSTIFICAÇÃO :

Substi rui-se no texto do relator a palavra minerais por- minérios, para retificar
a llTÇerfeiçào tecruca, porque na realidade~ta se aplica a minérios, que
são aseocaaçoes naturais de mtneraia.

"Art. 289 - As entidades da administração direta e indireta, privile
giarão a capacitação ctent.irfoa e tecnológica nacional na concessão
de incentivos, e utilizarão, em igualdade de condições, bens e serviços
ofertados por empresas nacionais. II

r.r T'ClIraIJuSfINC",..io --,

JUSTIFICAÇÃO :

A nova redação visa eliminar a anpla ingerência proposta do Estado no dcnintc
econêníco, no caput do ar-ttgo anterior, e simplificar a redação do parágrafo
uní.co eliminando as redundancias internas e mesmo cem dispositivos de outros
capitulos (vãde o Art. 226, §3'J.

EMENDA ES34480·3
tJ CctlSTIWIN1'E JOSÉ LINS

tJ PLENÁRIo

'--- J tJYiL"''':J
PLEN""IO/COWISsIo'luaeOlllllio "l ~O"T"---::-l'-- -'J b9P 09J87 J

ENENDA ADITIVA:

Acrescente-se após o Art. 267, o seguinte artigo, reramerando-ee os subsequentes:

"Art. o •• - A constituição, organização e funcionamento de entidades de previ
dência privada dependem de previa autorização do Governo seeerei..

EMENDA ES34483·8
I:J CONSTIWIN1'E JOSÉ LINS

"LlNA"IO/COlollSsio/slJaCDlollUio--------___,

Parágrat'o Único - As entidades fechadas de previdência pr-ivada, sem fins lucrati
vos, são consideradas comterrentares do sistema oficial de previdência e assis
tência social."

...- TUTO/~USTI'ICA~ÃO __,

ENENDA l>lJDIFICATIVA AOPm. 263

JUSTIFICAÇÃO: Dê-se ao Art~ 263 a seguinte redação:

o desenvolvimento social brasileiro tem merecido especial atenção dos poderes
pÚblicos, principalmente no que tange à melhbria do nível do bem-estar das mais
díversaa canadaa da. população.

Nesse contexto, a previdência socí a), tem sido objeto de grandes rerormnaçóes,
objetivando a melhoria de sua eficiência operacional, mas, apesar dos esforços
dlspendidos, ainda não tem condições par-a solucionar tudo aquilo que anter'eaaa
particularmente ao homem, ou seja, tudo o qu~ representa evolução e menutençjio de
seu status social e econêmcc e o de sua. famil1.a.

Essa. falta de condlçÕes da previdência social - manutenção do status social e
eccoêníco do segurado - faz cem que o trabalhador não se retire da vida profissio
nal quando, por exemplo, adquire o direito à eposentedcr-ra por tempo de serviço,
frustando, consequentemente, a oportunidade de ingresso a no '05 antegrantes da
força de tr-ebalho ,

Objetivando atenuar esse problema. social angustiante, tnetacrí ren atgunas empresas
planos especiais de complementação de eposentadoz-í a, permitindo, assim, que seus
empregados, merecrdamente , se retirassem da vida profiSS10nal cem condições -nats
dignas de eobrevrvéncí.a,

l'Art. 263 - Ao sistema nacional único de saúde comete, além de outras
atrii:'uições que a lei estabelecer, a fiscalização da produção de medi-.
cesentos, equipamentos, imuno-biológicos, hemoderivados e outros in
suncs; ãncentavar- a formação e utilização de recursos htmanos , as
ações de saneamento básico, e o desenvolvimento cientifico e tecno
lógico i fiscalização da produção e qualidade nutricional dos alimen
tos e controle de tóxicos e tnebr-íentee,

§ Único - Supletivamente, em caráter excepcional e transitório, poderá
o sistema se ocupar diretamente da Pl'Odução de medicamentos,
equapamentoa e outros insumos. 11

JUSTIFICAÇÃO :

A nova redação propõe a redução da participação do Estado, na ataví.dade produtiva
do sistema úmco de saúde, reservando ao Estado somente atribuições normativas
e de fiscaliza.ção e controle.

r.T-------------n:XTO/~lISTlflCAQÃQ --,

G;:'''~

[il;j'~';L:;JPLEN~RIO

CONSTITUINTE JOSÉ LINS

~ ~= __J

,..,.,.- 'Ll:d~IO/COWIS$ÃD/.O.CO.II• .io ___,

EMENDA ES34484-6
!:J

r.r TEXTO/JUSTI~ICAÇÃO---------------,

EMENDA ES34481-1
l: CONSTITUINTE JOsÉ LINS

EMENDA l>lJDIFICATIVA AO ART. 209 CAPÍTULO II

DA UNIÃO

Adicione-se ao Art. 209, o parágrafo seguinte:

Dá-se nova redação ao i t em XVII, do Art. 31

n§10 2 _ À exceção dos impostos de que tratam O item UI deste
Artigo e o item UI do Artigo 210, nenhun outro tributo sem
instituido sobre operações relativas a energia elétrica, mi
nérios, petróleo e combusttveis líquidos e gasosos."

Art. 31 - •.••••.•.•....•.•.•••..



CONSTITUINTE JOSÉ LINS

PLENÁRIO

"I.IMAIlIO/COWIIII(J/IU.COllUIl~---------_,
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XVII - planejar e promover a defesa c I vi I permanente con

tra as calamidades públicas t especialmenílle, as secas e as inundações,
conforme di spuse r a Le i .

JUS T I F I C A T I V A

A atual cons t i tuí ção , artigo ôa , Lte-n XII, confere à uru ão

a conpet ênc i a para organizar a defesa permanente contra as ca Lamatía-

des púb Lr ca s , espec i aLment;e a seca e 85 inundações.

A questão concernente à calamidades públicas já mereceu a~

pl os debates e estudos nos diferentes nfve i s de governo, federal, e~

tadual e muru c i pa I J notadamente no tocante a seca e inundações, eve!l
tos de ocorrência mais frequente no país.

Atualmente, o campo de atuação da defesa civil apresenta Dl:!.
t r as pecu l í.ar i dade s , além das referentes a seca e a Inundaçoes , em
face dos tremores de terra, par exemplo, devendo o problema ser ene,!
rado, par isso mesmo, no que tanqe a seus efeitos, como de natureza
permanente, a despe i to de sua per iodicidade

A alteração proposta acrescenta as palavras IIcivil" e "co,!!
forme dispuser a lei", com o objetivo de aperfeiçoar o texto.

EMENDA ES34485-4
[!J

PLENÁRIO
r.T TUTO/.uITI1ICAQ'40 -,

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se a alínea C do Lnc i so II do Art. 203:

Art. 203 •..•.•••••••••••••••••••.••••.........••••

I - .

II - •••••••••.••••.••••.•••••...•.....•••••••••••

Alínea C - Pa t r i môru o , renda ou servrçcs dos partidos políticos,

inclusi ve suas fundações, das ent i.dade s s rndfcar s de trabalhad.Q.

res e das Lnat i tua.ções de educação, de previdência privada

ass í st.ênca a socra l , sem f i ns lucrativos, observados os requisi

tos da Le i complementar.

JUSTIFICATIVA

Tendo em vista o caráter assistencial, lndiss.Q,

c i áve I dos serviços e das complementações de benefIc rcs previde,!!

eiários que constituem as finalidades básicas das entidades

chadas de previdência pnvada, torna-as tiltulares reais da im.'!,

nidade tributána conferida pela constituição as instituiçães de

assistência social, consoante do es t abe Lec r do no artigo 19, inc1:,.

so 111 alínea C da constituição federal.

EMENDA ES34486-2
[!J CONSTITUINTE JOSÉ LINS

l:= TUrO/JUITI'ICAÇIo -,

TÍTULO VIII

CAPÍTULO III

Dê-se ao Capítulo III do Título VIII a seguinte redação,

Art. 255 - O arsteea fmancearo naciooal será estrutura

do em Iei , de forma a promover o ceserwnlvmento equilibrado do País e a
servir ao interesse da coletividade, que disporá, inclusive, sobre:

- a autorização para o funcionamento das ínst.ítur

ções rmancerraa, bem como dos estabelecimentos de seguro, previdência e de

capa talização j

II - condições para a participação ~ capital estra!J,
gelID nas instituições a que se refere o item anterior, tendo em vista, e2

pecialmente:

a) os interesses nacionais;

b) os acordos Intemacíonarsj

C) CIltérfos de reciprocidade j

lI! - a crqanlzação , o funcionamento e as atribuições do

banco central;

IV - requisitos para a designação de membros da direto-

raa do banco central, bem como seus impedimentos após o exercício do carçn:

v - a criação de fundo, mantido com recursos das inst!

tuiçiles financeiras. com objetlvo de proteger a economia popular e garantir

depósitos e aplicações até determinado valor.

§ 12 - A autorização a que se refere a item I será inego
ciável e intransferivel, permitida a transmissão do controle d3. pessoa juríd!
ca titular, te concedida sem ônus, na forma da lei do sistema financeiro nacil!,

nal, a pessoa jurídica, cujos dirigentes tenham capacidade técruca e reput.ª
ção ilibada, e que comprove capacadade econômica compativel com a empreendi
menta.

§ 2Q - Os recursos financeiras relativos a programas
projetos de caráter reqaonal , de responsabilidade da União, serão depõaí.tados

em suas ãnst.rtuíções regionais de crédito e por elas aplicados.

JUSTIFICATIVA

~ meçéveã o esforço do Relator para elaborar t.m texto

ajustado às asparações nacíonais,
A emenda apresentada correspoode a una revisão de sua

orop~j:~ós lonqa discurssão com parlamentares diversos, com pessoas e
entidades representativas da commadaoe brasileira, com técnicas em legi,!
Iação e com especialista no assunto.

CONSTITUINTE JOSÉ LINS

PLENÁRIO
r;r-------------TuTo/~Un'nCAQ'i.o __,

El'ENOA SU'RESSIVA

Suprima-se a expressãc.vs OOS SHIlICATOS RESPECTIVOS"

INSERTA NA LETRA "C" 00 § Ú'JICO 00 ARTIGO 159.

JUSTIFICATIVA

A sistemática na processa ele~toral em todas as legisl,!
ções anteriores, tem sido no sentido de que as juizes classistas das Ju!l
tas de Conciliação e Julgamento I sejam eleitos pelo voto dos associados
dos sãndicatos na forma do § lQ do Art. 160 como tem sado praticado em

todas as legislsções anteriores.



Por conseguinte, não se justifica timul.tuar o processo

eletivo no Tribunais e JU1ZOS do Trabalho, misturando os critérios de ele!

ção dos Juizes das Juntas de conca.Llação e Julgamento com os Tnbunais R~

gionais do Trabalho, conforme se encontra na letra "CU do § único do ar-t .

159.

CONSTITUINTE JOSÉ LINS

=--------------TnTOf~uSTlfle.çlQ- ___,

EMENDA MODIFICATIVA
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Art. 226 - Será consaderada empresa nacional a pessoa

jurídica constituída e com sede no País, cUJO controle decisório e de capi

tal votante esteja, em caráter permanente, e exclusivo, sob a titulandade
direta ou indireta de pessoas físicas resaoentes e domiciliadas no País I

ou por entidades de direito público interno.

§ 12 - Será consaderada empresa brasí lerra de capltal

estrangeiro e pessoa jurídica constituída, com sede e direção no País, que
não preencha os reqursftos deste artigo.

§ 2Q - A atividade das empresas nacjonaaa, que a Iea

consrderar estratégica para a defesa nacional ou par o desenvnlvamento te~

nolágico I poderá ter proteção temporária, na forma da Iea ,

§ 3º - Na aquí.sação de seus bens e serviços o Poder

Pública dará conforme dispuser a lei, tratamento preferencial à empresa n.ê.
clonal.

Alterar a redação do § 2a do Art. 162 nos seçuantes termos.

Art. 162 •.•••••••••.••..•••••••.••.•.•••••••••••.....••••

§ 1a .

Art. 227 - Os investimentos de capatal
serão adm!tidos e ciscipjfnedos por lei.

estranqerro

Constituinte JOSÉ LINS

§ 22 Recusando-se as partes à negociação ou à arbítragem, é

facultado ao interessado ajuizar processo de dissídio coletivo, podendo a Jus
tiça do Trabalho estabelecer normas e condições, respeatadas as disposiçoes

convencionais e legaIs mfrumas de proteção ao Trabalho.

JUSTIFICATIVA

Os dtreatos e ooraçações das partes são iguais perante

Justiça, por conseguinte não semente a recusa do empregador, mas, a do emprega

do, à negociação ou arbitragem, deve ensejar o aju~zamento do processo de díss1.
dio coletivo.

Por outro lado,

Os Sindicatos de Trabalhadores deflagam greves sem buscar
antes a negociação com a categoria patronal, sendo portanto, necessário que a
constituiçllo permita que também os Sindicatos patronais possam ajuizar o díssi
dia coletivo, para viab~hzar a cancillação e par um fim no mov~mento grevista
que normalmente traz prejuízos para':as partes e para a socaedade em geral

EMENDA ES34489·7
I!J

PLENÁRIO
=- TUTO/~lItTl.IC...çio__--__----__-___,

TíTULO VIII

(ROEM ECONÕMICA

Dê-se ao Cepitulo I a seguinte redação:

Art. 225 - A ordem econômica, fundada na vajorazação do
trabalho humano e na livre arucíatãva, tem por flm assegurar a todos eX1S

tência digna, conforme os ditames da justiça social e os seguintes pr.íncf

P10S:

I - soberania nacional;
I! - propriedade privada;
III - função social da propriedade,
IV - h vre concorrência;
V - defesa do consumidor,

VI - defesa do meio eminente;
VI! - redução das desigualdades regionais e sccaaís ;

VIII - busca do pleno emprego, e

IX - tratamento favorecido para a empresa de pequeno

porte.

Art 228 - A intervenção do Estado no domínio ecanâm,!

co s6 será permitida quando necessária para atender a ~mperatlvos da seg.!;!

rança nacional ou a relevante mteresse social, coaforme def'anldos em Iai ,

§ 1s - As empresas pétü.icas e as sociedades de economia

mrsta e sua subsidiárias serão craadas por lei complementar, e f'acarão SUjei

tas ao direito préprao das empresas privadas, Incâusave quanto às obraçações
trabalhistas e trlbutãrias.

§ 29 - As empresas púbhcas e as socaedades de economia
nusta não poderão gozar de privllégios rascats não extensivos às do setor prl:,
vado,

§ 3º - A Iea repramírã a formação de monopélios , oligop-ª.
lias, carteas e toda e qualquer forma de abuso de poder econômico que tenha

por fim dominar o mercado, ellminar a livre conccrrêncaa ou aumentar arbitra
riamente o lucro.

Art. 229 - Como agente regulador Ela atlvida:le econômica,
o Estado exercerá funções de controle, f'Lscalazaçãc , incentlvo e pjenajamento ,

que será imperativo para o setor públlco e mdacat.ivo para o setor privado.

§ 12 - A lei apoiará e estimul~á o cooperatãvasmo e o~

tras formas semelhantes de associatlvismo.

Art. 230 - Incumbe ao Poder PúblIco, diretamente ou sob

o regime de concessão ou permissão por tempo determmado e através de canca!,
rência pública, a prestação de servaços públicos

§ 1a - A lei drsporá sobre:

I - o reqane das empresas concessâonáraas e perm~ssl0E!á

raes de eervaçcs púb.lacos, o caráter especial e a prorrogação de seu contr!

to, e fixará as condições de f'Iscal rzação , caducadade, rescisão e reversão
da concessão ou percussão.

II - os dareí,tos das usuários;

UI -tarifas que permitam cobrar os custos e que ate.!:!,

dam à Justa remmeração dos serviços;

IV - a obraqatorfedade de manter serviço adequado.

Art. 231 - As jazadas, minas e demais recursos nuneraí.s
e os potenciais de energia hidráullca conat.rtuem propriedade dastmta da do
solo, para efeito de exploração ou aproveitamento anduatriaj. e pertencem

Unillo.

§ 1Q _ A lei poderá atrrdbua'r aos Estados a concessão do
uso de potenciais de enerqia elétrica existentes no seu territ6Ilo, obedeci

das as normas deste artigo.



Art. 238 - Os armadores, comandantes e dois terços, p~

lo menos, dos tr.ipulantes de embarcações nacronats serão brasileiros.

Art. 237 - A lei disporá sobre a ordenação do transpof.
te marítimo mtemacãonal, bem como sobre os servrços de transporte terre~

tre e aéreo de pessoas, de bens e de carga no terratórâo brasi.Ierro.

3340

§ 22 - t: assegurado ao propraetâr-ín do solo I na forma

da jer , oarticjpaçâo nos resultadas da lavra de bens minerais, Ou Justa irld!:.
ní.zação no caso de mcnopôjm.

Art. 232 - O aproveitamento das potencãaaa de energia tu
dráulica e a pesnrísa e a lavra de recursos minerais somente poderão ser ete
tuadas por empresas nacionais J mediante autorização ou concessão da UnlãQ~

na forma da 1e1, que especificará as condições de trensrsrêncaa e medldas
específicas quando essas aUvãdades se desenvolverem em terras ocupadas par
conrüdades indíçenas ou em faixas de fronteira.

por usucapião.

§ 22 - Os bens públ.acos urbanos não serão adquí.rados

§ 1Q - ~ assegurada à commidade indígena audí.ência s.2,

bre as medidas de que trata o caput deste artigo J a partacrpaçêo nos resul
tados da lavra de recursos mínerais em terras por ela ocupadas, ou justa 1;
oení.zação no caso de monopólio.

§ 22 - Não dependerá de autorazação ou concessão o apro

ver tamento de fontes de energia renovável de capacadade reduzida. -

§ 3Q - A ter regulará o usa e a exploração econômica
das florestas natãvas, e incentivará o florestamento e o reflorestamento.

Art. 233 - Constatuern monopálio da Umão:

I - a pesquisa e a lavra das J8z1das de petróleo e

outros hidrocarbonetos flU1dos, existentes no terrãtório nacional.

II - a ref'Inação do petróleo nacional ou est.rançerro ,

lIr - a armcrtaçâo ou exportação dos produtos mencion.ê.

dos n05 itens I e lIj

IV - o transporte marítimo, ou por conduto, do petr.Q.

leo bruto e de seus derivados combustíveis.

V - a pesquisa, a lavra o enr.íquecimentu, o repr.Q.
cessamento, a industriallzação e o comércio de mínerars nucleares.

Parágrofo único - O monopálio previsto neste artigo

mcluí 05 riscos e resultados decorrentes das atlvidades ali mencronadas ,

vedado à União ceder ou conceder qualquer tipo de participação en espécie

ou em valor, na exploração de jazidas de petr61eo ou gás natural, salvo

com auturazação do Senado e da Câmara Federal.

§ 1Q - A Iea regulará a armação, propriedade e tnpul.§.

ção das embarcações de esportes, turasrc, recreio e eporo marítimo.

§ 22 - A navegação de cabotagem e a interaor , bem como
a atlvidade pesouerra são pr ivat ívas de empresas nanínnai.s, ressalvados os

casos de necessaoade péhl.ica. A lei regulamentará a pesca artezanal e aqu,!
la exercida por pequenos pescadores.

Art. 239 - Os Poderes Públlcos promoverão e Incentiva
rão o turasmo e o lazer.

Art. 240 - As nicro-enoresas e as empresas de pequeno
porte terão legislação própr-ia destinada a protege-las e mcentava-Ias ~

través da slmpl1ficação e redução de exaçêncí.as administrativas, socaaí.s ,

fisca1s, tributárias e de programas espacaars de crédlto.

JUSTIFICATIVA

É inegável o esforço do Relator para elaborar rm texto

ajustado às aspirações nacionais.

A emenda apresentada corresponce a uma s.irmles revrsão

de sua proposta, após longa dí.scurssão com parlamentares diversos, COO1 pe~

soas e entidades representativas da comunidade bras.í.larra, com técnicos em

legls1ação e com especialãsta no assunto.

o conteúdo do texto do Relator ftn pratlcamente mant,!.

do. Expressões ou artlgos e parágrafos acasos suormudos , ccrrespondem

repetições ali contadas Ou a incorporações em outro dispnartavo , para ec..Q.

nooua do texto. As mudanças concei tuais são pequenas e pouca numerosas.

EMENDA E534490-1
[l SENADOR CONSTITUINTE ALUIZIO BEZERRA

Art. 234 - Cabe à tmião Ieqasjar sobre normas qeraas

de dí.rca.to urbano, acinitida a legislação sup.íet.iva estadual e municipal.

Art. 235 - É çarantrdo o dueito de propriedade de

Imvel urbano, adsu.tdda a desapropr.iação por necessadade púhl rca, tJ PLENÁRIO

PLfNA~IO/CONISsio/SU'COMISdo ,

§ 1º - A propriedade urbana cumpre sua função públi

ca quando atende ao ordenamento da uso do espaço urbano expresso em

plano urbanístico, aprovado por lei municipal, obraqatérf,o para os munic.,f

pios com maas de cinqoenta mil hatn.tantes,

§ 2!:l: _ A lei cnítn.râ a especulação abusava com o solo

urbano.

§ 31;1: _ A população do mmicfpfo , através da manifesta

ção de, pelo menos, CInco por cento de seu elertorado poderá ter a lniciat,!

va de projetos de Iea de interesse específico da crdade ou de bairro

§ 412 _ As desapropriações de im6ve1s urbanos são pagas

prévrsmente , em dinheiro.

Art. 236 - Aquele que ocupar de boa fé, como seu, terr~

no urbano de até duzentas e cmquenta metros quadrados, por cinco anos inl!!.

terruptos e sem oposição, nele coretruinõo sua moradia ou de sua família,

aoqurrar-Jhe-é o domínio, mediante sentença dividamente transcrata, desde

que não seja proprietário de outro amóve.l urbano ou rural.

§ lQ - O dufito previsto neste artigo não será reconh!!.

crdo mais de Lm8 vez à mesma pessoa

,.,.,----------- 'tl:lCflJ/JUUfFfCAÇÃO --,

IncIuam-ae , onde couber, no subat i.cutnvo do Relator os se-

gUIntE"S dispOSItIvOS) M..C C:~'-r,'+v.LcI) -te "T, ... '4...i..... U11 '

- As j ae rdes , nu.nas e decs ra recursos ndnereas e os pccen

c i.aa s de energaa hi.drâul.aca constituem proprredade da.s tnnrn do solo, para o e

feito de exploração ou aprovea.camento Industrr raL,

- Os recursos euneraa.s de qualquer natureza; exi.atenrea no

País, pertencem ii nação brasi.Ie rra de forma. InaHenàvel e rcpreacrrt Ive I e, co

mo tal, serão admlru.s crados pela União.

- A pesquisa nuner-a l e o aprcve i ramenrc lndu5tt"1.al dos bens

mme re í s dependem de autcr i.aaçâc federal a ser dada, por ee-npc determinado, pr1.~

r t t ar ramente , às empresas públlcaa ou de: eccncrm.a mas t a , depo rs aos pequenos 1111.

necadoces , xnd rvadua I ou as secae t i.vamente , e f1.na1mente âs empresas eu nezado r-as

nacacnaas , A autor i.aacjic só será. concedida se a forma e o cronograma de exp lora

ção das reservas atender aos Interesses do País, conforme pr ror rdades eatabe Le-.

cadaa em 1e1..

- O Senado da Repúb l rca , atrravés de sua Comissão de Mlnas e E

nergra , exercerá a fIscallzação desses procedimentos.
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JUSTIFICACÃO

I! nc tc'r i,o que o processo de exploração mineral no Pais é 1n

satl.sfatõ't'l.D em uma série de aspectos, notadamente no que daa respeito ã pre

pcnderéncrs das eukr ínacronat.s no setor e à falt;!/. de controle eteczva das la

vras reat aaadas ,

titulo de exemplo doloroso está ainda presente na lembrança de todos a iiLt tmn

cr i.se da prcducâc de medacamencos básicos, agravada pela desnecacnaLaaeciio do

setor. t, sem sombra. de dúvada , uma questão de aobecama nacaone l E, sendo

assim, torna-se mrperarava a produção lntegral de medacamentcs bás1COS, a se

rem deêamdcs em dl.SpOS1tl.VO legal, sujez.cc a revzséc pez-rcidacs , coordenada e

executada por egêncaa estatal.

JUSTIFICACÃO

r.r TUTO/JU'T"·lCAQi.O ,

Pl.fNA~IO/cOllISSÂo/SURCO .. IUio _____.

gracuadade do ensino como obr i.gacâo do Estado no desempenho de suas funções

para com a educação de todos os cadedâos , Mesmo adnn trindo a atuação da m rc ra-.

cdva partncu'l.ar nease setor ermnentemente piib Laco da cegaruaacâc socra'l do Pais,

3D Estado cabe o dd.scap l mamentc dessas at Ivadades Que Jogam com O bem comum e

a v rda Indrvddua L dos c idedâcs , co i.bando os maa,s var radcs tnpos de explor<!ções

descabadas e exorb i t anres ,

Deste modo, tem-se em vista tanto a preservação do desutno s~

c i.a'l dos recursos públlCOS como a qual.t.dade do ens ano , ao er-rgi.c-ee em norma

conatn.tucaona l, o prmclprc da umversaLazecâc do acesso esco Lar , em todos os ni

ve i.e , através do estímulo prcp Icradc pela gr-atutdade ,

A Emenda em tela tem respaldo nas recentes campanhas em prol

de uma escola I?úbl~ca gt'atu~ta e de qua.Lt.dade para todos, as qua.ra procuram vJ.~

lumbrar uma saída h'Lst.or-rca e ousada para o nosso subdeaenvclv.raentc econõm~co

e cultural.

JUSTIFICACÃO

"Art. -l? dever do Estado prestar educaeâo aos bras i.Ie Lros ,

em todos os nfve i.s , de tal modo que pcas aba.Li te a umveeael.aaacâc do ens tnc gt'~

cca.cc",

Inclua-se, onde couber , no subat i tut Ivc do Relator, o seguin

te artigo: ~"\.O ~'~!1-J í"~"t.-'-I.JJl.,

Rompe:r: com a tradJ.ção prIvat i.s te e, âr eqilentwnence , mercan

tn.La s t a do ensino no Br as í.L pode parecec ousadi.e , sobretudo quando es t e p'eocea-.

so pretende ser ob t a.do com o amparo da Lei Maior.

Contudo, a ccnscdêncaa da unprescíndIve l, meerveneâo do Esta

do nos negócios da educação nacaonaL, chamando-a para o Ie rco de uma perspecm-.

va mau demccr-âr Ica , vem amadurecendo nas últ1m.:ls décadas.

Ass im, de uma educação entregue prevalentemente. à a.mc letnva

privede é hcje possível passar para novos postulados em fi1vor de uma educação p.!!

b l.aca e gr-a.ttrt t a de qua l rdade , em todos os nfvea.s de ensano , com ampliação gr-a

dac t.va da rede munrcapaf de 10 grau e da estadual do emano de 29 grau.

Também o funcronament.c da educação superior, confunda - desde

os tempos do tmpêr ic - a~s cuadados da umâo , deve submeter-se ao crivc das mu-

danças conat t.tuc icnaas , a f rm de reverter-se o quadro atual de da.atoccdo , por

um lado, de um ensano público geatuatc Ereqilentadc sobretudo .pe los mai s abasta

dos e, de outro, de um ens mc pago, muito caro e de má qualidade, custeado pe

las camadas maí,s pobres da população.

A presente Emenda tem por obj ec rvc estabelecer, coma prmcI-.

P PLENÁRIO

EMENDA E534493-5
l: SENADOR CONSTITUINTE ALUIZIO BEZERRA

= TEXTO/Jl.STI~'CAÇ;;(l- _,

Pl.ltN.lRTO/COll�uÃo/aulcOllISSÃO--------_____.

Pelas razões expcatas I certos da impor-tjinc i.a da anc'lusâo de I
tal norma na nova ccnsta.cuacâo , esper-amos que a. presente emenda receba a vaLí.o-.

se apo ro dos Llustres colegas.

Inclua-se, onde couber, no sub s t í.t.ut avc do Relator, o seguan-

te .rt,gol ",.0 C"-IM h:." I0 ,~, Tif""Lo JSL..

PI.l':NARIO/CCllIU;;O/~UlCOIlI'do __,

A emenda ora proposta, a nosso ver, genet-aâ raa e eaccnddc iona

o uso da energia nuclear, mclus ive o beneficiamento dos seus msumos , desde que

mereça aprovação do poder Leg LaIat avc , Queremos, com 1S1:>0, preservar a população

atmgrda com o empreendamentc e, a inda , o meao ambaenre •

Sabe-se que as grandes empresas muj.mnac ronaa.a são detentoras

do drre i tc de pr aor ídades para pesquisa e de concessão par-a lavra, em enormes

âreas do territón.o nac icnaf , Além de representar e rgní.f í.cat rva eangrre para o

País, em razão das remessas de lucro, essa p repcnderjinc i.a das mul.t rnacaonai.s

tmpLi.ca vu lnerab i.Li.dade do Pais, jã que essas grandes empresas detem o contro

le da tecnologia e f rcam, também conhecedoras do pocencLal. nunet-aI do Pais.

Por outro lado, sabe-se que, apesar de as empresas cunet-ado-,

rue terem que apresentar ao DNPM re Iardrros anue i.s sobre suas ac i.vi.dade s , a e~

pIo raçjic nunera'l , na prtita.ca , é mua.t.o pouco controlada pela unvão , a suposta

propnetária desses recur.scs , t prec i sc que a Nação, através de seus represen

tantes, tenha, pelo menos de hoje em daante , a opct-tumdade de assegurar que a

exploração obedeça às p r ror rdades naC10na1.S. Pretende-se evicar que um cunecaj,

seja explorado rápida ou lentamente dema i e , que a. exploração seja predatória,

que se exaure as reservas de um mmereI es tr-acêgacc etc.

Tendo em mente esses prob lemes , propôs-se duas daze t r aaes bâ-.

arcas que deverão o'r i.entar todo o processo de eueorraacâc para pesqut.sa e la

vra. A pr ime rra cons i ste em dar preferência à exploração pelas empresas eaca-

t a i s e, em seguada , pelos pequenos miner-adores , A segunda d rre t'r ra obrrga

DNPM, quando da ané l.i.se dos 'requer imentcs , 11 assegurar que as j aa adas sejam e~

pIor-adaa de forma que se coadune com os rntereeses do País, conforme pr ic r rda-,

"Art. _ A construção de centraae ou usarias nucleares para

a produção de enecgua e Lêtir i.ca ou a. anat.al.acâo Industrraa L para. a produção ou

benef í.c i.amentc do urjimc ou de qualquer outro mmere l, nuclear, mesmo para Erns

pacIf rccs , dependerá. de ap rovacàc do Congresso Nac i.cnaL'",

f: PLENÁRIO

EMENDA E534492·7
f: SENADOR CONSTITUINTE ALUIZIO BEZERRA

EMENDA E534491-9
tJ SENADOR CONSTITUINTE ALUIzIO BEZERRA

r.r TEXTO/JUSTIFICAQA,O-------------,

~l.llu.l\lo/eolll'~.i:O/SURCOllliS~;;Q __,

= .,.!J(TOrJUnl~ICAç;;O----------------,

Acrescente-se ao art. 262, do Substitutivo do Relator, o

seguinte §:

h§ 69 - Não serão reconhecidas patentes de proce;;sos qui
micos ou farmacêuticos envolvidos na produção de medicamentos e

correlatos".

BEZERRA

PLENARIO

EMENDA E534494·3
~ SENADOR CONSTITUINT~oT~U1ZIO

JUSTIFICACÃO

o Bras11 tem demonstrado uma quase total dependênc1.a externa

no que t'espeita ã produção de matéria-pn.ma para a indústrla farmacêutlca. A

Acrescente-se ao Art. 262, do substJ.tutwo do Relator

seguJ.nte pará.grafo·

II§ 59 _ Cabe ao Poder Públlco dlSC1pl1.nar, controlar e par

tJ.C1par da produção e dJ.str1bu1.çào de medJ.camentos em geral, 1munoblolôgic05,

hemoder1vados e outros l.nsumos, com VJ.stas à preservação da soberan1a naC10

na!. A produção dos medicamentos báslCOS é monopõho do Estado na forma da

lel u•
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JUSTIFICAÇÃO I - repressão ao abuso do poder e ccnôen.co e

11 - caráter estratégico da atividade para soberania

JUSTIFICATIVA

dação:

na c Lona L;"

SENADOR CONStITUINTE ALU1zl0 BEZERRA

NÃo faz s e n r r do o Pais adm Lc a r remunerar o c ep a t a I

estrangeiro de mane a r a un i f o r me ,

Cabe, sem d iiv i.d a alguma, na medida em que este seja

r e gu Lamen c ad o , estabelecer os limites máx1.mos p e rm r r i.do s a tít~

lo de remessas de lucros e d Lva de ndo s , concomitantemente o r g an Le a r

uma escala em que seja c o n s r de r adc o grau de p r a o r Ld ade desse

vestimento para a economia nacional.

O i.nv e s t amen t c cujo i.n c e r e s s e de fato e xd s e a para a

e c o noma a do País deve ser remunerado de forma ma a s e Le vad a s de e e s c d
mulando-se por essa via aquelas atividades para as qua r s o dcmfn i,c

tecnológico e gerencial autóctone seja e xp r e s s Lvc , Isto porque,se~

do cep a t a L estrangeiro, pelo controle de outros fatores. muitas v.!.

zes capaz de sup r rc Lr a c onco r r ênc Ia , por conta disso passa a ser

uma fonte perene de 'r e nd ame n t o a r eme t a dc s para o ex t e r a.or , ob t a do s

pelo esmagamento do emp r e s â r a c b r e s a Le a r c e a i cpo s í.c âc de preços

adml.nl.strados aos consumi do-r e s •

Define-se a and a a po s s ab Ll.Ldad e da na c acn a La e a c âc

p r c g r e s s Lva de empresas de c ap a t e t e s t r ange Lt-o , no t ademe n t e aque

las cujas at Lv i.d a de s ca.racterizarem abuso do poder econômico

estiverem Lo c a La aada s em setores demarcados como estratégicos para

a soberania nacional.

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA ES34497-8

PJ PLENkRIO

r.r ~I,(N.lIlO/coWl••ÀO/IU.CONIIIÀO _____,

.Lr:HÁlllO/Cllllltls.iO/IUICOllUlsio----------,

"Art. 192 _ Reservam-se Ãs Força.s Armadas, consta.cufdas pe

lo Exército, MarJ.nha e Aeronáutica, a defesa externa e a segurança das fronte 1.

t-aa , mar terrJ.torJ.al e do espaço aéreo.

Parágrafo iim.co - Somente, atendendo a solicitação motivada

de Governo estadual e por autorlZaçáo expressa do Congresso Nacional, o Presi

dente da Repúbhca poderá determinar a colaboração das Forças Armadas com as po

Hcdaa de um ou mais Estados no controle de convulsões anter-naa graves".

Dê-se ao Art .. 192, do subata.eut rvc do Relator, a eeguante re-

Já não há mais dúvidas de que a produção de medicamen

tos no Brasil é uma questão de soberania nacional. A crescen

te desnacionalização do setor, provocando crises sucessivas, ca

da vez mais aãarmant-ec pe Io fato de envolverem a produção de me

dicamentos básicos, e fugindo ao controle do Pats, ampêe a ne
cessidade premente de incentivar e reforçar a atração de indús

trias genuinamente nach1u.:'1.3, no esforço de alcançar a indepen

dência tecnológia e mercadológica deste setor V~tal.

r;r nXTo/JUITI'lCAI;ÃO _,

l:J PLENÁRIO

EMENDA ES34495-1 """ -,
[J 51!NADOR CONSTITUINTE ALUIZIO BllzERRA

Às Forças Armadas, constituídas pelo Exército, Marl.nha e Ae

ronáutica, é reservado o papel de r-esponsévea,s pela defesa externa no mais am

plo sentado de expressão e de garantia da segurança das Eronte'rrae com os Paí

ses vazdnhcs , do mar t.erm.tomaL e da. coluna de ar sobre o territór1.o nacional.

Guardiãs das armas da nação, as Forças Arma.das devem ser pre

servadas de par t rcapaçâc I;I:m acontecimentos menores de nacuresa policial, capa

zes de desprestigiá-las ou de pô-las em confronto dueto com a opinião piibl aca,

Nação pac:í.f1ca por vocação, o que por S1. só justJ.ficaria a 1.

nexa.scênca.a de Forças Arma.das, no entanto, a preservação dessa l.nstJ.tuição arra2:,

gada nas t radaçôes nacaonaí.s impõe-se amda , uma vez que, embora esporadacsmen

te, foram chamadas a par t í.capar do teatro de operações béll.cas como por cceariic

da Segunda Guerra HundJ.al para deter, conter e derrotar o naax-Eascdaec ,

Sua atuação na ordem a.nt erna é limitada ã hapdtese de grave
convulsÃo Inteatme , quando se permLte sua colaboração com as Políc1.as Esta-

dUB1.s.

Mesmo aaarm, no propósito de evitar que se imiscuam em epi

sédacs de expressão inSJ.gnifLcl!nt~, o Comandante e Ch~fe das Forças Armadas, o

Pres rdeute da República, só poderá sutcri.aâ-La a colaborarem com as Policias Es

taduau, meda.ante so tací.tacâo motivada do Governo Estadual e autoruação expres

sa do Congresso Nacacna'l ,

= n::tTo/~lJ.TI~IC..eao _,

Acrescente-se ao Art. 59 do sub s t a t u r a vc do Rela

tal', os seguintes parágrafos:

II§ 19 _ O Bz a s a I participa da s o c i.e de de Ln c e ene c a o-.

nal por me a o s de pactos, tratados e acordos com os Estados sober!,

nos, com os c r gau a emo s i n t e r n ac í.c na a s e as s e eoc r a cêe s de re

levantes s e r v i ço s ã causa da humanidade e ao amparo e promoçÃo dá

pessoa. humana.

§ 29 - O Brasil não man t e r â relações d a p Lomâ t Lc a s

com países que e xe r c am dcmf n a c cc Lon a a I pela força das armas

que tenha a d a s c r Lmana cjic racial como política de Estado, confor

me 'r e conhe c i.men t c dos or ga n a smo a a.nt e r nac Lona Ls competentes.

§ 39 - Em respeito ao principio de autodeterminação

dos povos, da não intervenção em assuntos mr e ruc s e da agu a Ldade

soberana dos Estados, o B'r a s a I se oporá que organismos r e g a on a i.s

dos que a s faça parte u t a Ld z e m a força contra qualquer de seus mem

bros.

§ 4 0 - O Brasil i.nc e n t i.v a a Ln t e g r açjic La t i.no-came-,

ricana, sendo favorável i instauração de um mercado-comum, com to

das as suas an s t ânc aa s ,

EMENDA ES34496-0 JUSTIFICATIVA

SENADOR CONSTITUINTE ALUIzIO aEZERRA

r;;r--------~I.I:H..1Il0/COWI'*i.o/*unOMI*lio _____,

r;r------------_Tt~To/~USTIFIColÇio _,

Inclua-se, onde couber, no substitutivo do Rela

tor, o seguinte artigo} :.......,;1 (!<t.p.,/-h.<-l.~ I, ck /:{.',.:,,;~

"Art. - A lei regulará o c ap a t a I estrangeiro,fi-

xando Ldm i t e s mÃximos di'. remessa de lucros e d i v Ld e ndo a p a r a o ex

terior, em função da e s s e nc Le La.dad e do investimento para a ~cono=

rm a nac a o na L,

Parágrafo iin i c o - A Le r definirá as condições e os

r e qu a e í e c e :para a nacionalização progressiva das empresas de ca

pital estrangeiro, que, além de outros, obedecerá os s e gu i.n t e a pri

c Ip rc s s

A inclusão dos presentes parágrafos tem por f a n a La-.

da de de Lí.m a t a r- o espaço político-internac1.onal a ser ocupado na p!!.

Lf t i ca externa b r a s t Le i r a , O c r t t ê r Lc empregado, "dcm In Lc colonial
pela força das armas 11 e "d i s c r Lmi.na cjic r ac a.a I como política de Es

tado", constitui ve r dade a r c c o r o Lá r a o de todo o e ep Lr a t o norteador

da pc Lf t Lc a externa b r a s a LeLra , de resto encontrado, de forma frag

mentária, em tantos outros a r t i cu La do s constituc1.onaJ.s. Apenas que

a gr av a dade de talos situações está a e xa g a r uma postura constitu

cional o b j e t av e e contundente, em que tais p r é t a c a s , ve r d ade i r c s

flagelos da c:Lv1.lização ccn e emp c r âne e ç s e j am chamadas pelos seus o

diosos nomes, c o Lon La Ld smc e r ac a emc , A La ng uage m t ange nc a a I e 8U

fémica, que é, aliás, comum nos assuntos Lnt e r nac acna a s , com a in

vocação e orientações genéricas e, por 1.S80, pouco ou nada v Ln c u La n

te, não se presta ã gr av a d ade que t a a a relacionamentos internacio

na.is poder a a'a t1:aze't ao B'r a a a L,
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A t.u c Lu aji o do § 39 V1.Sa. ã preservação da paz mund a a L

e se r e La c i.cn a com fato recente e vergonhoso, através do qual se

procedeu à intervenção, com u r i t í e a c âc da força, na Rep iib Lr c a Do ma-,

nicana, país membro da OEA.

Como se sabe, este e p i s ôd i.o lamentável de 1965 con-

tou colaboração de forças b r a s i.Le i r a s , que, a s e r..m, se t o r na-.

a La ad a s da política. z n t e r-ve n c z.cn z s r a nc r-r e-ee a-o- r c ane no Caribe.

Todas as precauções devem ser tomadas para a preser

vação da paz mundial e que somente a ONU POSSUl. me c an a smo s apropr1.~

dos para exercer tal tr t po de rn r e evenc ão •

Na verdade, a esta, e somente a esta o r gam e a c âo mu!!.

dia1, e depois de cuv r dc o seu Conselho de Se gu r anc a , será lícito

u t i.Lr.a a r t r cp a s mu Lc i n ac acna i s e g a r an t i r a paz e d t.s s ua d a r ameaças

de u c i t í e a e âc da força.

A i.nvo c açâc de li 'r a ma t r emc s 'r e s o ns âve a s " de ne c e a

1...1 sidades de comérl'J D 0 11 de lnteuJi;:UtlB~6 pcl it7COS cirC"RlõtlltH'.aloQ Rão I

pode comprometer 11 ccnv i c c âo ma i.o r da nac a c na Lí.d ade , já p o s a c Lona-.

da ao lado do d a r e a t c a.n t e r ne c i.cn a L human Lt â r a o e francamente de-

f e n s o r-a de uma nova ordem e c onêrm c a internacional. Tal convicção,

ordem i.n t e r nac r.c ns L demo c r à t a c a , como reflexo a.de a L da p o Ld t i c a L!!,

terna que de v e e i.a e x a a r a r em todos os Estados e que certamente cor

responderã ao dave na r da c a v i.La e ac â o , como i.ne xc r áve L processo de

progresso dos valores do homem, hà que ser de La ne adc no texto con s

r r t uc í.o na L, por 1.SS0 €I, para L5S0, com o maior r1gor e precisão po~
s I've i s ,

A l.mportânCl..'l do Bras:r.l no c c n c a ne n c e amer:r.cano,bem

como a adoção de uma po l.Lt a c a externa compatível com c e i s 'r e s p on s a-.

b a Ld dade s , cb r i g a a adoção do p r i.nc Ip a c aug e r a do ,

A integração e c c nênn.c a La c a.no c ame r a c ana deve neceeea

r i amen t e passar pela outorga da vontade p o L'í t i.c a das nações e

ar ae i t , nesse sentido, ocupa um espaço de ma a o r r e t evânc a a • 'Ea L

p r Lnc Lp i.o c cn s t Lt uc a ona L s e r r a altamente a t gn Lf i c a t i.vc para todo o

p r c c e s s o 'í n c e g r a c a.vo , que a ne xc r ave Lmen t a o cc r r e r é , mas que deve

ser Lnc en t i.v adc pelos Estados

O moderno d i r e i t;c an t e r n a c Lo n a I de cooperação, da

qual o Brasil deve ser necessariamente um dos arautos, com a ed1. f .i
cação da. nova ordem econômica a n t e r n ac Lcn a L, t mpLa c a na tomada de

posições que não sejam ambíguas ou que d e axem espaços ã he s a t a çjio ,

Por tudo 1.SS0, urge que se adote o p r Lnc Ip i.o , conforme enunciado"

NãO é justo o Parlamentar se convocado para o posto ficar
diante de dois fantasmas da reruincaa, ou renunciar a vice para não
assumir o executavo ou renunciar ao cargo parlamentar para exercer
o cargo de Prefeito par algumas horas ou alguns dias

CONSTITUINTE JOSÉ LINS

PLENÁRID

r.r-------------'UllTll/JUITI~ICAÇio -,

Dê-se ao item VI do Art. 104, a seguinte redação:

" VI - Fiscalizar a aplicação dos recursos repassados, medr an t e co,!!
vênia, pela União a Estados, Distrito Federal e Municípiosll.

JUS T I F I C A T I V A

A emenda visa a assegurar a autonomia dos Estados com
a deacentru La.zação andã spensâve I ao fortalecimento da Federação.

Por outro lado, os recursos re.passados através da quo
tas de participação dos Estados e Municípios rnqr ess am como recei:

ta nos orçamentos es t aduaa s e municipais e por 'J ia de ccns equenc i a ,
a fiscalização da sua ap Lacação deve ser competência dos Lr Ibuna i s

de Contas Estaduais e Municipais em colaboração com as Assembléias
Legislativas e Câmaras Municipa~s respectivas.

A redação adotada no ProJeto determinaria dupla fisca
lização por parte do TeU e Tribunais de Contas' estaduais, com vis.f.

veis inconvenientes, de t ezma.nando superposição de controle e de~

perdicio de' recursos.

Além disso, permi t í r i a deixar ao Teu melhores cond,!.
ções para se dedicar a ampla tarefa de fiscalização da Administra
ção direta e indireta da União, LncIusave das empresas supr-anac í o-,

na r s , das quais a União tenha par t Lcapação ( item V) em milhares
de árgãos disseminados no páls e no exterior.

Finalmente a presente emenda harmon i zavs a com os prin

cípios consagrados no texto do projeto: regime federativo, aut,2.

namia dos Estados, "Municípios e substancial economia através da
descentralização.

PLENÁRIO

CONSTITUINTE JOSÉ LINS

r;-r-------I'LlNA.Kl/COIllI'.,iO!.u.eOIllI'.ÃO

~

EMENDA ES34500·1
f:

DEPUTADO ALVARO ANTONIO

PLENÁRIO

EMENDA ADITIVA; Art. 87 .incí so I

r.r----~--- PLtNA'Il O/COIll15IÃo/IUICOIllIUÃO ---,

= TtXTO/JUSTIFleAçÃO -,

r.r-------------TtxTOIJUlTlfleAçÃO------ --,

Acrecente-se ao ar-t 87 Incasc I

Art. 87 . DA FISCALIZAÇilO FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL

E PATRIMONIAL.

I - tnvestaoo na função de Primeuo-Ministro, de Minlstro

de Estado, Governadar de rerr-itérao, Secretário de Estado, do Dis
trito Federal, de Territário, e eventualmente Prefeito. Acrescente-se ao final, no artigo 108 a seguinte expressão:

JUSTIFICATIVA

Nas últJ.mas eleições merücapaí.s véraos Deputados Federeas

e sstaooais foram eleitos em diversos MUnlCÍpios do País a V~ce-Pr~

feitos.

"Assegurando-se aos seus Conselheiros as çaran t i as 1 d Lr-eatos, pr..ê.

rrogativas, vencimentos e amped í.mento s i çua i s aos dos desembarga

dores dos Tribunais de Jus t rça das respectivas urn dade s da Feder2,

ção"

Pela atual const rtuíção os Parlamentares ficam impedidos
de exercerem a chefia da execut.ivo se convocados, POlS perderiam o

mandato de Deputado Federal ou Estadual.

Tendo em vista que as eleições são descodncrdentes ou de

fasadas, nada mais justo que o parlamentar eleito vrce-r-rereí to pa~

sa Lícencaar-se de Câmara ou das As-emcãéãas Legislatlvas, para e

xercerem eventualmente a chefia do Execut.avo, pois foi eleito pelo

povo para exercer o cargo de PrefeIto no lmpedimento de mesmo

JUSTIFICATIVA

A emenda vi sa a assegurar aos CcnseLhe i r os dos t r ibunaí s de Co!:!.

tas dos Estados, da ui str i to Federal e dJ5 MunlciploS a corres
conoênc a.a do tratamento d i spensedc , no texto do projeto õons t i t.!:!.
c rcnaj , aos M~nlstros do Tribunal de Contas da uru.ão , que na tr.!
dição do nosso Direito ccns t í tucronaI têm as mesmas garantias,
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DISPOSlTI'Xl EMENmJX): Artigo 136

prerrogativas I igualdade de vencImentos e Imped iment os da magis

tratura correspondente, como forma de assegurar as condições n~

cessárias e Indispesâve i s ao exercício plena do cargo.

di~

PLENARIO

CONSTITUINtE JOSÉ LINS

"Art. 302 -

o Povo brasileiro, rm exercício democrático da

tinção do raça, ideologia, religião, condil;lles econômicas e sociais

reunido em Assembléia Nacional Constituinte, sob a proteção de Deus

que é a fonte de todo o Poder; com o propósito de confirmar a graI!.

za nac í ona l , baseada na fé, paz, amor, liberdade e preservação da

cultura; com observância dos direitos e ,?b:rigações individuais e sE..

ciais, na busca de equitativa distribuição dos bens espirituais,

§ 19 - Os atos que envolvam interesses

das comunidades indigenas terão a par

ticipação obrigatória de Õrçrão federal

próprio, sob pena de nulidade. 11

EMENDA MODIFICATIVA

JUSTIFICACÁO

A emenda ora apresentada pretende reti 

rar do dispositivo a Lndi.caçâo do Ministério público, para eva>

tar redundância constitucional. Nas questões judãca.aã s de inte

resse dos dndr.os , é automática e obr3.gatória a 3.ntervenção do

Ministério Público, desde que, civilmente incapazes e criminal

mente antmpucêveas , não têm eles cepeca.dade postulatória. Não

há pois necessidade alguma de agregar o que jã está au

tomaticamente agregado às garantias dos direitos J.ndigenas, sal

vo em preJuízo da clareza que deve eXJ.stir no texto constJ.tuc3..9,

naL, Assim, se j ue ta.fí.ca a presente enenda ,

PREAMBULO

sua soberania, através dos seus legi timo:) ~presentantes, sem

MODIFICA A REDAÇÃO OD PREAMSULO E DO TíTULO I,

ARTIGO 12 E SEU PARAGRAFO:

r;r TrITONvGTIPK:Ao;ÃO -,

EMENDA ES34503·6
[J

_____ PU.. &IIlo/çOMISsÃO/lunO.luÃO ---,r:==

A raaz mformadora do precea.tc acha-se em levar-se aos trjb,maJ.s pessoas Laçadas ã
advccacia e ao Mmistêrio Públ~co, nescterõc experiências.

AssJlII, para ben CClCC!1iar os an5EUOS daqueles que mtegram a cazrea.ra da t-tagistra
tura can as boas razoes msparaôoras do crerrado quanto constií.tucaonal., necess~dadS

(CDntinuação da JUstúicação de sugestão de lll;lElr)àa m:xlificativa ao ártJ.go 136, do
Sllbstítutivo do Relator, ao Projeto de COnsotw.ção)

.JtJSI'n'ICPJ;l<p

~~ ~~tucional, na CCI1J?OS~ção dos tt;J.b.lnaJ.s, a const~tuição.de

COUba à eoostituição de 1934 f= a reserva de 1>11 qu::nto do número total de jui
zes OOS trJ.l::JUnaJ.s superiores, a advo;ados, ou membros do Ml.n.J.stérJ.O Público
lide notón.o :merac:;irnento e reputação i1:Lbada., escolludos em lista trlplJ.ce" (art!
90 104, § 69). -

A carta COnsotucional de 1937, de igual fODTa, mspÕs (artigo 105).

A COnsot\llção de 1946 voltou a referendar igual prll'lCípio, apenas e.'Ugmdo a prã
tica forense de dez aocs, O ITeSlIX) acontecendo com a Emen:1a. Constitucional :a?
1/69 (arb.9O 144, IV).

PLE~ARIO

Dê-se 00 artigo 136, do SUllort:itutivo do Fel.ator, 00 Projeto de ~tuição:

"Art. 136 - Un quiJlto õos lugares dos Tribunais Feder=s. EstadlJais e do Distr~to
Federal e Terr~tõr1os sará ccsrçcsto, alternadamente, de membros do MJ.
mstêrac Púbhco e de advogados de notório saber Jurídico e reoutacãõ
ilibada, cem ITIaJ.S de dez aros de cerreara ou de atnvadade prÕfissJ.O
nal, in:hcados em lista trip1::l.ce orgaruzada pelo resoectJ.vo ;:rJ.buna.l
ouvida a..Ordem cios Advogados do Brasil e seções r~vas, quan~
ao esercãcíc especffacc da eôvceecta,

parágrafo 'Onico - Recebida a Lasrba tríplJ.ce, o Pcrler ExecutJ.vo, nos
vinte dias subsequentes, escolherá um dos seus mte
grantes para rxxreação." -

existe que haja umre~ do nandarnento constJ..tucJ.ona1 aos seus pri.n=ipios

A escolha e cx:mp:>s3.ção da l3.sta tríp1J..ce há de ser da CClipetên::ia exclusaca ão
T.r:ibJnal SUper3.or, evitando-sQ ,Ü'\..fluêncJ.aS );Olíticas de cada uma das classes. -

EMENDA ES34501·0
fJ CONSTITUIN~~'~OS~ LINS

quismo ou violência, assegurada a participação das minoriais, atr-",

a presente

Na forma con=ebida, no ~3.ttvo cio Suostitub.vo do Relator, a l~ sêxtuola
surge e1al:x:n:aàa pejes órgãos de representação da Ordem dos Advcgados do Bras:L!- e
do Mirusténo PGbl3.co. Dos seis ncrnes i..n:llcados O TribJ...'"la1 escolheria três e os
sulr.1eteria ã apreciação do Feder Executivo, para a ncrneação fJ.r.al-de ülil deles..

Tal rrecena.srm, cerco evidente, retira a total autoncmia do TrIbunal sÜDerJ.Or,
sul:rneterrlo as J..I:d:Lcações ao perigo, ser.pre scc.seenee, de ôecasâc sob o ca1Õr das
;influências p:>liucas: prlIOOJ.rO, de cada órgão de classe e, depoaa, ão Po:!er Exe
cutuvo, - -

culmais; e materiais, com repulsa a qualquer autori t ar i smo,

vés do voto secreto, direto e obrigat6rio, elaborou

Constituição~

anar-

Dal, a sugestão de voltar-se ao .reqíne sabiarrente anstaureôo pela desccrâtace Cons
I tJ.tw.çâo de 1934 e, per isso, repetido na prâtaca constií.tucaonaf p:ls'terl.omente-;

cem o aprJ..IIJ:Xratnento da a:msulta a Ordem dos Advogados do Brasil e para pcsteracr
decisão 00 TrJ.bunal. DOS PRINCípIOS FUNDAMENTAIS

A prevalecer a redação origwal, depara-se can obstáculo mtra....sp:mível, o;,ns::!
tente na falta de legitima.çâo orJ.gmãr~a., para mterferir em naneação de orça0
do Pcder JudJ.ciãrJ.o, eu face de a Ordem ãos Mvogados do Brasl1, e o l-'..uu.stérl.O
píiblJ.co não~ caro órgãos dos poderes do Estado, sem delegação obtJ.ãa
por sufrãg~o p:pllar.

Tal mterferên:::J.a rrostra-se, fOrtanto, core verdade.uo proce::hrnento censitárJ.o de
esccdha,

Art. 12 - O Brasil é uma nação fundada na fraternidade dos

brasileiros em comunhão com todos os povos que .visa a cons

truir uma sociedade livre, justa e solidária ..

Parágrafo Único - Todo poder emana de Deus e é exercado com

EMENDA ES34502·8
fi! CONSTITUINTE JOS~ LINS

r:;'-------- PLrMilllo/CtlWl'.;.OI&UICtlMllllIo-----------,

PLEN1Uuo

rer" UXTO/JuITIPICAo;;.O -,

soberania pelo povo através dos seus representantes

nos termos desta Constltuição.

JUS T I F I C A T I V A

legais

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: § 19 do Artigo 302 do Substitutivo do
Relator.

Dê-se ao § 19 do Art. 302 a aequa.ntie re-

dação:

o preâmbulo é o lide Ba Constituição, como tal

deve sintetizar a filosofia, doutrina e objetivos do povo br,!

sileiro. Que se resUme na liberdade de palavra ê expressão; li
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JUSTIFICATIVA

= T[XTOf~uSTI'leAÇi.D-------------_,

~ necessário que o Congresso Nacional Leqa eLe
soare a Imediata demarcação das terras lndígenas.

~'A~TIOO~

PEJ
'I.[H,(~tO/eOWlsli.o/suleolllu.io ,

t: PLENARID

be rdade de iniciativa regida por princípios e leis que a5S~gU

rem.à coletividade naclonal condiçiles honrosas da vida; igual

dade de oportunidade de emprego e do gozo dos frutos do dese.!:'.

volvimento econômico e científico da; pessoas físicas e jurídi

cas-; assistência aos carentes e segurança aos prósperos; extl~

ção de privilégios amorais o imorais; preservação das llberde

civis e militares, sem desordem.

No início de um novo milênio, que estamos certos,

será promissor à humanidade, achamos ser de obr aqação e de !.

mar cristãos, confessar nossa fé, de modo inconfundível, na

Onipresença e Onisciência.

Eis porque a abertura e a conclusão dos nossos

_1.<..,..~12l.~~ENTE-SE, onde couber no Capítulo VIII,
liDOS INDIOSIli"(1rSegulnte artigo:

trabalhos parlamentares devem ocorrer com a afirmaçllo categó

rica de nossa conv í cção de que a grandeza f o poder, a honra e

tudo quanto há no Céu e na Terra silo dádivas ca l.e s t Laa s que
Capítulo VIII ..

o homem deve utillzar para glorificar a OEUS, e pô-los a se!.

viço da paz e felicidade de toríos , em qualquer parte do mu.!:'.

do, independentemente de di ferenças genéticas, culturais, ec.Q.

nõmícas e políticas.

A execução da política indigenista, submetlda
aos pr anc Ip ros e d i re i tos estabelecidas neste capítulo, será
coordenada por órgão próprio da Administração Federal, subor
dinado a um eonselho de Representações Indígenas I a serem re
gulamentados em Le i .

PLENARID

Constituinte DOMINGOS JUVENIL

EMENDA ES34504·4
l!J

JUSTIFICATIVA

= TUTO/Judl'IC.lÇÃO' _

EiMENDA ADITIVA
o texto atual cmat Iu a participação das po

pulações indígenas na execução de sua política.

Constituinte VICTOR FACCIONI
ITEM IX - ART. 45.

Acrescente-se ao Art. 45, o i tem IX, com a seguinte reda-
çllo:

Art. 45 - ..

EMENDA ES34507-9
t?

PLENÁRIO
= f[)CTOIJIIIIT1'te...q~o---~---------,

IX - Constituir bem e patrimônio do munac Ip í o a área ter

r r tor í aI que circunscreve a sede da administração murucLpa.l

num raio de até 21 (vinte e um) quilômetros.

JUSTIFICATIVA

i)i;--Sl!; dO -3,\"'(,190 l,;! C';:. S'.I..J~O: ':'.1.-, ...0 vc 1~!;'l~::Ul
tG: ~liCl.õtt:S:O

. rrroc: 1
C3. /] :1e!II/ =.'>4.-;"0 C5"! 2tl·.I,:! •

,,:::'.jIJ.1 ',-

r.:~PlTL'_l.I i:
C,"l.;; O,;;~t,SII-.::':E PI~~J.ml(l:t.:~

Há municípios I por incrível que pareça , que não d i scõe se

quer da sua prdpr i a sede. E o caso,só para citar um exemplo
do muru.cIp Lo de São Fellx do xmqu , cuja área territorial da
cidade pertence a uma tal reserva florestal ou 1ndígena, onde
não há floresta I nem Inda os ,

A emenda visa regularizar es t a situação que tem causado'
problemas msuper ãve i s à população e à administração pública m~

ní cipal , E veja que se trata de um muruc íp í o que daspõe de cer

ca de 40 mil habitantes.

EMENDA ES34505·2
fil Constituinte ALCENI GUERRA

~'AIITIDO~

PE'

HI ...c , lI: - .4 l'~epli1Jfl!..-,;:l l·-e.··J;~I·'i'f./',~~ d __' 3,'d-'JIJ" ':,. ",':I »u-:

: fcd"a',~ ,.'1',;/!t.Il:a de cuaas 05 ú" "1'-1 f í e seo s , 'rI') ·q..f.ll.'O l-ll" ....(;}./j,J

f,I,··...1:' '::,. SUUI:ranlJ, ql.J~' con-at: I ,"".JI ·.IIIII:.-";/:.:I11;} ':101:'1311-. d~.l,'.:"':;-

!:rCO de 11/r81':1:'1 ::Jf!d<ln'=lidL~ ':il:J{) If'S!..-,i.lIlj:,'JI:;:' "''2'''f:?:;,~tlf:t::/-

fj~jJ'::.'I·a/:(v::;.= t,' rl:.·p',i:J:r":,$Ui"::.::, .,.'r,"·.II.Jd;;!:;, 11=1 ::".J..i::'II,.,~'U ,.. a »

p'.I'blICO:ii ..~O a~'dl~nam,'::'/ltQ .,'I.lrlú,'=f; ::: 11...'1 E'.i(.'f'" ';:/,'1 .jl:
• _'n::3t' ,,:: •.1 I ",!i,''..J ..

.oi .1..5 TlJdO o f-'IJd","r '..-II!"1/1...1 J,;; .':' :J 0:.' ':'JIlJ _, .::!, •••.! 1-'}'1-
.JCI1~ t!"<.v'I1f.a I:' cncerc sda, no;s 'd'~"JI05 Scs~a C~I!'=.. , f 1.11,;Xt:;u

.; ~'S ...:: c':Stadu ai ''''ll ..nr» 1'~~(.u",h!?,_I::.~ 'i:? 1.'·!::l11ij..~IJ>:'
/lJ/.I:"l J": '01.1:.,.5 ;;.'3 p",~.5EaaE /Í·J.t',·'i/I,"o'; E 1:''5 ,i re s t o : " e ;-: 11(:'"

r-enr e, " r".II'1·jE.I!!'· ~ .' ;:'rllJ.....'1 I.) ~. "! r"I1.i/,: 111.."..J'· '.!1{: illUI '}"l 1."'':},,,,

,1i':::..3Ç,~·o »o t , : '1:."1, eCÜll')II'fCa -e ec ...-, .. , , ~"I'I!lllllr!, ::L-"-':: "'1:Cf:'::

::'.J:'·:'r·fVr·(.''S 11'":1 ()td'~'lll !"~'.Jll~1 ftl.lI:'J'II"I, <:' ,,~I'.J=,·d~lJ:', {''<;:I~l ...rs , J

p'~'J.r.."~·I.2(,,'Q (.. t::':I'tll:'J _~.:J t.'·f:Jilr·';:.iiJI.~

= TUTO/~UJTI'le...qi.o-------------,

(l PLENARIO
,u'u,ltIo/eOkISs.to/sUlllOMluio- - - - - - - - - ,

Cl'j/l,'·,iI/I.

voes se
1, d.:l~1'~::>

li s» Cf1111-~1": :;,j~ p'J'jL"·'::;.·'oJ ,-'JV~' (,.'11:"" I}>;o _;'_,11

araeora t cmon da as 1:•.1f1I.!I;;.:,'es .s ,",.1.2' 1.011';15
a v-ee rvai cer .1~'I·~· _.:~.i ::r:':I'/"I,I,":"~" "::> "'~.J}I:;" .:;-

JUS T I F I C A ç Ã O

ACRESCENTAR, no §20, do Artigo 303, o seguinte:
H c-sent e :::111':lIll;;1 Y'~:;:; t1"'lr "''- ..w '; , _" 'II'~ I '::.C'01,~,,~_. 1.'='_-

l1!c<'\1 Pl"::C ,3;:\ ,,:: C'')~l"·I:.n-:1.:: CQIIl a ':0::0,..1;\ 'J€110cra,' c a c ,\ , ;C'.'r~':;' 'J'~

nQ~SO con'Í:t:: c r cue lr emc ,

Artigo 303 - ••••.•••..••••••.•••••••••••.•

"cabendo à União demarcá ..las" t na forma da Lei.

,;'e"J)! :'''::'~Cr-''': " .. oc ~r'<?::; : - ~ ,j,::nOI'1 11J.(-?.J

c ..... ~ (.0,,: l'1QS'::oO :3a,:; - a .:;oc,t::,-:',~o::. ;:.oi:'o:'c~ (01_. :01"',-' '::ooE c. '': ::.,
a~':)",c'~\Ç"âo iJo1.'.'c:;l ) •.t'.ll:. r-cvne c occ-a o-a !)r<;\S lc I')~. 1Q... )u

e e ·..l·, -, =-'1'..:11·0~· (;;\'J.Il'J~ oocSc "I:=- "Ir C:;:', 1.:":aJ'./.I~·é.IO:"" .; ".." '."l.1'l~

deve ~$J:<:"'~ anc,,:jj'"at!~\ no ,:Wo;:oi\llllJlll0 ti,::. :0\1':;'; 'lll,:~-k,. O:':~19.,"\l"';U :,;;
I~H?SSd.?,: In\;;I,;;91 dntG.S I.!C '.tlW? rrac.êo , o a nossa l"aló.~o .. "~a,,.~o, co"'-' :::0'-"
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<,
"eaue , 'S I an I T' I coa a C:Ol'l~C 'jj[1)(. I~a colet 11.7iA áti que" pel..t enceecs '" uma
meame unr dade social a $1::1'" preservada. e de aenvo l vi c a , il.JlIaca
t ".."nsl'rJlt Ida.

Os bl'"a':5·1~lro$ ~Ormall\ urna c cmun .nece po1 ít t c a , .:I1J.af Slt
,Ja, o povo brasileiro, ume coletividade ("0/3'5a, 11"11"(5: e SOlJ€!'"...Fl..,..

o POVO n. asr j e u-c , t t tu Lar- de ecceran r a ·po::tJca, c ecr 
ce c cne.t t cur r , vale dizer, cr aan r aar JIJ.I'"IOICamente, um Estado SQ
c i a l li" deecer ée r c c de d u-e r t o , e,n ccn-êcr-mr dad e com o que,á, de
IYJdlS atua l em t errsoe de r-ea rme pol it H;O c t vr I .zaco , O C:otacio 01"

~anlzad~peli\ Const.clJ.ll;:ão reveste-se de '.ISt r tu r c õee re?resenta
t r ve.e , Tederat r vae e r esuc tr c adas , irat:a-se de um E-::otado de- a' ....
•-e r r o , Isto é, assentado na su.r e rcâo de tOOlJS 0$ pacel"es edb tr c o s
a um cr-den amen t o .aur Jo rco eue r eccne ee e a -supr emacr a da COI1,::-tl
eu r c ãc ,

Tu S T I F I C A ç Ã O ~

A denomlOíçDo dos órgUos representativos da opinilo popular, em
nível nacional e no plano local, de hâ muito, crlstallzaram-ae em torno das expressões
conetltucronare Senado Federal, Câmara doe Deputados e Câmara dos vereeccree. f •

Essas ~lJommaçõee consagradas não devem ser alteradas, Nilo h~ m
tivos que autonze a mudança mtentada no subsneunvc.

EMENDA ES34510·9 I "''''·--------.1 r:r.P..D'S~.-----,
[J VICTOR FACCIONI . C-- _J

No parágraTO prj'IHlll"O, f'lrma-se o TIJn~allleotQ ou a ori
gem de f)od€l" ele emana do 1:10',10. E. também. cec i ava-ee o pl'"llIci
PIO -ue Pl"lt-S de o Tl,1nC r cnamen t o do pou er- o SOVE'l'"110 ee';o COI1$I!l\l
t rmen t c do vcvc , Aí estão dOIS p r- une u- os aue ec t ce do r-ea tme o emo
crát ICO o Bover-no do povo e o Governo Pli'lo povo.

No pará9ra~o segllodcr se e5ialJ~..ece 0-:' flJ.ndamento5 e as
Tlnalldaa..::-s écr c ae do :E:st-adO a. ur anr c ad e 19'.El.l Q€ todas as .;)~S

soas í-umanae , tltlJ.laFe$ de d n-er t ce, vundanrneu t a t e .. É o te'''C(.;-II''O
as,'ecto do r.egl me democr at I co o Gover-no s ar- a o s cvc ,

=--------------TlllTOf~UITIrn:J.Çio------ ___,

Dê-$€ aos Capít1llos IV ti V do Tí'bll0 I! do Sub s t t tu t r vo
CIO Relator a SE'91.1II1t~ l"eda~ão un I rr cac a

'CAPiTULO IV
Da .Participação Política

=- TlI:xTo/~unlfl(:...çio---_-- ___,

PLENÁRID

Ar-t ~ 92 Têm d Ire I to de votar 05 br-as 11e 11"05 que I à ca
ta da e t er câo , »ea am ma r cr-ee de uezor t c ancs , all'!.>taao~ na sorma
da lei.

SEC~O I
Dos ü u-e recs PaI ítico~

§ 12 O a l r s t amen t c e o voto são o:Jl"lgaclj!"'IO$ .'ara to-
aos os .:Il"a.sllE'll'"o<::> c e amlJOS O'Q '='l'!;('O~, »al vc a.".. excecêe-, prt::vls'::a~

rem t e , •

cr;PA~TI~LJ
PDS/RS

1.....------------,
Constituinte VICTOR FACCIONI

r.r--------pl-aMAlllCl/C'OIllIe.io/al,lal)lJIIIMio---- ---,

EMENDA ES34508·7
[!J

I - Dê_se ao Titulo Ir do Substituto do Relator, em subs
tituiçrJo à denominação 11005 Direitos e Liberdades Fundamentais", ã
seguinte: liDos Direitos às Liberdades públicas 11, transformando-o, em
Capitulo do Titulo I, tendo como conteúdo o artigo 6' e os artigos
19 a 26.

11 - Desloque-se p/conteúdo do Capítulo 11, 11005 Direi-
tos Sociais", para o TítulOV'tla Ordem Social, com a denomí nação de
"Direitos dos Trabalhadores".

; 2! Os alllLl:ares eâe e r i s e ãve re , eacet c os ccnacr r
tos. durante o s er rocc do '[:,€rVIO;O militar Obl"lsatÓl"lo.

i üe Nâo podel"ao a l r s t ar-r-se

a) os que não -ear b am e:<pl"lnllt-,:>E: na 1íllj;flJ.a Foor'tIJ.91J.i;t~a,

b;' os que e s t I verem pr- I vacrce , t empor-ae- la cu l::e,. 111 r! va
mente. dos cn-er t ce s c l Lt r c ce ,

secreto ..

JUSTIFICAÇAo Art. ~ ..). 3,~ se SI.1'Spel1";€'fl\ ou se ~t:l'rd~'n I)S d rv er co s ;JO-
1 ít ICOS nos casos dE'[:,te aFt r s c ..

As Ccnstrturçües que reunem, sob o mesmo tftulo, os dirertoe - lI
berdadee públIcas e os drreitce econõrmcoe e SOCiaIS, são aquelas que não contemplam
um Título especlfrco reservado li Ordem Eccnõrruca e Social,

Ora, na Conetrturção braarletra teremos um Trtulo sobre a Ordem
Econõrruca e Social, ou dois Tttuíoa, um sobre a Oroem EconOmlca e outro sobre a Or
dem SOCIal. Sendo Sl!Itllm, os direitos dos trabalhadorel!l cabem nas Utulos que a nossa
Conatltuu;ão está reeervsndo especIficamente à Ordem SOCial. Agir diferentemente é
quebrar o sistema lógiCO que a Constltulçl;lo deve buscar manter.

AdemaiS, essas duas espéCies de direitos fundamentais possuem na
tureza dUltmta: as primeiras, as liberdades pqbllcas, são poderes de agir da pessoa fa~

ce ao Estada, B eXigir deste uma abstenção; uma prestação negatIva. Os segundos, os
direitos econOmlcos e SOCiais, da poderes de eXigir do Estado a cumprimento de pres~

teç15s positivas de dar ou de fazer. Essas duas espéCIes distintas de direitos fundamen
tSle sUo reguladas por regImes JurCdlcos dlstmtos e Importam espéCIes distmtas de san-=
ç15es, e Visam fmalIdades dlstmtas. Por 19So, andam bem as constltulçêles européJas que
- como as brasileiras dL!!sde 1934 ~ separam essas duas espéCies em tftulas 8utOnomos.

Quando se pretende começar a ConstItuição com uma declaração de
dIreitos, é das liberdades póblIcas de todas as pessoas humanas que se c~lta. POIS,
o SubstitutIVO do Relator, tão avançado e tantos pontos, aqUi não acompanhou a evolu
çio dos tempos. FOI-se, há mUlto, a época em que se tratavam os poderes de agIr das
pessoas frente ao poder público como lIdlreltos mdlvlduals". TaIS poderes de agir reco
nhecldoa e garantidOR pelo dJreito s&OhoJe universalmente denommados de "lIberdades
póbllcas". Nilo sUo meramente Ildlreltos mdlvlduals". A maioria pOSSUI mllopltável al
Ci:nce ou dlmensfl:o socud. Seria honroso para os que exammam as emendas humIldes
e bem mtenclonadas como esta, introdUZirem esse melhoramento téCniCa. Ele nfto será
totalmente desvalioso para o esforço futuro de tornar cada vez maIS eficaz entre n6s
a garantia das liberdades.

.nc ae ec rdeqe cr vr ; ao ao rut a ,

I:. - c onuenacãc c r- r m ina L, en quarrt c eur-ac-em ~IL"J.-'='
€'T€ltos

perda da. IH\Clonalldade braSileIra, no'l:l> t~l"'mos do
art 190 3!,

II - reCIJ'$a, iJaseada em convlcç:âo Oll c(ença, ao t:I.1lYlpr 1
lltento cie obl" 19ação legal a todo~ IlYl~osta e.t:ambêm. da ..,rrtt~taç:ão

alternat Iva, n05 termos da lei. par ato do PI"eslctente da ~epúbll
c .. ,

111 - ace:lta.~ão de condecora.;:ão OIJ títUlO oOlJl:lá...qUICO
estr:a11gell"O que 11Tl1)Orte l"estl'lt...ão de CIlelto C1~ Cidadania Ot.l. c.e-
ver para com o Estado bl'"asllelro. por ""tI.') WIJ P1'"e5Ident~ da ~g?l..l

bllca.

Al"t. 11~ São Ine1eg{v€ls

r r - P a r a o s c a r q o ~ de GovernadO'l. de Esta-
do I:;l Prefeito Municiesl .... quem Q"p nOI,lver /:'.<er t.ldo, j.ior

oll::\lqlJ.er f:empo. \10 pel'"íodo Ill\edlatalllento anterlor,

EMENDA ES34509-5 1 ""'. --,

f:J Corwtltuinte. VICTOR FACCIONI

r.r---~~--~"l-rMAlllO/c.llIM.ie/'uaccllKN1o_------__.,

PLENÁRIO
=-------------_TlXTOf~u.TI1ICAÇio ___,

Ulllflque~t1e no SubstitutiVO do Relatar a terminologIa ali empregada
da segumte forma:

I - onde se escreve "Senado da RepOblica", escreva~se "Senado Fe-

deral";

I:r - quem, dEntro dos seis meses anter IOJ"teh ao pleIto.
houver Sllceoldo OIJ tIver $IJbst.bl{ctO os clt'J.ld.res aos cargos de
Pn~~$ldente da Repl.íbllca. Governaaol" de E~tado Oll P~~;!'elto Mun'(..I
pal.

IV - no terrlbJrlo de "Illrlsdlção 00 tlt'.llal", o c,:,n,Plge
e 0$ parentes con'$anglJ.inE'o~ ou ai'ln~, até- o sregl.1naO 9"'8.1.1 ou pc)!"
adoção l do i'resl dente da Replbll ca, de Govt!r"nadol'" de E:stado Oll
ien.. \tót"IOj ae cre':elto "'IllI1ICIPal. Oll lJe qUl2'm os ,iI... tl ~1.J::I~t!tlJ.'CO

O/J SI.lCeClIClO dentro C:os sei!!> llh?$es ar\terlol"es ao ple,to, $a1yo ':Se
Ja t Itlll:ar de Irt31"lo::.ato elet IVO Ir" cana Idato à l"ee.~·.cão.

Art. i~. CalJe à le I (..ol1Jplemental"

! - dispor sobl"e

a) a espec I TI cação dos d l re I tos poi ít I co~ e dI:! 51JaS
Tormas de exerc t'c 10,

11 - onde se escreve "Câmara Federal", escreva-se "Camara dos De-

putados";

III ~ onde se escreve "COmara MUniCipal" escreva:ae "Câmara dOI Ve~

ree.dorl!ls".

'II - deTlnlt", além do"p pre.... l,to'\:l. na Corl,::-tltlJ.ll;ito, UIJ.-
tl"OS casos de I nell'1~ I b 111 dade e 0$ prazos de SIJa ce'$'$aç:ão, 11 I sal'
do preserYal". cunsldel"ando a Vida pregre<::>'!>-_ do cand .dato
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a) o regime democrátIco, PROCLAMA, EM ASSEMBLéIA CONSTITUINTE, SUA VONTI;DE 02.

b) a Pt'ob Idade- admr n l~trat IV.a,

c) a ncr'maLr c ad e e a l€~ltllllldadE' da'$ e t e i cêee , c cn t r a

a In-Ph1ênc la e o abuse do e,{G!'I"C íc 10 de cargo, empv es c cu flll'Ç~O
ce administração direta 01.1 \l1dl(et~" ou da podei" eCOt1GI\\tCOI

d ) a mcr-e.Lt dade p a r' a o e;(~l'"cic.lo do manda t o ,

lI! - estabelecer, além das~r\VJ':5tas na cons tr tur cão ,
olJ.tra~ conc u.Ses de·ele9Ibllld.ade, e,=>peclalmente q~fl.l'lt.o ....O dOllll-
C(110 e t e r t cr-a t , à -fIliação l'al"tldal'"la ee à ast-cvec ac em e cnven-.

ção.

! - r n s t aur ar- com ân Imo defln It IYO'IJ.m"" ce-dem pai. I't ICt'
legítIma. qlle consagre o modo demccr-e t r co de eenv rvênc re po
1 it t c-a e de OI aan rzacãc estatal I

11 - .sar anc 11" e .ivcmcver a di 91'1'dade e os d r r e I tos ~I!n
damel'lta I e de todas as pessoas humanae , l:la~ a eue pO'::o':o-.am, com
1, b er-dade , desf'f'"iJt ar- de uea v I da digna e buac ar- a ve I I c 1 J",,

:dG., e:

lI! - a l c ancar- IJ I dee1 de l •nua acc I eo aue aoe:rt a, .Jtl':õ>r. ~ c
solldárla j ,:>egundo a inaolh' e a d et er-mtnac âo do e o.... o l.Jr,"",",t-
i eu- c , em ptl\= com todos os demal s povos da humarr r dade ,

Pal"á9.'"aO::o dn r c o , Os nll:ltal"E'S a Lr e t ave t s t~I"!í.Q ;:'1!:9'-
b r Lrd ade , nas eeaumtee cond lç3es'

Para tanto". a AS3'EMBLé.LA NACIDNiZcL CQN.ar liU.r.I";l~ t:l..r'l"ova (:.
o povo ratifIca a seguinte

• a) o m11 ,tar com 11lE'110S de dez anos de eee-v I 0;.0 deverá I

ao c and I datar-se o cargo e ret t vo I ped li' e.cc 1llSâCJ da at; I v, dade J

•
I b) o militaI" com dez oI! '11a1S anos de ::>el"Y,C:O senC ao

candidatar-se <:,l car so e l et i vo , avae t ac o , tt;i'mpOrarlal\l~l'ltl:?, da atl
vlda.€ ~ aae-eaadc para tl"atamênto de mt er-evees P<u~t I c 1J.1ar (::;'"",, 'bl:.

e t e r t o , será, no acc da diplomação, trQ,1S~el'lao p~\l"a a r nat r vr da-.
de, 110~ terJ»o!::t da le I.

8EC30 II
Dos Pat"t Idos Pc I it: ICOS

A~t~ 13. é llvr~ a ct"la~ão de partidos ~olítlcos. Todos
cevem Ye'5?e~tar, 110~ méto~o'S e 00-:' ..;\\,\":;, P01.it,l..O":;" ao SQÜ~\~'t1\"i''a

nacional, es Írear as CID e r cc es sc democl"<:\tlco, r nc jucr ve a P:'J.ra11
dade partldá~la, e os dll"e-cto!:> f'llndarrlental'=> da pe...s ca /1'lmdfl~, ob
servados, ainda, os aeãu rn t ea t'l"'lnciPlos

CONSTITUIClIO OA
REPúBI..ICA FEOERATIVA DO BRASIl..·

JU8TIFICAC30

No Pr eâmbu l c cabem os PI' Ei'SSIJ.PIJStos nletd,Ju~ id I cc-, dê or r

dem c çns t t tuc rona l ,

A Naç:~t) or s s vt e u-a , c cn tr-u Ida e araadur-ec t da ao t cnco de
Ilm hlstól"la de nct ãver e realizações e ce 'SOTI'" Idas dITtClllC1,",(,!?S,

hOJe .J:ol"taleclda e r encvaca na ccnsc r êne r a da 9!Zt'"at;:ão atl.1d.l dos
br-aer Ler r oa , r eüne-ee em I~s~enlblela ccns.t t tur rtt e p:an). tumar as
dec I soes 1'01 ti; I c a s êundemen 1:C\ I S e desta .pol~l1ta I n s t I tuc I ona 11':::~l'"
de: T'ol'"rna desrnr t i va a d ernccr ac r a Lr-aer Ler r a ,

::::I - s er' acn a l r dade .J,uídICa. de d r r-or t o »ub tr co , acql.1l
!"Ida mediante 1"G.!,II'Sttro dos (,?';:.tat,,l'c,)S nu 11'"1::'l1n301 SlJ.I.H",rICJI" I::L,.:::.to
ral J

I J_ T'lllac:âo partIdárIa. T::..cult.ad.a a todo c oaá;ro
aceite a dou t r rna e o progrC\nld. ap r ovac ce em convenção,

I! - prOII)Ir;ão do empr eao de e:':5trlJtlJ.ras pa~.amtl,tan?sJ
bem aSSllI1 de se subal~dtnare'll a en t Idades ou aoverncs e5tl~angcl
r cs .

r:r-J~"'IITID0;S=]

POS/RS

Art. 23. A organ\zao;ão" f~dt::\'"a.tl.....a l1r<ts,:e:tl"a c.onll,:ll'G.€n
de, na mesma unldad~ Indl5soIl1vrel. a União, os 2:stauos, o
Dlstl"ltO lõ:'edel"a1 I!' os MunicípIo,:::>, gualrdant.o C-!HJ~ IW~l\II:WO, na
l"eSpectlva eSTe!'"a de c;oml'€têncIA. Sl.1,a ;;'I.1J\.QI101llIa.

CAPíTULO I
Oa. Federação BrasIleira

Dê-se ao Título rv, Cai,:litulos r, rr , I:T}rv, v. v: c
do SUIJst Iblt IVO do Helàtol~, a seau mt e I'e~~, tI an':>T=I' Ido
Capitulo VIII pat"a O Titulo 'V do meSlUO Stlost Itrl1.: IVO

IV
"TíTULOJJ-

Oa Ol"ganlzação NaCional

Constituinte VICTOR FACCiONI

VII.
o seu

PLEKfiRIO

EMENDA ES34512-5
l:J

= Tl:XTO/~lInll'll:Af,1o, ;_---_ ___,

Art. 14. C<.'llJe a lei eoml)~o:.:nlenCalr d.s)cw sob,"~

- os reql'/"Islto~ -:.e!"em p~eencI, IC1c)~ j'.IE'la~ Ol"galll,:::<:o,çõe.<
que postuleill l como part.dos polítiCOS, o dlre.to ue

candidato,::> às elelçôes munlClpal'.:l-, €~taciuals e rt:a,CIO-

pal í't I eas
;a.pl"E:SEntal"
nalS'

IV - at1lêl.l;ão s ermanent e e em âmbr t c nacr cne l , sem pl""e

JIJ.I'ZO da'b -fI.1I'H;r:,.::,s clal,bel":aclvas dos ':lrg~o,;:> ~~taC't,l?I';:. e llll./.,I1ICI
ra{s. '

Pará9l"a-ro ún ICO.. Lei i'ecll?l"al re:gIJl<:t.l'"á a CF laG:âo, .fu-
são, Incol~poraG:ão. ext InG:~o I: -jl'1'S(.all:::aG:fto tlnance I I" a Ou-=, ",B.l"t ,
dos, belll como o sell acesso aos me I os d~ com'..Ln I cac;:ão 'Soc I a l, e po
dera estabelecer nOI"ma'5> geral",", I"elat Ivas :<to '$ll-S. OI~9an Izat;~o a ao
S€ll Tunclonamento, visando espeCIalmente a g.:h"aIÜtA da democI":acla
lnt~Y'l1:a. e 'à l"e'Pl~E:'Pent:a.J;ão de 'Sllê.'S t\ Ivel"sas c.Pl","entes..

!:; - as ex 1gêl1t: I as li) iJ1! lllas, expres-g.as IZ-m vot os ap'lrauos
I,as elel(;í5es geral'!:> para a Câmara do'5> DeIJ1ltado,. 1"~ql.1(";-1 Ida '1ICll.1

slve a dISt1"lblllG:ão tet'"I.. ,tot'"lal desses vetos por 'll\l cetel'"llllnauo
mímel"o de Estados, SE:'gllndo um P I~O a 'S€'~ at 1I19ldo, ...rJ.1? 0'0 pa' t I
dos devem sat 15T'szer p4!\rC\. terem d Il"elto à reprBsenl:a~:i(o "lU SenalJo
Federa~ e 1'1;:' Câma~ a dos Del)lltados, benl como ao"::. t"l:i'C'll"<:::.O.,.. tiO ~lJ.rl\_o
pa1"t Idat"lo,

111 - G\S C0115eQ1lênclas l""li'1atfvaillente: ao-a: Pzc. .... '::ldO'G
j

)~~\\
corno ao,::> pal"lam.zntares POI" elt;ts vIl'"tllalmente Glelto'.:>J case 11&0
seJam satls·hntas as el<lgêne.as de <:'[lle I:l"at", o ItoE;>l\l an'Ce'" '1'.

~ 22 Os t€,"rltórlos Integr'am a UnlãtJ ,:;- ~',la cr,,,,.;:âo,
tl'"ansfol'"maç:io t2111 Estados ou l'"e\nte91~açâo aos E-:.cac:u~ dli 1-,1" \
gem depende1\\ de tSI complementar.

ç; 3! 05 t::stados, o Distrito Fedel"al e 0<;" M1..L1'lICil, o,=,
poClem tel'" SilllQolos P r':'l) I" 10$.

Art. 24. Os Estados POJt:::ll1 InCOl'"pOral"-SE' el'\tI~t2 S'l, SI.1U-
cllVld II'"-SI':. 01.1 de'Sm~mbr;:;.r'"-~e pal'a ':)l:!' '3.I'IE..:al"em a tJtj,tl U':$ Oll

Tormarem novos iZstados , Jl)~d I <lnte aPI~ovar;ão das respect I Y:i\S
l~ss€ml:ilelas Lo!91'$latlvas, d:;;..'::! pQpli1à.;3~s C:1~et:a"I\:.nte • .,1.:'':'
res$ada$, POt" ,) le:J I ~c I to l E do Con91~esso Nac' ona 1, 'M' ~O("lll=a.

I'eglllada em 1~ I col1tplenlenta.....

JUSTIFICAC30

A PI"G'sente "::l\lenda d;c;. uma nova ~ ol:.c.d.';~o :j1.0S C.a.,,.l {tlJ.1w'::> :V
e V CIO TítllIa Ir do Srlost.1:IJ,tlvo do !~latol~, apel"fe,,;o<:1l1cta.a ,~c
daçíto e CISCt!)'i"llando os dlrG.l'c.os pc.1it1COS ~ o'!:> pal"t.,jCl~ p01ít,
cos em consonânCIa. COIU o sIstema pal"~dlnental'"l'Sta ele gover"lO a $~l~

adutado pela Ass€mblÉla Nalloílal COI1<.Stthl.'l"lto::.

Art. 25. A cr lat:ão l a IncOlrpOI..a~ão, a ':\lsâo t1 o !2t:s
mcmol'"arnento GG: Mu.l'l lC ir IaS, ol:Jed€C~CíO~ os reqlllsl to: pl'"€::'Vt,:.
tos em leI cOlllPlenlentar, delJendel""ao de cons'.1.ta pl~~Vlal me
diante ?'''eiJI:.cl!::O. à~ ~0l:l1.tla~3es d'll.:.'CE!.m,:;;:nte Ilí'.:C.l"",:;,5.ól'''''':'1

dos municlpios afetados e se darão por lei E'stadual.
1~I~t. 26. ;~ Wnlao l aos Estados, ao Jlstl"ltO F€d€l'"a: c

aos Munleíplos lá- ve:dado

EMENDA ES34511·7 .."" -----,
tJ Constituinte VICTOR FACCIONI

=__-----_'LUlÂQa/çOMlUloIaulço,lilIAio---------.,

PLENfiRIO
= T&XTO/JIIITIl'lCAÇio -,

I - CI'" lar .:)l'"eT'erênelas não adlllJtldas pela ConsJ.:ltlllo.;:ão
el'n favol'" de Ill\U9. OI,! algllm.as C1eSSilS pe<;:,soCls de d 11'"~lto ,JllLlICO ln
ce-rno l contra Ol,lt)"as,

II - estaQ~;'ecel" clllttJ5 1"12119'0'50<5 O'l tglre",ê.s l Sl.1ovt:n'"
cloná-los, emlJaraçar-lhe'S b (!,{cwc{CtO Oll mantel' com t:'lr,.;-s IJ'.J. .,t.=.ll':::

I'"€,t:ll"esenl:antes ~lrela.;Ges de derl?l'\dênc la 01.1 a1lanc;:a, j"essa:Y~cC' 3

colaboração I"EC iproca em PI"O! do lntert':s::>e pllbll co, Ilo'Cadal\)'",nt~
nos setol~e5 edllcaclonal. assistencIal e h051Jd:alar.

111 - FeCllSdl" T€ dO~ docJlw?ntos pIl1Jl/CO<:::.,

Dê-se ao Pre..~..lIIbi.Jl0 do SUÍJ~t ItUt ",v dv R~'l..!I..(J""~,g ~~

gu/nte redaG:á'Q

'PREÂMBULO

A NACZO BRASILEIRA. I"enovatlil. na con<;"c'encla t:la !:IeraG:au
at1J.al dos bras\\e\l"os e confl~.l'\áo '<>e',l. d, .......ttno :;,. Oel.L~.

IV - concede!'" .:\1.1'd: Q a q1la.l1;j1ler ?eS50a de a l'I"e ':'0 ~\:!.-

bllco Oll d~ dll"elto PI'"lvado. ':Sem a 1:'1"";'Vlc. ent"'f.:.'g~ dG. IJ~ano '..I',:;
aJJ~ Icaç:ão ao órgâo CO'\lr.p.t~nte.

Art. 27. COlwênlD \:IlIatslr a l da Unão COI') =:StC\t.:hJ, i"l.(l'\l'"
CíPIO 01,1 com o DIstrito l::'eáel~.al, bem como de ~$tado '_ulil (11.11'\ {.l
P 10, pOCle ..... a cometer a eJ<ecuçatJ d~ 1eIS, encar lIas 0'.1. dec I ~31:ts '.13
c;onw'etênc. I a. de lJ.ma das pa,~tes col1c~at.antrz':>, à r'?"'I:lon~alJ' 1, (Ja(.!", Cb
ór5lãos e -rl.meI onã"-l os aa a'J.tra.
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CAPiTULO XI
Da Un lão

At"t. 28. !I'cll~€rfl-$e entre os aE:.fl~ da UI1Iâ:W

I - a porç:ão de terras devo lu t aa r no Ispensáv€l à de"'~5a
das fl~onte11"1l5, às Tort I!.I ca,?"lE's e COl1st~I.1(;;~es mI tr t ar-es , bem as
S' ftl às v! as de c emun I c ecac e ê\ e r e ser-vac ec amb \ en t a 1,

II - os lagos e quar s eruer- cor t-en t ee de á'gUi\ em terl"€'J"IO'3
de seu oomfnr o , 0',1 q'.l1E' banham maiS de um Estado. ar r vam de limite
CO.1 out e-ce países 0',1 se e s t edam a t er r t tér-r o estrangeiro,

lI! - o'!:> terrenos de mar- t nha , a-s linhas OC€dl1 -cas e ma
rít lmas não OCIJ.Piil.l:l.S pelos E5tados na data da prOllllJ.lgaç:ão c es t a
Const ItlllÇ~OI e: ae Ilh.a~ -e'luvr e r s e i acuam-es na» zonas llmítl'"o
-êes c om outros pidses,

IV - a plata.Jo!'"lll;;\ c ont rnen t a t , o 1\al" terrltorlal e o
\E'5pao:;o aéreo I

v - as terras ccueacas pelos (nd IaS,

VI - os 'Sit Ias ar qIJl7::o1ó91COS e a cue í es ouce S€ Loc.e l r r-

aae as cavidades ne tue-a i a do solo e do 51JQ$010,

VII - os bens eue a'tualmerrt e Lne PErtencem OIJ Cjl.l,(:' ~nr.:.
v ree-en a SEI'" at rr eu Jcos ,

Pal"ágrai!o ilnr c o , ~ c cn sr d er-ada rncr s s en s ave l à de re s s
do País, e área prlorltâ'''la de lntegrat;:io ec cnômr ca continental,
a f ar xa de Tronl:ell"a interna de até c esr ql.1iltlllletros tlc 1 argfJ.l"a ,
paralela à I tnna divisória terre~tl"e ao tE'I"\' It':WIO uacvcua t , nc a
t~...m05 O~ lei complementar.

Art. 29. São con eer- r o ce à União os seglJlnte'.:> c cder e-s e

I - manter r e l acõee com Estacas eee eanae n-es , l,al'ticl
par c e cv san t zacõee 1I1tel"n;1.C cena r e e c e Leo r-ar- tl"atll.do~ fI- c cnve r-:
ç:3es,

__ J. - penultlt qUE. rcrcas I!strange.ll"a':) 'Clrans'tr.:.'\1 p~>_

t€r'"I"lb~("to n acr cua l O'J ne l e ~~I"mane';:a('1 te.JUP!Jl"al"'lam~11tl::t'l

:V - or aao 1;::<11" as Fo..-ç:as Armadas, bem como llal"al'lr lI'"'
s€SIJ,ran.;:a.das -tr'onte'r4ls li" a de-Pesa nac rcn a I •

v - decretar' o Estado de óe se ea , o E:stado ce Bit la € .a
Intel"ven.;io T'ederal,

VI - conceder' <iln I $t 1 a,

VIr - prover a defesa pel"'1I1anente contn:l ",,$ ca:amldades
p,1Qilca'!>. especialmente as ':SG'ca':) e ah 111IJnda.;:8e<;,.. e OtganlZal lllu
S IMellla nac I ooa 1 de gerenc I anlent o dOS reclJ,I'"SO'3 f\ í dI" l C05, a 1)c\1"'C-"11"
das bac I <1".:> h I d..-ogrâf I cas,

VII! - estaoelecE'1'"I l~a,,'a o desenvolvllllt:l'Ito .1'Iteg(,<:I.do ":.:i

P:Q{s. planos de c.arátel~ .'1ilclonal, regional e ':)etor lal,

dade dE

a) execlltar os ~e"'Vlços dll: Roltera rllarít.lllJ<:\, a€r~aj aI?
fronteIra e de m'lna~.

b} prevenll" e reprli\ll!'" o tr-áTICO de entorÇlec\iI~l.:e."
ol'(JQas a+'lns,

c) ilplJral'" Ini...açGes pena,s COI'ltra a 01"_.;';1\1 l')o:ít,ca e
social 01.1 em detl"lmentu de .:rel1,=". ='E'I'VIr;O'$ l=: II'lt~l"e5,=,1:l'=> c..a União,
de S'las ent :dades alJtál'"qui~aS e de suas elllPl"esas ')I.L:J~ ICa'5 1 dSSl1ll

como olltras IIl.'l'l"aç:;)€"5 j CUJa. pnit Ica tellha l"I::.,.Il:::'I"("IJ':)sit.a 1I1tl!'l"~':)':j;l
drJa: OIJ InternacIonal e €J<IJa I"~,)r-essão rJ,nlTorr.\€1 COI1'fOI"l\h~ se
d'SI:lI.l.ber l!m lei.

d) e:<el"cel" a políCia JIJdlClárla da Unlãe,

x - cla......IT.car, em re-~l-'l!Il:o à l\1€rtCJr lda<..o;;- '" :'0)", ::>~llt.'-
mentos étICOS da COllll.tnlcade, as dl'le1"S~-:'es -J'.t ~sp~l:ac'J.:us :1'.'.1)'-

cos, a a.s pl.1bllca.;üe:s.

XI - iiI,lJeOI"IZa1" Il Tlscal,zar a Pl'"odtJG:ão li' o COlllél"Clo a~
mat€1" 1901 béliCO, anuas, e~<p1o'b-lvo':) e 51.11J-:.~ânc las tÓÂlca<t>,

do País.

X:I! - Tlscal,::ar as oPe'raç:ííes úe natl.1,"e..::;;. t'1I1allcelt"'a,
especialmente a~ de crédito, di.,nblo .... caPlt.11Iza.-.;âo, bem como~_

de seg'Jl""Ul

XIV - Pl"estal'" dlrel:amenle 0$ sel"Vlt;os posta "'" 11'lC:'.1'5I
VE' os do Corl'"2'lo Aé,"eo NaCional, e- dll"etamente 0'.1. melJldni.r.::. 0:011
ce5são Olj perlll I ssão

dl.1al,
c) os S€1"..... lÇOS q1le E'1'Ivolvam Instalaç:~Je'1i ~nd€ se elIJl~l"'~ga

energ la 111.1"Clear ,

d} os S€I"V.ÇOS de transporte eé r ec e c e Inf1"ill!.;t",!!;:IJ("a
aer oportl.1ár I a, • •

e) os eer-v rcos de tl"anSI'Orttt terrestre 01.1 aeruev , aI" la
qUE' liguem s or t ce mar;tlmo~ G. flUVial,? a TI"OI~telta..,. nacr one t e , o-i
que t ...ansponnam os I I lllites de Estado cu Ter-r- I to:'r I o,

xv - t ear e t ar prlvat,vam~l1te SOlJrE:

a) d r r er t o CIYIl, c cmer-cr a l , do tl'"aoa.lno, aar-ér rc , 1\161.

r í t t mo , aercnãut rco , eewac r e.t , e t er t cr-a t , penal E:. p r-cc essual ,

b) .:lI ganlz~ç::io e -FI.111CIOn~mento da adI1l11'lIstl'"'ê1....... .!edel"d.:
e dos seue bel' 11 I~OS,

. c) deaae r oer recêes • t"€"'tIJlslç:3es C,VIS e em t eme c c e
auer r a , l'"\~qIJISlçÕes mllltan~5.

d) telacomJjn'caç:~Jeslln.!01"l11átlca,S€IYI';:O postal e en er-r-
918..

e) ar s t ema otonet ãr r c e de medr d ae • c f tu l c e s a r al'll: cl

dos mebar e •

.;} cceér-cr c exk er t cs- e rn t er-ee t adua L, s r s t ema de f101.t-
e anca , 'crffdlto, censór cr os , cârabr o , veaur c , t\"'an~Ter&nC,d, aE- va
lores e sor t er ce ,

g) rtavea ac êo mar I t rma e eéree , bem as ar m o r es -me 1.Jt.1$
portos,

h) a Imb c l ce nacr cnar s , nacr one I rued e , cr o ac an r e e ,"a",l
r-allzaçãol

r er t ce ,

J) €'llllg ...ac ac e 11lI191"a.;ãol en c e ade , ~:1tl'"aoJ'l;:ão e e, ) •.1:
'São de- estran9E: II"O~1

1) c ondr cfies de c as acr d ade ,)a ...a o e:<€I"CíCfO de \)I"oj ',.,;-

lU) sr e t ema estat {~t 1>:0 e sr s t eme c ar-e cm-ã-s rcc o ec ,;)-
oals.

o} agl,las,' I~Cl.l.I~':>OS nidt' ICO'S ~ l"'e:SI:l~'-'': vQ~ c.!'!?:
IjSO, e t or e s t e.s , c ec a e pesca,

xv: - legislar, aem pre-,JI.t{zo da c cms et ênc r a CQIIlP10Z'1l€1l
tar e sl.lpletlva Cu.". Est:a.do~. nUrrll<:lS gen).I~ sot:lr€

a) dIreito 1'lnancell"o, IncllJSIVe 01"o;alllento, desP€~a e
ge~tão patrimonIal de. natlJreZil 1)11bl1Ca,

:J} dll'"elto tr 1t)I.ttá1" 10 1 Inc:I.tslve con"'lltos Clt:' cOnlpetoân
Cla entre o:. lYie:mbl~o~ da Federação e as 1IlYtltCt,Ç~J~"i:> COI"I""'t.ltlJ,CIOflô.l-,.,
ao pod€r de trlo'Jtal"'1

e} ol~.Qanfzaç:ão, Pt'~'I):aradio, apal"~lharrll:?l1to l:. g~l ar,: a~
dàS pol{clas CIVI$, banI como a:i> Cal~L'"~tl"as ~l,1nclona.s (JU"; 5el~YI(~o..)
l"e... ql,le as I ntesram.

n OI"ganIZa,Zo, e..'cltos, Jnst.J"Ilo;âQ, JIJ-5t Iça e: gc'.rJul; a..:.
nas pol íe 1a::; nll 1 ,tal"e<t>, bem como a.,. cond I r;õe'::> oe cwoyClca.... ~'_ ~ 1i10
~ 111 :;:a,ão,

s) o,"gan,zac:ão •.;: ';',l(II:;:~)es da ad'\\Il'l.sb'"aç:ãtJ d,l"'~:a, se•.1S
ql.tadl'o~ t~cnlc.O-I')I"OTI~"!'lonaJ'::f p""lrlllano:.rl Co:.';:. , "=,ll~,:> '~I::.:aO;':lI_~ com
res~eCt 11.10'5 90'lo,;:ro05, In5tnJIIH~ntos ln\l"'a seu contro!ej Jenr C!JlIlO 'J
\"E:::;;:lme JI.1ríciICO dos ~eL'"Vl""üle... 1:11101 I co"::> I IncllJ.~IVe: -a ;:-u'~lll-:3 l=. :<f:;

condll.:Ges de pl"OYlnlenCo dos cargos 1)I..ílJllco<;, e as CO(lc.ç:~:;e'3 )a(""
.aql.1l"'l';~O'c.~ €"5tabllloao,="

',} as ':ol"luas e as ent Idades pOl'" l\\e 'J das qua I S iI. '_:1 :;l1J,

os Estado",-, o Dl',>trlto Feael"al li' o'::. MunrLíl~10S adlr11n'":lotvalY' nJ.
t"etameni::,z Os se•.ts seL'"Ylç:o.,; pÜQllcos, bem C01\\0 o I"~glll\~ ,;'J,I",'dICo.J
OI? d'lelto lolllblll.:0 al:;llt~ávf=,L

res pll;) 11 ~~sa~a~~~ 1;1~:n,:.,.:Sa e~~~I~~:~~a:'~: I ~1:~'~5 a~~ ~~~; l~ I,~~~~~~~=
IlllCO e =oc'a~, bem aSSlll o regllll\t "",ll'"l'drco a ..... cd.'1c_ ~l'l '91,J.t:I:cra\.·~

de cOl'ld I ç:::a$ com 05 e,l\Pl'"eend llllentos ~I" I 'lados,

J} u regime das elnPI'esa.". conces,,",lonâl'"I:a~ ÚO',> "::>!lo''''VI';'U""
pilo: ICOS TedeL'"al5, e$tadl.1alS e 1I11.tnlClpêl.lS,

1} l,mlt~s global'=' li: çontjlç:õ~s p:ara o lYtont:ant~ Lla C"VI
da mobiliária dos Estados'",do Olstrlto Federa~ l~ ~t.Js "1IJl1ICíl~I0'5,
b/2'1Il como llmlte':l e. cundl,.:r6:,I, pat-l a,::- ':)Ilab OI:l"'-r:ar;IJli~ OL crr.:.Ulto
~,:tl'!rno € Interno. e as das I"est"ec' l'laS i\l.ttal"ql,llas e: celllalS ent 1
d'3.des por eles controladas,

n} reg I st I" o'=- ptl.:ll, t.QS, talJ'.:: 11 onato.:. f;:. J.n':<;I.~ i..Olflb.r-
clal'S' I"a.<a •.IIJ.d'Clál"la, cr.tsl:as (. ~lllo~umel,tos 1"~II1I.1I'1E' at,:'r lOS d"~

S€'I"VI';'O':> ';ol'iln~I?<"', Clt.::: I€gl,stros pl.tu11(.o.)S I? Flot:ar.a



[) »r-ocucâo e c onsumo ,

t} COI1,,=,(:.~.vaç~o da n a tur-eza , Pl'.JJ~~ ..... ão c c 1\11.:. 10 anru ' cn ': f::. '?:
ccntn-o l e da l'Ol'JIÇ<!\Q,

u ) sr-ct ecêc oc pal.:rl.ll.'Jn c , IS"(,'t1"ICO, C'.l:':lll~a:, ~'''-l''':l
co e l:lal'S:).g lst ICO.

V) r ess cnsac 111 dade POI" danes .:'1.0 me I o amo I en I-.=:, .:\0 C\)11

StJ.lYl t dOI'" , o em como:;:. :"ens li C:11 e r t c s c e ",:a~'.J1 '"st,":".. r cc 1:1.1.1:1).' ai.
er-e raer c c c )&.za9íst.co,

.<) ae t os c ar-a o acesso dos de r i cr enr cs , ao 90':0, COl
r auat o ace de cond Iç:;:,ab, oos d Ire ltO'=' r eccnaec t co-, no Ol'"f 1:::.lI~ill'::'>11tr,:-
JI.1rl'dlCO a todas. as pessoas.

3349

(:11"'1:. 32. J5 zee edoe se o\"4an,;:am I::! 'SE' l""~9':?11l I)~l"z
Const 1l:1J.1Ç;~~€S e L€IS que ac o t ar-em , r~'bPe.(tac.o':> éen cr-e OIJ.tl'!<b
pr"ll1cíl'IOS ea t ab e l ec t d os na COnS'i.l!:lJ,l(i:f=if' os s csu rn tes

i: - os eI1IlI1H~'I"ados no r Eem 1,)1:._ co ar t r s c 2'-;',

.::: - a -orna de rnves t lcit.... ra ,lOS cal gos e l e t IVO:>,

J:Ml - Q srcceve.c lE.gl~latlvo,

Iv - a e I abc. a,;âo do ce-c aurent c e a .,1ISC:\~ I'::\l;ão o. ç:l
meo t ãr-r a , Tlnanc..l!Ir'"d, op erecr on a l li: p.ael IluQ11 ali

VI - a dplrcaç:âo ec-, »er vr d cr-é » pllbl1coo 1 tilll9'i:tl1t'i:S
s ct (t ICOS e t r tu i er-ee de rnanda coa e l e t ,~os dos 1 rmr t ee mâx rmos o c
r eouner-ec âc e-st auel ec f c c-, palra a ev-ser-a iedel"al,

v: I a e':l:: eneâc aos memor ce aos TI t ouna I e ce .:,;;1 '. as
da::> ga,~al1i.:ras;;: rm...e crmen t c , C....n-s c r tucr ona r-, c e m~:"j'''CL";;lt,J.r:::O.

Parágl'"afo dn ICO. As ea cer- r as enumcr-eces nee ';\.lllE:aS

"e·, -9·, ~n· I:Õ' -[- 5;;0 l'"E"::>e-I"'v'<1da..,.:=t h:t cOlllPl",,1Yll:.rd::al'. do podeni
?al"'agraTo ünlCO. l~to AaICIOlU\l à ccne tr cur c âc do '::51.<1-

AI"t. 30. A Unlão não rnt er-vu-é nos Ee t adoe , aa l vc s ar-a

cut r c ,

l.V - a er an t t r o livre e.ter c i cr o ce ql.lal~g'J.E'l' dee ?oçp;
I"E:"S e s t acua I '3,

v - r-ecr-s an I :::ar as TI nencae do E~tado que euas euder- Q

p:a"gamellto de SI.1a c;{Vld<1 Pund ade OUI ....n t e aUI':> anos c on se cuc r vc-, ,
ea l vc por mot IVO de Torça '1li110r,

VI - e çe t rvar a ener eae .:lO-:=' 1"i1.111IC(PIOS das Piu'C~:l'\s c e
err-eeadeeêc t r I but ai- I a que a e 1~';:. IJli'r t euc em , I'lOI +'1.:11.....30 uG'.",t:>:o
conat rturcâo , ...

VI: - er-over- a €NeclJ.~ão de 112 r Tederal, ":H·Cr!ll1 1.JtJ. deI: 
são JIJ.ulclárJâ,

VII:
PIOb

c) tellll~orarledade dt:l$ 111i\I1.;1atos eletiVOS, lIOlI::aUi'l a ''::ll
l~:aç:ão debteg. à dos mandatos fed€,(;3IS con~E'.".lJCJn(J1;:.nl:e':::>,

-F) "V.ltonolll,a nllJ.nlclPa1,

g) prestação de contas da adlllll1lstl"a.;ão IJllb: • ..:a dll"eta
e lndll"e-ta.

Art. 3!. A intel'venç.ão feoel"'a1 é deCI"etada l~iZl0
dentE tia Re~llbllca. por lnl(.latlva dO?1 InH:.II'o-M'nr~tl~o
o CIJl1selho da Rel"lbllca

- »reee c abe t ecer- mcda'lr c adee de ce-aan I;::al;ão aumr . 1-::'-
t r a't rva e vrnance u-e a eue d evam enq'.ladlar-~~ oe, MI.Ln!r.:{PIQ~, .... ,Ml

e t en ç:...\O à u rver er d ade das r-ee i r caces t ccar s , sem i',"e.J'j(;::o ao
e.cer e ! c Lo da ;3JJ.tcnom I a das ent; I daõea mun I c I pa I ,::>, a':::>bt,.;9'J.~ ace oa
ver-ma desta ücns t I tu I ç::io.

I: - est abe t ecer ,' nas ér-eae de maior ccncen tr-ac Sc (ll"J;;'

na, por agr'"lJ.pamento de MI,I.l"iICI·PIOS, uma r-e ar âo acmr n r s c r-a'c r va r.lC\l"a
a oraanr aac ão e a. Pl"€staç:ão de eer v c oe I~,loi ecos r n t er-mun 'o: 1~'a1S
de- l,eclJ.l1al" mter-eaee meta-os c l i eanc ..

_.1._ - -sub dr v t d r r- o Ee t ado €1l1 ou cr-or r ca r êes gco~l:on"'l[lll-

cae , s evmr t tndc o aar-up amerrt c de nllll'lICIPIOS em r esr ãc 3ómlnl,:::>clil
C I 'Ia t~a"'a a or-aanr aacâo e a Pl"est:ao;ão de e ervr cos p.lb:,co-z 111t~r

m'10 IC I t=la 1':.>, o!' Ollt,'oS -s i n s ,

Ar!.:. 33. Lnc luem-ree €ntl e os c ens dos Ea t ados

l1'lin lO,

IV - Ilhas .fll.LVlal':>, lacl~'::>tl'"e':::>, oce~n Ir.:a~ 1.::. 111:c'.r {-I; l'll!l'S,

oel" como .:l.S tel"j"ag u~v01'J.tas, 11i~o a,)l"ang Idas ~L1t.I"'e os .Jtrns c:a
Un lão.

Al"'t. 34. j;l~m dos pod€l"'es c encargos nao CCtnT~l'" I tio!:;
1~"'IV?tl .... alTlel1te à UnIão e aot. '''Í'J.111cipo:5, nt~lll ve.d"Jo-=. dll'''';'CB.ITI·::n':'E
aos f:~tados, na Con$C Itl.1l,;ão, InC!.LlUOe 'aos I.!.~~ IIIOS

I - ve:ar I'ela maOl..ltenção da Ot dem e da segllr ano;a ,:)1,.1

bllca, ol"gal1lzando pat"a tanto os ,,=>etVlços polICiaiS rl::'latIV:tlml::'nte
a todas as matérias não II1Clllt'das pela Consf.:lb,l.lç:ão na competên
cia da poliCia TG.denll,

11 - adnllrllstl"ar a ,Jllstlça OI dll'larlà. r€ssa:vada a com
petênCl<l dos .Jl.lízos e Tl'"LbunC\lb Fe.deral-:', IIlc-Qlal1te- JllplCl"J.I"IO
Pl'"I."IPI"IO € a ol"gal1lzaç:âo do MJnlsterlO ptlbllco e QC"o/Jb~os ser,,
0;0$ JlJ.r íd I-CO':::> ,

lI! prestar, d ln~talllent€ QIJ. med l,!u1te concessa1.J OIJ
pel"m I ssão

a) O'S sery,ç:os de ener91a e:élMI"lca, os de tl"anSpol'te e
os de gás combl.1'5t ;vel call:a 11zado, não I-ompl'"eend I do~ na conllJetén
cla .r~del"al ~ qlle transcendam o âtll)lto m1lnlclPa1,

b) os Set~Vlt:Ob I'líbllCO'=' de nabJreza 10c..:.:o.1 ql,l.f1 n;(Q IJ(,)S-
sam~ser satl$TatOl"'lamente e;-:ecIJtados ljelos MIJ.nICí?IOS'

IV - ClJ.ldC\l~ dtJ abast€Clmento, da ~a'.lde !JtlIJ1ICi*., 0& C(.)l'\

serva~;no da natlll"e:::a e do lllelO alllblente , oaserVi\oas .01.$ flOI"lll""s ~e
r'alS cie.le9ls1açáo .::'edGr:al e sem PI~~JIJ.í.;::o aa açio ~~(.H:.ral OI::. cu
ordenaç:ão ~ acol1lpannament o,

a) no ca':::>o do Itel\l IV co art 190 30, c...:: '::oollc ItaÇ.:io t.o
1~I"gão parlalllentaL" ou do Governo, coacto 01.1 11IlPedldo, 01.1 de l~e'-l1.11 M'
srç:ào do SJJ.Pl"'emo TI' Ibl.1nal t=«.deral, -:.€ .... co~ç~o TU~ e.~crclda .... 01"1
tt"'il, o Ju.dlclal",o,

b) no caso do Itetl1 V:: do art 190 30, QI.1anao 'Se tl'atat'"
de execuç:âo de orOt?IYI 0'.1 (Jt1CLS:dO JIJ.dlclPárt3., Le !~(iqllt'='lI;dO do St,/,
1't'"€'tllO lrll:1I111êt.l Federal ou do Tl'"It.JIJ.l1al SIJ.perll':w l:.lelb.:lra1, COíl-rCll"
me a lI\atél~ I a,

c) do prov llllen to PlZl0 S'J.premo ít" I btJ.na1 ;l:.:dera: OI? I"e-
l'l"esentac;àt) do Proc'll"aQOl"'-G.eI~al da Reptlbllca, no~ ca~o'S do Item
'.).::, prllll€ll'"a pal..te, assim com1.J 1105 casos do Item VJ.:I, alllbo,:::> ou
<ll.. t. 30,

taç:àCJ,
c lal,

v - planeJal'" e promovel'" ~01t'tlCâS e pl"l:lgl"'alllaS de na+JI
saneamento b<i:'lCO, ~alllTlel1ta.ç~o }:IUI.lIJ.lar ~ asslst~J'lCla 50-

VI - Jlli~.n~er o en!'flno ptlbl1CO doe níve: Sll?erIOI'.

§ 2! O decn::-to de Intervençâo, qlle 'Sei";:;' slJ.bmet Ido à
apI"eclaç:ão do Con9re,::-~0 Nacltmal, dentro de vInte e quatro non:~:~1
especlTlcal..á a slJ.a amp11t'J.de , 1),"a;:Q e COI1.... IG:Ges de eHeCljr;ão e, 6e
cOllbel', nomeara o 111t.cl"YemtOt.

~ 3!t Se não est I ver' Tllnc I 1.Jl1ando, o Cong\"esso Nac .ona.'l
seya convocado, e.<traol"'d Inal"lam~llte, pelo PI"esldente do Sen.a.uo
Fedet'",L no pr'azo de c 111co dIas, para ap ...eClar- o ato do ?l"'€'Slden
te da Repllbllca.

4; Nos ~'a50s dos Itens VII e VIII d,o ar't. 30, dt'S
pensada a apreclar;io pelo Congl"es':>o NaCional, o decl"'llto do Pr~':::>l

dente da Rerllbllca 111\11 tar-$e-.a. a slJ.$pendel'" a eXeC1llj:âQ do al:o rlll
pIJ.9l1ado, se e~'=ta med I da ba~tat P'l1.t a o restabelec II1'Il!nto da nOI'l)'Ja
1ldade nO Estado.

; 50! Cessados os fllot 1"105 de tntel"'Y~n .. ão, as l:\,1J.tt:l1' lda
de~ afastadas de sel,l.';;) cargo: a eles vwltatão, sa.lvo IlTllJeo.il\ldlto
l~ga'l.

~ i! À~ polICias CIVI'<lo, dtr 191d<ts por d~legados de
carreira, compete a al)'JI'aç:ão de Infraç3es penaiS, a. l"el)l"eSs,atJ
Cl"lmtn~, O':::> poderes de poliCIa. Jl.1dlclát la ~ 0'0 polJen;-<:, CQne:<o~
de poi k la admln lstnat IV<:I. ••

§. 2.! As polícias nlllltal"eS, Il'lcll.1.5lV~ os COl"'POS de
bombelFo'$ a I2las vtl1clJ.latlos, são c.ol1~lder<ldos forç:as 1:I.ll}';,1 lares e
reserva dd Exérc Ito, vigorando como: Inllte ma:<lmo de I"enltlneraç:áo
.tJe PO$to'S e gr'adJ.1aç:ges, aqlJ.&:la TIJ<.adi., no ExÉ'l""c ItO, L)Qra POSttos
de Ql"'adllaç:3es corn~spondenb!$.

Art. 35. Os Estados podem legislaI" sobre /:oda':5 as lI1a-
têr la-õ de Sl,l.a competêl1c la PI"lvat I VJJ. , espe-c lallllE'nte.

- organ I zaç:ão e 11lnCI onamento da adnll n I stração esta
dllal e de sells ~erVlços,

11 - criação, 1'IJnCIOnamento e proc2dlml!nt..o~ do JlJl::ado
de peqllenas Cal.1SaS,
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:!! - s ervt cos plJ.bllcos nas ál"!~a.s ll'letf'oPo: t an es ,

;:I:artignlTO dnr co , No exer c i c rc de sua COllll-'etGnCI6. .t::

g,s:a.tl'la cO~lPlel\tentar.r aup l ement ar , os 2stados respe.l;ad{o ai>
nci-mae gerais cue , ':iobl"e:;. matéria, eAI~tl~p-m no or deuamen t c y~

der a I • a auper veor êncr a c e lei eeoer e ; nessa mat ér r a rriva I r ua r-á
as ncr-mae do or denamen t c ~'Stadl.1a1 com ela cWIl-f: ltant\:;''.:>~

Art. 36. Asselllaleta .. ll?9Is:at l'Ia, de e'$r("I!tUll"a un c ame-'
r a t , de-seme enha , em cada E<;.tiil.do, d,::;, *l.Lnç~~~,;:> .rll:r '~nt~.", à r~I~1 i::'S~I'

t acâc parlame.,tat'" do vess ec eivc 1'0'10.

l; 12 O 1111ml.tro de d~plltados à l~,=>'::>ellll:ll~la :"'~91,;:>.atlvt<.

cor r eaeonder â ao t r- rs t c da repl".2:'sentac;:ão da C::stéll,)O 11a Cdlllai"a coe
Depu t ad oe e, at; 11191IJdo o 1111mero de tr Int'b. e '::l.e '=>, $(e""':;;' acr- eesc r do
de tantos «uant os -forem os cesue eoos ';~Cll!raIS ac l'1'la OIS;' c cae ,

~ 2! O mandado dos uesut edcs estadlJ.õ'I'=>, <;:;el'"á ele Gl.l.attO
a,,05, s a'l vc d r e eo tucãc da Assenlbléla l.eg r e l a t t v a ,

~ 31 A~1Icam-se e.ce, 6eplJ.tl'iOO~ oi::' ....taduÕf.l' a'::t flo:'gl;;r.S d(:i"~

ta Ccnst I i.:u1.;â:O s ccr-e 1 raun Idades, pren'"cgat r vae »rcc eseua i s , $1.1\)-

s íd I 05, perda do 1l\a.I'ldat c, 11 cenca , rmped I men t 05 e I nc ce-c orec ão à.s
::'ol"c:as Arma.da$.

; 42 O total da c-enuner-acão dos dep'Jl.:aaos e se ecua r s
não p oder-â exceder o limite de dOIS t er c ce QE eue s erceben , a
qua l quer- ereu í c , 0$ cesceeccs r ed er-ar s ,

Art. 37. O ücver-nc nce, E$taao$., vr aan I aac c »eaunvc a
re-spect rva Consl.: r tur câo , sel"á exercido 1>0;"" Ijl1t Conselno cceocs ec
de deputados estadlJ.:a.lb, !loub 4 Pre~ld&11C la <le lJ.m Pr Im~lro-Secret:i

r lO, J'olll.:lcalltente responsável perante a 1~S5~ll1blé,a l.,eg'slatlva.

§. 1i O cargo de Gover-nado.... ~e prev I ~to na Coost 1 tu;
c;:ão, t..rrá e~cl.JslvaR'Iente "'I.lnc;:r~es Cl!rlmOnlalS e ar-Oltl"aI5 du Pro
cesso pt.Jl ít i CÇI estadua.l, não podendo a dlJ....ac:ão de selJ marldato t:.x
cedllr' à. Tlxil.da Dar-a ti. de ~resldente da Rep'ibllca.

l; 2!! Ap1Ic.m-se no ql.1€ COI.1Wer, com ""'<:=- I~l:'s':lo;;r.:l,las d,.=- ..te
art IgO, as regl"'a5 d~sta Const ,tu,~ão -§obre "'ol'"ll'lac;:~o e al!-lnI5";~o

dos go.....erno" re'liPOnsabllldade Polltlca e C.wllvociv;ao antecIPaua
de lilel(;r::es.

CAPíTULO IV
Dos MlJn le íp 105

Art. 38. A .cuJ.tonomlC\ II'IIinICIPal será assegl.1rada

pela adoção de le I 01' 9:&11 I c;;r., ....ar I al,li="_ ~e.:gl.ln(Jo as
F'eciJllal" Idad~s locais. oos€l'"va.dos os pr I(IC íp lOS escalJelec Idos
nest~ Const ItlJ.ição e na Con~t lta.J.lçâo CIo E~taljo,

11 - pela ele,l;ão da Câmal'"a de Vereadores, enl ell!lr;í)es
d tretas I"'eal,zada~ SIIUIJ.ltaneamente em tooo o País,

111 pela forma~~o de u~ governo local, ~l!~daGo ~O$

postlJ.laClo<:=- do f-on':>€nt 111lE:l'lT O da malOI' I a e da ~ t?,:>j)unSi1.lJI ; I daut.:. ",0
l{tlci.\, seglll1do paell'"r:h~$ 9l!11G-r',:o$ estaoelecldo';5 '>elâ ConstttlJ.lç:::\O

IV - pela leg I <$lac;:ão e adl'rt I n I stração pr.:'pr I a~, 110 qlJ.fZt
conc~rne ao SQIl P2clJlliU'" interesse, ~~peclaln\ente ql.Lanto

:a) à In'StltlJ,lt..âo e art'fr.!'caelação ele tt lbuto.... de <$IJa com
pet.incla e à aplicação de ';Suas r-endasJ 'selu Pl"'l!JIJízo da oor,gato
r Iltdade de prestar conta~ p. plJbllCar b:a.lar&cete~ nOh prazo,;> ~l}<a

dos em lei,

Li iJ. dlvlsilo ildlYllnlstratlv1i em dl<;..tt' ItO'.i,

d) aoS planos jil"banís~lcos e s.stemas I,lliÍrlo~1

e) ao -;~~I!:otro de MlcrOttlYlpreSa'b.

v - pela respon5ab 111 dade na manutenção do ens I no 1)t1

bllco -rIJndarnental, de pr I rn-fi'1 ro Q' -.ctQJ.1ndo gl"'tll.1.

; 1! A lei orgõi.nlca LUunJclPal, pronllJ.lgada plila C';ntara
do~ V42'I"Qadores, aeverá '!Ser votada ttiYl dOI~ tu~n05 e a,",,,"ovad'ê\ pur
dOIS tetrç:os de ~e1l5 MeMbros, •

1! 2! é assegl.1l"adó aos verli'adores, na c I rCl.lnscl" I o;ão do
MI.1l1ICipIO, a Invlolabll,d1'l .:;: do rnanoato, 1"01" SIJ.';'S. OPtnlt.í~ ..... 1-':a~4
vra'5 e-yotos. Est ende-çe aos 'Jer-eatJores, no ~'le cOIJb~r, o CJ I s
PO'5to na Ccost Itulção ~stadlJal, re.lat Ivamente a PI olb IÇÕcl'~ e In
cORepat lb Illd.ades aplicáveIS, I"espect II,IQlltente, 1kOS Pilrlamental'"es
·teú«"raIS e es.'I::adIJal'S.

li 3.! São cond I ÇÕliS de 111 eg Jb I 11 dade de vere.dor SIU

brasllelro, €st .. r' no exercício dos dlrelto~ f.lolítlco~ e ter Idade
mínima de deZOito anos ..

6 4~ O nJ.lftlero de l,Iereàdorli'5 com assent o J'la Câllilih'"a
91.lardanl proPol"'cionalldade cora o e'leltorado do Ml.ln IC ip,O, con :ur-'
fie dlsPlJ5~r a ConstltlJl,io est.adual, nio pOdendo exceder a 'Ilnte
l,lm, n05 MlJ.n,lciPlos de até l.1m milhão c1e eleitores, nem a 'trinta to:
1rê5, nOS demaIS casos.

S 5! 05 SIJbsídlOS dos Vereadores e'dos:.que exer.;am o
90'11&'1"00 local seria lIxados pela C';;'lllilra do... Ven;;:ador..e~, I'to TI1U dt:'
cada leglslat llril 1 para.a legls1atllril seguInte, d~ntro dos 1 111 I tÍ!5
E' cr I têl" I os estabele-c I dos pela Côn$t I tlJ.1 r,.ito ~stQdlJ.&l.

Art. 39. A Interv\?11ção dos ze t ecce nce MIJ.I"IICI·PIO-S será.
regl.11ada na Const Itl.1lçâo de C~ta("o, ecment e p od enc c OCOr r er qu.arf
do

:i - de I .car de ser s eaa j por do I 5 anos. ccnsecut I \(OS, a
c jl,llda. fundada. salvo POI'" mot 11,10 de- f'on...a ma.o~,

~! não -forem prestadas contas dev r dae , .... a r crma c a
leI.

I!! - O Tr,blJ.n.a: de J'lSi.: 11f:i.'\ do Estado der provimento a
representação -rcrmul ada pela aut cr Idac.e. mar or- cio l". n Isük 10 ::11':'

:l:ICO estadual "ara El.S$e!3Ul"'al'" a cc servânc r a dos .,r1nc{PIOS 111131

caces na Coo~t ,tl.lIÇâo eet aeua i , bem como para nr cver à e.cecucêc
ele lel,1 de ce-dem 01.1 de decr aâc audr c rar r a , 11l1)ltnl"lclo-se.:> decr-e-'
to do chef'e do sev er-nc ee.tadua I a »uep enc et- o ato Impl.1gnado, se
essa medida .:lastal'" ao l'"estabelecjmel1to da nonnalldade.

~ í e A decv et acâc da rn t er venc âc cabe ao f-'ê.~l::.' co 90-
ver-no e s eadua I e o ato será aubme t r do à aprl!t:ta.;ão da Asseô'lIJléla
Leg tsla.t rva , dentro de: v rn t e e q1latl"o horae , eeeee I TI c anc c »ua
i\.lllPllb.1de, prazo e cOndtç:r:;es de execucâo e, se ccucer , nOlueara o
me er-vent cr-•

:; 2!! Se a l~sseRlalé-la cesr s t e erva não e s t f vev "1.1I1CI\J-
nandc , -rar-':i€'-á convocacâo • exerecr c H"tárl:a., no !=I1~a.ZO L .ncc
d I as. para aer-ec 1 ar a mensagem do che~e do governo.

~ 3!. Apllc a l'Il-':>E' 0$ d I~PO~lt IVO$. de"l:>te art 190 à. Inter
vRnç:io da União no Distrito Feder a I 01.1 nos i'11.1nlc{PloS 10cal1zado5
em Ten"lt6rlo Federal.

Art. 4Q. A illscallza.;âo -fInanceira e ol"ç:amentárla do,>
MIJ.nlc{PloS sel"~ eX€-l"clda peia Câmara dos V€teadores, IUl:i'CiI~ntk'
contr-ole externo, e pelos sIstemas de controle Intel"'no do Governo
MIJ.nlcIPal. na. forma da lei.

i i~ O 'Controle e.<tel"no da Câmara dO$ Vereador es 5erá
exerc leiO COm o AIJ..<Íllo do TI'" IblJnal de Conta~ ao Estado 01.1 de OjJ.
tI"'O .5rgâo est adlJ.a 1 a Qj.1e ~or atr I 01.1í da t!5sa CO,"Pet ênc 1a.

~ 2.!!. O parecer PI"~V 10 <;,obr e a, .:..onta!3 qlJ.E' o Governo''!
de .... e prestaI" anualmente, el\lltldo ptel0 Tl"lbl.1nal de Cuntas tJll '_'rgao
estadlJ.al cOlUpebmte, só delxani de- pr€vflec~t" (:IOr de::cI'!:>ão t:ll:!' do\~

terc;:os dos memIJl"os da Cânlara dos Verea.dores.

g 32 MI.1nICi ,)la com pOPIJ.lt:l.<;~o ~I.lP~I'"IOt" ;?,. três i\'l.ln;:)(t$
de habitantes poderá Instltl,1lr Trlb1lnal de Contas M1lnlclpal.

~ 41 A lei orgânica pooerâ cr ,:ar In<;,tl'l.1me'1to~ S,.1l:I'!s
dJ<õ\I"IOS de controle e El.IJdltorla do Governo MUr&JcIPa:, Int~II"'i'I\l,en

te desvtnclJlada da sua Ad1l\lnl';itr:.:u;ão, d€'-:.de ql.1~ n~o acarretem al.1
ment o de despesas_

CAPíTULO V
Do DI5trlto Federal e dos Terr ItÓt' 10'S

rada

I - pela adoc;ão de lei orgân Ica, obsarvados, no que
cOllbta'l"~m, os pr ,nc ip lOS €stabelec idos nesta Con~t Itulção p'ar-a O!i
E:stadlJs e os i'ÍlinlcíPlos,

II - p~la eleição da CâMara dos Jep'J.taoos do VI'Str'"lto
Federal, em eletçGes -<:!Il"etas l"ealJzadil.~ ""111l1J.:taneam~nte com ~ da~
Cânli;l.ras dos Vereadores,

1::1 pela. -Formal;ão de um goy€r-no local, -f1.1ndado nos
PQstl.llaoos do consent Imento da Inalor la e da re~pol1'&ab Illdao'li po
laIca,

IV - pe:a atrlbulç:iio dos poderes e Q'ncilt'"gO$ t:ont'erldo$
aos Estados e ao';i MunicípIOS. sa.'ivo os prevlsto'::t no!:lo Iten .... :.. t?

lI. dO' art Igo 34.

li 11! A leI Ol"gânlCa do Ulstl"'ltO F'ed&'ral, proM1llSladil.
pela Câmara dos Deputados do Dlst''"lto F~del'ai, devel"-â '::ter vot.da
€nl dOIS turnos e aprovada paI'" dOIS tel"C;:os de seus l\h~l'Itaros.

; 2a Ao estatuto do parlamentar'" co O ~stl" ItO rtrderaL,
ao numero de assli'ntos em .,;ua Câu'Iara, bem como à organ I ::al;f1o e
.:ool"mação de SIl'I.l governo, :a~llcam-se a':> regra~ cOt'"respondént.a-:.. es-'
tabtliec Idos nesta Const l~tl.1t.;ão no cap ítIJ.10 dos E'Stad~'5.

~ S!! li vedada a diViSa0 do D,stirlto Federa1 I'm 1l'!lln'lCi-
PIOS.

Al"t. 4~. Lei Fedel"'al disporá so"""'e a 01'9an'lzal;âo adnll
nlstt"atlva e JIJ.d,cl~la cio,::> Terr Itl:)j'" lOS.

; 12; Os Terr,tórlo,,; tl!!râo gOl,lernadOl'"l2S, nOm€á'leIS peio
Pres I dellte da Repúl:ll, caj depo I 5 Oll! apt ol,lada~ p.e 10 Sf:l'11aClu ="eoeral
as suas Indl",caç:ões" e d:Rlt'SsíV~I$ -ad nl.1b.ll1'l-.

~ 2!. Os Terr ItÓI" lOS pothtrio '::t\ll" dlvldilio~ li'm Munlci
PIOS, aos qlJals se aplicará, no t1IJe couber, 'o c11!iPosto no capítu
lo correspondente.

li. 3,t As, contas do sovel'"l1o t;:os Ter t'" I tór lOS 'Sl:!rilJ $l.1blRe
tidos ao Congl'"es,o Naclonai. 1 no'::> tE='tmo,=>, conolr;ôlió:s e prazo~ j.lt~-

Vistos l1a Const Itlllç:âo. - ]

JUS T I F I C A ç ~ O

A presente Emend~ a~rlll'tol"i.'\ a redàr;ão -da TítiJ10 V do '"
SIJ,bst itlJt IVO, estaba-lece ul'Aa verf!aQ€'lra~escen·tt ali z~.;ão cllrr:" ·en ....
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r;r nxTo/~U'Tl"CAÇio-------------___,

EMENDA ES34516-8 '"''' -----,
tJ CONSTITITINTE 1'1ALJ.lnR DE LUCA

o imnosto de Que trata o tncas o Lf I será regido úelos cr i térios
da gener-aLí.dade , da universalidade e da progressivJ.dade.
conforme deferu.do em lei, não incidindo sobre valores decorren
tes da conversão em neciina a de vantagens em descanso a que
o trabalhador tiver direi to.

§ Zo

Dê-se a seguinte redação ao § ZO do artigo Z07 do~proJeto
de eonstituição (Sub s t i t.utavo do Relator).

Art. 207 - Compete ãUnião instituir impostos sobre.

dos trabalhadores na gettâo das empreaas , lhes :croporcionará o
conhecimento de suas políticas e obj e t avos economicas, de sua real
situação f í.nancear a e dos problemas que enfrentam, impedindo,
também, os possíveis desva.os administrativos ocas i onados por

.anciir'La ou incopetência de ses adnu.m.s t r ado re s ,

"- salário base, em cada categoria profissional, pro
poralonal à quantidade e complexidade do trabalhõ; 1

Inclua-se no Art. 79, do Substitutivo do Relator 1

do Projeto de Constituição:

c ar-s ce aem l"omp\!1'" com o pl'"lnC{PIO t écn r co as: r-e ear..tH;:âo c e c oms e-'
t ênc r ae tradicional ao ncesc (.Í r r-e r t;c G. i anc a a':> neees da cr aanr--
za!;ão do sistema s ar t amen t ar-r at e de s cver-nc 110 plano eae acuat •
OlltroS5HI'I, prevê, c em totaL r esper t o à eut cncen a mun te is a L, a
p cs s r or Lr d ade de uma mu'í t t e l r cr d ade de padl"C~es cr-aan • z ac i cn ar s

e i ver-er e r caces, para S12I'"em apllcado~ 1"10 Bteo.'S:>ll. em at.enÇ.:1o à':> 0'
TerE:'11l;aS ti:o ec enaueeas etue ex r s t em en t r e os IUIJnlc{PloS or ce, :,~.

ros.

r;r-------------Tl:XTO/~uITt'IC;.ç_O-------------___,

EMENDA ES34513-3
I:GEIlAIDO CAMPOS

JUSTIFICATIVA
i!.USTIFICACÃO

Face a criação pelo Governo Federal da expressão "pi
BO salarialn para ) a nova modalidade de salário mínimo, deve ser utrí,
l1zada nova expressão para a designação do mfindmo salarial de cada
categoria profissional, que deve, necessariamente, ser proporcional
ã quantidade e à complexidade do trabalho.

f!MENDA ES34514-1
P"I GERALDO CAMPOS

~'.,'~'05! 09/87

Atualmente, quando converte em pecunaa ajguma vantagem em descanso
que lhe as sepur-ada Dor lei ou repul~mento da empregadora. o_traba
lhador -e onerado, em um mesmo ne-ra ôdo , Dor uma bi-trlbutaçao do
Lrmos t o de renda: o incidente sobre o trabalho efetivo e o r e Lati.vo
ao descanso.
Ao abdicar do direi to ao descanso. o trabalhador o faz. no m~is das
vezes nremido nor necessidades econômicas, o que, por si 50.
já Tep;esenta nesado ônus, exacerbado com a incidência do imposto
de renda.
Prenn.ado-ae dessa forma o ócio, em de t r-amerrto do trabalho; ~pera ~
legislacão tributárJ.3 uma f'rave o.njus t.Lça , gerada de de ses t Enuko a
cl~sse trabalhadora. E não se Lgnor-a que a redenção eccncma c a deste
naís passa necessariamente pelo aumento da produção.

= TIU:TO'.lUlTlfIC"qÃo-------------__,

Substitua-se o Art. 99, do Substit.utivo do Relator,
do Projeto de Constituição, pelo seguinte teor:

" Art. 99. e livre a associação profissional e
sindical.

19. "! vedado ao Poder Público qualquer in
terferência na organização sindical e

a lei não poderá exigir a autorização do Estado para
a fundação de sindicato, ressalvado o disposto nos
§§ 29 e 39 deste artigo.

§ 29. Não será constituída mais de uma orga
nização sindical, em qualquer grau ~

representativa de uma categoria profissional ou eco
nômica, na mesma base territorial, definida pelos
trabalhadores e empregadores, respectivamente, não
podendo ser inferior a de um município.
§ 39. A assembléia geral do sindicato fixa-

rá a ltontribuição da categoria, que
será descontada em folha, para custeio das ativida
des da entidade, independentemente da estabelecida I

em lei".

JUSTIFICATIVA

Deve ser garantida plena liberdade e autonomia sindi
cal, observada a unidade orgânica e os meios de custeio das ativid:!
des.

r.r------,=---=-' '1.!~l:4wal1oJ.~.m1o.,-::--------.,

rer TlXTO/~U'TI'ICAÇÃO-------------___,

Dê-se a seguinte redação ao a'r't í.go 265 do projeto de Constituição
(Substitutivo do Redator).

Artigo 265 .. g assegurada a aposentadoria, garantindo o reajustament
monetário para preservação de seu valar real. após trinta e cinco an s
de trabalho. ressalvadas as exceções prevas tas em lei.

1 9 - Pará efeito de aposentador;ia, é assegurada a contagem recí
proca do tempo de serviço na admânas t raçãc pública ou na

atividade privada rural e urbana.

29 - Nenhum benefício de prestação continuada dos regimes contri
butivos terá valor mensal inferior ao salário aãnãac ,

39 - A aposentadoria por velhice dar-se-â aos sessénta e cinco
anos de idade pa'ra homen e < sessenta anos para a mulher.

4 9 - Os proventos de aposentadoria serão:
I - arrteg rads I quando o trabalhador contar com o tempo de

serviço prev~sto para a sua categoria nrofissional ou
sofrer invalidez pe rmanente prevista em 1e1; e

II - vroporcionais ao tempo de serviço nos demais casos.

34518-4

LgI't'IENDA ·ES34515-0
[! CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA

m---_~--------Tr:XTO/~UtTl'ICAÇio-------------__,

Dê-se ao inciso IX do Artigo 70 do Am>e~roleto de Constituição
(Substitutivo do-Relátorj a seguinte redaçao:

Art. 79 - Além de outros, são direitos dos trabalhadores:

IX - !,articipajião real nos lucros das empresas. desvinculada d
renunersçao , e na sua administração, conforme definido em
lei ou acordo coletivo.

JUSTIFICAr:ÃO

o texto, conforme preconizado no 3J'l-1:eprojeto elaborado pelo rela
tor, nrejudica direitos adqu.í.r-ãdca e consagrados em nossa legislação
ordinãria, representando por isso grave retrocesso que não atende
aos anceios da Naç~ Brasileira. A redação proposta procura criar
os caminhos naturais para que a legislação ordinária, a ser. elebora
da mediante um debate maas profundo, estabeleça as condições 'hecessã
riasa um verdadeiro pacto social para a Nação. -

r;r-------------T&XTO/~U.TI'IC,l,Çio----- __,

JUSTIFICAÇÃO
Suprima-se do preâmbulo do Projeto de 'Cansti

tuiçao, •• !Ieguinte. expressões-o----

~ub:~i~~~l~~ãdon~:ai~~~~5c:~:c:ma~e:~~t;~~;~i~ea=i:~~:~iv:o.
,!uando se exige do trabalhador somente seu esforço pessoal, sem
ingerência na condução dos, negocios emprasarias, A participação

a) ••• no preâmbulo desta constituição.

b) A 80berania reside nD povo, que ê a font.'aé

todo o poder; os poderes inerentes \~ sobera-
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nia são exercidos por representantes eleitos,

ou por consulta. O voto ê secreto, direto

obrigatório, e as mí.nc r Laa terão representa

ção p ecp c r c Lons L no exer c Lc a c do poder po1'i:

t.Lc o ,

JUSTIFICATIVA

a) Torna.-se pleonà.'stica li. expressão " n o preâmbu

lo desta constituição tr constante da segunda. linha do preâmbulo do

pr c j e t c , A expressão que se pretende suprl.mir e pura.mente repeti

tiva do que ji se indica na epi:grafe;

b ) O último parágrafo do prêâmbulo tambem deve

ser supr amLdc pois apenas exprime d Ls p o s a çjie s jã constantes do

texto do projeto constitucional.

EMENDA ES34519-2
tJ Constituinte FRANCISCO BENJAMIM

I'uHÀJIIIO/cllllllu;.O/IUICIlIllIUio----------,

PLENÁRIO

r.r TUTO/JunlfIC4QÃO ---,

o parágrafo único do Art. 19 passa a ser Art. 29.

r euume'r ando-r ae os demais.

JUSTIFICATIVA

Estabelecendo-se um artigo p a'ra o p r LncEpa c con~

tante do parágrafo Iin Lco do Art. 19. se da realce soberania pop~

lar que fã a fonte do poder nacional.

Outrossim. tal paragrafo Iin Lc c guarda au t onoma a I

conceitual com relação AO art. 19. devendo. por iS80. figurar como

artigo autônomo.

EMENDA ES34520-G y"U_U_-_-_.. - ---,

l:J Constituinte FRANCISCO BENJAMIM

I'LIMMIo/COJlISll.o/suaeOJllUl.o----------,

PLENÁRIO

=- TUTO/JunIF1CAçio ----,

O Art. 69 do substitutivo do P'r o j e t;c de Consti

tuiçÃo. passa a ter a seguinte redaçÃo:

Art. 60 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 19. Todos são iguais perante a constituição. a
lei e o estado sem distinção de qualquer'
natureza.

29. Ninguém seri obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

39.

40. A lei não poderá excluir da apreciação do
poder judiciario qualquer 1<êsAO ou ameaça'
aos direitos individuais.

59. Suprimido

69.

70. Ninguem sera submetido a tortura. a penas'
cruéis , ou a tratamento desumano ou degra
d an t e , -

9 0 • ~ livre a manifestação do pensamento. veda
do o anonimato e excluída a que Lnc Lta r ã
violência ou d e f e n d e z- discrimin2ção de I

qualquer natureza.

§lI:tO. ~ livre o exercício de queLuqer trabalho,
o:f.ícJ.O ou profissão. observádas as qualifi
cJções profissIonais que a lei exigir.

11. Suprimido

12.

13.

.: 14. Suprimido

15.

16.

17.

18. Ninguem serã preso senão em flagrante deli
to ou por ordem escrita e fundamentada de
autoridade judiciária competente.

19.

2Q. Suprimido.

21. Suprimido.

22.

23. Suprimido.

I Suprimido.
rr , Suprimido.

r rr , sup r í.eaac ,
IV. Suprimido-

V. Suprimido.

24. Suprimido.

25. Suprimido"

26. iJ n .

27.

28. Não haverá prisão civil por divida. salvo
nos casos de depositário infiel, do respon
sâvel pelo inadimpleme.nto voluntário e
inescu;avel de obt'igação alimentar.

29, Suprimido.

3D. Suprimid.o.

31.

32. Suprimido.

33.

34. ãupr amLdo ,

35.

36.

37. A intimidade. a vida privada. a honra e
imagem das pessoas sio invioláveis;

38.

39.

40.

41. Supt-Lma do ,

42.

f 43. Por motivo de crença rellgiosa ou de con
vicção fi1osôfJ.ca ou política ninguim se
rã privado de qualquer dos seus d a r e í t o s ,

45. Conceder~sea.i asilo político aos p e r s e g u a
das em razão de defesa dos direitos e li=
b e t-d ad e a fundamentais da pessoa humana.

46.

47.

48. ~ assegurada a liberdade de expressão da
a t Lv a dede intelectual, artística e cienti
fica, sem censura. ou licença. -

49.

5Q.

51. Todos podem reunir-se pac:l.ficamente, sem
e rraas , em locais abertos ao pjib Ld co ,

52. Suprimido.
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53. SupritD~do•

54. Suprimiqo.

55. Suprimido.

56. SuprblÍdo.

57.

Leça.aj.açãc especfâace , sem o que não poderá viabJ.11zar Os planos

de beneâfcaoe a conceder.

Carecem, PQJ.s, as entia.ded.ea de pzeva.dêncaa pr-avada sem f1ns

Lucrecavos , de meacx explJ.cação do mandamento ccrratiz, truca.one.L de

forma a preservar o pat.rxmênao que a ConstitU1ção coloca a salvo

da 1nc1dênc1a tributár1a.

§ 58. NÃo serão toleradas a propaganda de guer
ra ou contra a ordem democrática e as
publicações e exibições contrãri~s ã mo 
'tal e aos bons costumes.

------------------------------------------------------------------

EMENDA ES34522·2 "".f!J Constituinte FRANCISCO BEN"J'"'A"""M:::I::":M:------------,

,.LlINA~Ill/CO.lo(ISSÃo/.u.co.u..io--------__,
FLENÃRIO

r;-r n:Il:TO/JllSTI',C.....ÃO -,

JUSTIFICATIVA

Suprimido.

Os partidos po Lf t a c o a adquirem p e r acna-.
naLd dade JurIdíca de direito p iib La cc me
diante o registro dos estatutos no 'XLi"='
b un a L Superior E1ei t or a L,

29

19

39

59

49

Ârt. 18

G Art. 18 do substitutivo do projeto de consti

tuição passa a ter a seguinte redaçÃo:
Com as medidas eupee e s Ives O'1'a ap'r e aenuad aa pro

c~ra-~e atender á construtiva critl.ca que diversos segmentos ~ocf=
41.S fJ.zeram ao pz-o j e t c , tachando-o de excessivamente mdnucue s c e
detalhista. de certo modo uauxp andc materia e s p e c a.f Lc emen t;e de le
gislação ordinária.

A doutrina c r d t a c a as constituições que descem a
detalhes e a, c aa sud emc s , 08 quais logo são r eva s t c s e alterados eu
eurtando a vida da constituiçÃo, que deve ser um documento duradoü
ro ou de longa permanência. -

EMENDA ES34521·4
t-J CoIJ..s í/ív,JJ-n; FIU11J crJeQ ~~IJ~ Au.; /JA

tJ '~~MeL~~N7:;,-?Õ'io

'---....:;;;==..:....:.':"'O==--'--'=="""'-'-~----'='-'~..:..:...c....::..:..------J) V·f'r.~

~ ...I..."'""'-'.:.:.:..c::.~ .......J) fJi!~Silil
r.T Tll:lCTo/~llST1'ICAÇÃO-------------____,

EMENDA ADITIVA

I).:lft Utilização gratuita do rádio e televi
são, e aos recursos do fundo partida 
rio.

Ad~tar ao texto do rnca.so II al:Lnea C do art. 203 do ProJeto

de ccnatrLtiua.çêc (SubstJ.tutJ.vo do Relator), após a palavra educação:

e de prevJ.dênc1.a prl.vada , de forma a que a redação do d3.spos3.tl.VO

passe a ser o aeçuarrt.as

b • Sup r atm do ,

JUSTIFICATIVA

c) J?atrimôn~ol renda ou eervaçce , dos paz-ta.doa
po.Lf tia.coa arro.Lua.rve suas fundações I das eu
tn.dadee sdndc.caa s de trabalhadores, das ane
t~tuJ.ções de educação e de prevJ.dêncJ.a prJ.=
vada e de aeea.stêncc,a ecexej. sem fJ.ns lucra
ta.vos , observados os xequasutoa da Lea, c~
plementar.

JUSTIFICATIVA

o caráter AssJ.stêncJ.al anda.ssccaévef, dos aexvaços e das com

plernentações de beneficJ.os prevJ.dencJ.ários que constJ.tuem as fJ.n~

lidades bâsa.cas das entadedea fechadas de pzevadênca.a pz-avede ,

sem fJ.ns Lucr-acavcs , torna-os tJ. tu1.ares r-eaae da amuna.dado trJ.b,g

tárJ.a conâez-a.de pela cona'tia trua.çâo às J.nstJ. tUJ.ções de asai.scêneae

socaeL, consoante o eatiabe.Leca.do no artigo 1.9 , anca.so III, alínea

C da conata.cuação Federal que da.spõe e

c) O pet.rímênao , a renda ou os .se'rvr.ços dos
pazt.adoa polieaoos e de J.nstJ. t.ua.ções de ed,g
cação ou de eaeaatêneaa soca.e.L, observados
os xequaaa tos da Lea ,

Para estruturar aquelas entJ.dades de pzeví.dênoaa pr-avede foJ.

adaeada a LeJ. 6435 de 15/07/977, que as conceat.uou , como Inst.!,

cua.çêes de As::.ustêncJ.a SocJ.al ll
•

TodavJ.a, a partia r de 1983, o precea,to a rJ.gor auto-apl~cável

na Const~tu~ção Federal tem sido ~nexp1.~cávelmentecontrarJ.ado p~

la Leg1slação OrdJ.nárJ.a I através dos parágrafos 1, 2 e 3 do artl:,

go 62 do Decreto - LeJ. ne 42.065/83.

Por outro lado, a previdênc~a privada, praticada há vários

anos em v a r-bude da r-econheca.de. deficJ.êncJ.a dos beneficJ.os da pre

va.dênca.a scoae.í, e graças ao espírJ.to de compreensão do empr-eaárao

no aen ta.dc de promover aos trabalhadores uma melhor condição 5.Q

cu.a.L como exa.qe a própr~a ConstJ.tuJ.çâo Federal (art. 165 e seu 1!l

C150 XVI), tem como J.mperativo atuarJ.al a capa tiaj.azação de seus

recursos através de resultados de ap.La.oaçôee , deter.rru.nadas por

Com a presente emenda afastam-se disposições que

lamentavelmente nele foramí1inse:ridas ~ mas que jã são repelidas pela

consciência político - 3lJ.r:Ldica nacional.

Na ultima eleição para fresidente da Hepúbl1.ca.,

o Tribunal Superior E1el.toral afastou a exigência da fidel1.dade

partidária do parlamentar/para escolha do candidato que tivesse si
do indicado pela convenção p a r t Ldjiz-La ,

o projeto restaura esta fidelidade partJ.dâria I

que no a t u a I quadro político na c a ona I ê gravemente prejudicial

pois todos os quadros partidârl.os se queixam dê que muitas ve ae s

as cúpulas partidárias nao exp r e s s am , ou mesmo va c Len t am , a vont.!.

de das suas bases.

De outra parte, o projeto ê extremamente r e ac Lc

nÃrio. favorecendo apenas 0$ grandes partidos, afetando a p1ural::

dade partidária, pois praticamente c cn s a de r a dissolvidos os pa'tt~

dos que não tenham eleito representantes.

EMENDA ES34523·1
• üons t t tumt e FERNANDO ~ENR"ÍQUE CARDOSO

r;o------------_y,xTO/JllSTlrlc,l,çÃO-- -,

Suprima-se do "ceput;" Ido artigo 135 a exn-esaâc "Fedez-ads e esta

duada? , por desnecessária, e dê-se ao item I do artigo 135 a se
guinte redação:

UI - ingresso na magistratura mediante concur

so público de provas e t~~u~~~, realizado por Tr~bunal com a par

ticipação da Ordem dos Advogados do Br'a.aa.L e do Ministério Públi

co em todas as suas fas es , obedecendo-se, nas nomeações, à arde;
de classificação. 11
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FERNANOO HENRIQUE CARDOSO
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JUSTlfICACÃO

As Emendas visam ao aperfeiçoamento do Projeto.

EMENDA ES34524·9 '""'--------.J r<rPMD"B""'------'tJ Constituinte FERNANDO HENRIQUE CARDOSO . ~ _1

Plenário
= uXTo/JUllTl ...c.....io _,

Ao art. 99, S 59

~: " ••• excluídos os sindicatos ••• "

" •••vedados os aanddcatca ••• 11

JUSTIFICAÇÃO

A emenda pretende tornar mais claro o § 59 do art. 99.

EMENDA ES34525·7
t: Constituinte FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

PLEIillRID
= Tl:llTO/~l)sTl'le...çiD' __,

Inclua-se nas Disposições Transitõr~as;(. r1.1(... V )Ç-

Art. - o dispoato no art. 17 não se aplica às eleições a serem

realizadas no ano de 1988.

JUSTIFICACÃO

Promulgada a Constituição não have:rã tempo hábil para se regu

lar as eleições Municipais de 1988, adaptando a legislação existente ã. nova eon,!

tituição.

EMENDA ES34526·5 ,.,"' -----,
(!lCODstituJ.Dte FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Plenário
= Tt:tTO/~U'Tl'ICAÇio _,

Tra.nsfira.-se, como art. e U, para. o Título VIII, capitulo I,

logo após o art. 225, 06 11 33, 34, 35 e 36 do art. 69.

JUSTIFICAÇÃO

A matér~a tratAda nos daspoea t ívcs emendados é mau pertinente

ã Ordem Econômica.

aõnc.n.ís t r-e cave , à comanadade , ã aocdade dc em geral, ao meLo

amb a.entie , ao pa-t.r:l.môm..o hx.s tiôr-a.co e cultural e ao conaumí.do'r ,

§19 - são partes legl.bMas para propor ação popular qual:

quer do povo, paz-ta.ôo poli:i..ico, com 'repzeseot.açãc na cêmara

Federal ou no Sene do da Rept..bl~c?-, associação ou s Lnda ce't o.

§29 - Os auticxea da ação popular estão isentos do:ts

custas Judiciais e de ônus da aucunbêncaa , salvo os li tJ.gintes

de má fé.

Emenda de redação, sen alterar o mêr-a ec ,

'LlNÀlllo/eoNlssio/IUICON1I1io ,

PLENARI,O

= Tl:tTOllUSTIPlCAÇb,----------------,

Acrescente-se um gal:'ágrafo com a seguinte redagâo:

"São condições de elegibilidade do Deputado ser brasi

leiro, estar no exercício dos dl.reitos poli:ticos e ter idade

minima ele dezoito anos."

JUSTIFICAÇÃO

Para compatií.ba.j.Lzer ou uniformizar com disposição sem!:.

lhante incluída no caso do senador, deputado federal, verea

dor.

EMENDA ES34529·0
t:

ITI------------- TUTOllUITI1ICAÇio------- --;_

EMENDA MODIFICATIVA

DAR AO PARÃGRAFO ONICO DO ART. 32 A SEGUINTE REDAÇÃO:

PARÃGRAFO ONICO: Le1 complementar podeTá autorizar os

Estados a leglslarem sobre questões especí,f~cas das na cê
rias relacionadas neste artigo,desde que não causem
risco" ã soberania e unadade nac í.ona as .

JUSTIFICATIVA

Perma t e-ese a competência Le gLsLat ava aos Es
tados, concedido por Le a complementar, mas, tão só, para

questões específicas, e com cuadado de não colocarem em r i sco
a soberania e a unídade nacionais.

________ l"~t,..~R,~/~O...'~s~o/~lJ..t" ..IU~'

fD PLE~ÃRIO

~ND~ ES34527·3 ""' -0_- -] 0:-0'-"'" _ I
~nst'"Ltl1n1.e FERr:l\:~DO l-lENP1QUE (\RDrS() ~_ ~::'B--l

lar

__-,J o:u~; ;slJ

....'.uê-ee a seguinte reda'~:C':

"Art. 24 - p.. ação pcç.u Le r- p~de se~ J.I1'lpetr~da para ~nn_

ato l.legaJ. cu Le s a.vo ao patrirnoru.o pübLa.co , a lloralJ.,-<.:>de 1

EMENDA ES34530·3
t: FERNANDO HfiNRIgUE CAROIlOSO

tJPlenário

TIlltTOflU'TI'~AÇio I
EMENDA MOOIFICATIVA

DISPOSITIV:A::~N~:.~~~: .~~:: o •• •• o o o ••••• o ••••• o o ••••• o •••••• o o ••



32 As emendas ao projeto de lei or-çamerjt é r í a somente &G

rfíe poderão ser aprovadas desde que:

I - se j am compatíveis com o plano plurianual e com a lei
de da r e t r í zes orçamentárias; e

11 ... indiquem os recursos necessár i os , adro!tidos somente
os provenientes de ope r ações de crédito ou anulação de despesas da
mesma natureza.

JUSTIFICAÇÃO

335,5

CARDOSO

= Tr:tTO/~UllTl'IC...Çi.O' __,

Suprima-se do item III do artigo 135 a expreE.

são flnal "e a classe oe origem".

o d.í spcs i t í.vo alterado dá maior flexibilização ao Congres
so Nacional, quando da apreciação do Projeto de t.e i Orçamentária.

Se outros Pr o je t ns de i.ru.c i at í.va do Puder Executivo podem
ser alterados, por que não dar a mesma flexibllidade ao orçamento?

tJ PLENARIO

Assembléia Nacional cons t i tuant e , em 05 de setembro de 1987.

I'LI!NÂNIO/cOUISsÃo/tllaCOIl:ISdo----------,

JUSTIFICAÇAO

No acesso de Juízes doTribunal de Alçada ao Trubunal,

de Justlça não se deve observar "a classe de origem".

No momento em que advogados ou membros do Ml
n í s t ér í o PúbllCO integram, como representantes das respectivas

classes, qualquer Tribunal de Alçada, passam eles a magistrados
e, nessa qualidade, concorrem ao Tribunal de Jus t rça ,

= TrxTo/~IJSTI'ICAÇi.O _,

Acrescente-se ao parágrafo único do artigo 200 do subs-t í.rutavc a

seguinte ressalva: 11, salvo com relação aos impostos lançados por

"Período certo de tempo 11 •

JUSTIFICACÃO

o fato gerador de certos impostos se completa n~

ma determinada data de cada ano. Assim, uma vez ocorrido o fato

gerador, ele só vcâta a cepeta.r-ese um ano depois. ~ o caso, por !.
xempâo , do Imposto de Renda por Declaração: o seu fato gerador

completa-se a 31 de dezembro de cada ano. S~tuação semelhante é a

do IPTU e do ITR.

CARDOSO

=------ TUTO/~lJ~TI'IC...Çi.1)

Dê-se ao i tem V do artiqo 135 a secruinte redação:

"V_ a aposentadoria COITl vencimentos inteqrais é compul

sória aos setenta anos de idade ou oor invalidez, e

facultativa aos trinta anos de ee.rva.co , após cinco

anos de eeeuavo exerc!cio na -iudfceeur-a";

Ora, se o empréstimo compulsório só se pode exa>

gir em função de fato gerador de imposto ainda a ocorrer, dar-se

-á que um emprfiat-amc por calamidade sentida em fever-ea.r-o , por e

xemplo, terá de esperar até dezembro para ser cobrado, pois que

o fato gerador do imposto só se completará em dezembro.

~ necessário, portanto, abrir uma exceção ao pa

rágrafo único do art~go 196, para que também possa haver emprést,!

mo compulsório em função dos impostos que se lançam por período

certo de tempo.

JUSTUI~

A Emenda visa a eper-reí.coar a redacâo, evitando-se

antie.rpzetiaoâo dúbia.

a

r.-r-------------TlltTO/~u!T"IC ...Çi.O---- __, r.-r-------------TUTo/~llnl'ICAçio----- __,

PLEMRIO
~1.t:N ...lllO/COIlI".io/lll.COIlI...io -,

tGMDB"O~

~"'J;J10q I

CARDOSO

PLEN"AR~ióNAllIO/Cl)lIlnAO/.u.calllh.io-----------,

f=l!M"'''OO~• PMDB

Estados,

E~IENOA AOITIVA

OISPOSITIVO EMENOAOO: Art. 220

Inclua-se o seguinte parágra fo ao art. 220:

§ 89 No exercício financeiro em que uma empresa estatal
receber transferência à conta do Tesouro Nacional seu orçamento será
integrado ao orçamento geral da União, com o mesmo nivel de detalha

mento e .i nf'crmaçõe s , e dele deverá constar por doi exercícios sub
sequentes.

JUSTIFICAÇÃO

1) Dê-se ao art. 52 a seguinte redação:

"Art. S2 - A União não intervirá nos
salvo para:

2) Dê-se ao art. 53 a seguinte redação:

"Art. S3 - O Estado somente intervirá em

pio e a União em Municipi'! localizado em

t6rio federal quando:

Munici

terrl:.

Tal medida objetiva disciplinar os gastos das empresas es
tatais, evitando que os re·êursos públicos sejam mal adnu n í s t r ados , e

implica, ainda, caso recebam recursos do Tesouro, uma prestação de
contas ao Congresso, sem que seus orçamentos serão aprovados dois

exercícios ccrisecut avos pelo Poder Executivo.

Assembléia Nacional ccns t ã tuant;e., em 05 de setembro de 1987.

:;) Dê-se ao art. 54 a seguinte redação:

"Art. S4 - A intervenção federal é decretada p~

lo Presidente da Repúblicaa, ouvido o Conselho

da República~ e a estadual pelo Governador do
Estado.
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4) Inclua-se no § 1Q do art . ?4 o seguinte item

11, r enume r ando os que se lhe s equi r emr

"11 - nos casos do ~ tem V do art. 52, de soli

citação do Prlmeiro-M~ni5tro

.JUSTIFICAÇAO

EMENDA ES34538·9
[D FERNAND O HENRIQUE CARDOSO
~ PLENÀlIlo/eollluiio/SUICClN1Uio, -,

= Tl(lTO/~uSTlflC.....iCl __,

Tem, a presente Emenda, por escopo, sanar aqu ívq
cos gerados quando da elaboração do SubstitutlVD do Relator.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 220, item IV

o primeiro da z respeito à ancLus ão da Distrito
Federal na hip6tese de intervenção no município, quando, pela aut,2.
nomia no Lf t i ca Que lhe foi conferida, a estrutura do Dlstri to Fede

ral está muito maas aproximada da estrutura do Estado do que da do
mun.lc Ip i n Assim, propomos a supressão do ü í s t r i t;o Federal do art.
.53 e a sua inclusão no ar t , 52.

Acrescente-se ao artigo 220 o i tem

IV - o orçamento das operações oficiais de crédito.

.JUSTIFICAÇ~O

Outro equívoco que constatamos foi o da supre,!!
são de r e f'er ênc aa ao Conselho da Repúbllca e do Pr íme i ru-Haru s t r o
no artigo 54, que deverão, respectivamente, ser ouva do e, em d~

terminados casos, solici tar a decretação da intervenção federal

Sugerlmos, POIS, a .inc Iusão do Conselho da Repúb Li ca no caput do

art. 54, para torná-lo coerente com o art. 119, IV, e do Primeiro

Ministro no § 12 do mesmo artigo, visando a torná-lo coerente com
o art. 115, XIX

É importante Lnc Lui r tal orçamento na lei orçamentária, vez

que o Congresso Nacional deve tomar conhecimento e deliberar sobre
assuntos de operações o rac í a í s de crédito, pois que represente pare!:.

la signi f i ca t Lva na dotação global do orçamento.

Assemblé13 Naclonal Constituinte, em 05 de setennro de 1987.

Constituinte ABIGAIL FEITOSA E OUTROS •

PLENI1RIO

=-----------__ ,.lXTCl/~unl'lcAçiio _,

EMENDA ES34539·7
I:

PLENARIO

Const1tu1nte FERNANDO HENRI UE CARDOSO

EMENDA ES34536·2

=_-,,=-.,,- 'LlNAlIlo/cClauldO/suecCl.lllSSÃo ..,

= TUTO/J"'ITI"C.o.çiio- -.,

Suprima-se a parte f'Lne.L do artigo 196 do SubsrtLtiu-ta.vc "a ser gr~

duada em função do custo desse acréscimo".

JUSTIFICAÇÃO

Emenda Supresaíve ao Projeto de Constituição (Substitutiva da Relator)
DispOSItivo Emendado: Art. 45, inciso VI

SUprimir a expressão "primária ll do inciso VI 00 ART. 45, que passa a ter a segui.!!.
te redação final: .

"Art. 45. . ....••.•••••••.•....••..••••••••••.••

o parágrafo Iiru.cc do artigo ~96 contém a mesma

idéia, limitando o valor da taxa ao total dos gastos efetuados p.!

lo Municíp1.o. Ora, se a taxa não pode exceder- o total das despe

sas, fica evidente que ela está sendo graduada em função do custo

das obras e, assim, não há necessidade de inclul.r cláusula nesse

sentido no capu't do artigo.

VI - prestar, com a cooperação técnica e f~nanceira da u-uãc e do Es

tado, 05 serviços de atenção à saúde da população;"

.JUSTIFICATIVA

Não é possível restringir a atenção pramár.la a atavtoade dos Municí
pio~ no novo Sistema única de Saúde.

"Art. 71 -

Dê-se ao 22 do art. 71 a seguinte redação:

r;r------------- f'~xTol,]usrl'lC~ci.o'-------------~

L'AI'tTIIlOJpeRConstituinte AUGUSTO DE CARVALHO e OUTROS

PLENARIO

= 'Lr:NAlllO/coIlISliol.UICCl.ll.,io ~

= Tr:xTD/~U.TI'lCAÇiio------_-----__

EMENDA ES34540·1
I:J

tS'~;;'~

fi@õUlJ
Constituinte FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

PLEN~RIO

EMENDA ES34537·1
f:J
..,-, 'UNAlIlll/cONISSiiCl/SUIeONISliio, ..,

EMEIIOA ADITIVA

§ 22 - O servador ocupante do cargo daquele que

foi reintegrado- será reconduzido para o anteriormente ocupado sem
direi to à Lnden í z ação , ou, na hip6tese de ter sido nomeado para

o cargo objeto de reintegraçfto em razão de concurso público, será

aprovei tado em outro ou será posto em dIspombilidade."

.JUSTIFICAÇAo

Acrescentar os parágJ:afo15 58, 59 e 60, abaixo, ao artigo

li! 58 - t assegurada a autodeterminação Ml relação ao uso

de ~didal!5 individuais ou col.etivas de proteção e recuperação da

l!IaÚde que não impl.ique em aumento do risco co1.etivo ou ônus S,Q

c;tal..

A presente Emenda visa a aprimorar a redação do
dispositivo, a quaã , por sua eLabnração falha, leva ao errôneo

entendimento de que o servidor poderá vir a ingressar no serviço

público sern concurso público, o que conf'Lqurar i a um atrito com
o previsto no item 11 do a'rtigo 63, que exige, sempre, o concur

so público.

i 59 :- A todos será permitida a recusa ao traba1ho e- am

biente perigo15o ou insal.ubre, com garantia do emprego ..

§ 60 - Todo~ têm direito a água potável. e meio adequado

de el.iminação de dejetos disponíveis no domicí1io e no traba1ho. n
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r;-r TuTot"uSTIIIO:AÇÃO ,

Acrescente-se ao art. 229, o sequmte parágrafo:

"Ar t , 230 - Incumbe ao Poder Público, diretamente ou

sob o regime de conc-essão ou permissão, por prazo determinado e sem
pre através de conco rr ênc i a púb l i ca , a prestação de serviços públi-

cos "

Dê-se ao ar t , 230 do Substitutivo do Relator, a se-

guinte redação (caput):

r:T 'LINA~IG/CG.. ISS;.O/IUICOIlI"io ____,

r;-r TUTO/./USTI'lcAÇi.G-------------,

EMENDA E534544·3
tJ Constituinte AFIF DDMINGDS

r:T I'LlH"~IO/COI,lISsio/IUlCOIIIUÂCI ____,

[!JPlenário
re-r- TUTO/~UlITIPICAÇi.O-------------,

EMENDA E534545-1
tJ constatuinte AFIF DOMINGOS

r
.i

54. /'

JWSTIFICACÃO

ao artigo 6 2 , § 58 e. ,;
emendas aditivas..------r\ I I ._

Dê-se ao artigo 41, I, a eecuant;e z-edacâo e

_ meacâc do Prefe).to e dos Vereadores, meda.antie p.Lea to

direto e s amu.Ltiâneo realizado em todo o País, sendo permitl:,

da a r eeâeaçãc do Prefeito para mais de um mandato.

, 'pu V'\ ..JV ....
,\~ ~.

j / No capí.tulo dos direitos individuais ficaram ausentes rg

ferências fundamentais relat1vas à questão do saneamento básico,

ausente em todo o texto, introduzida pela emenda aditiva na forma

do § 60 do artigo 6 2 , e relativas a autodeterminação do indiví.duo

em relação a adoção de práticas médicas e sanitárias e a se subm~

ter a riscos ocupacionais, preceitos introduzidos na forma de

EMENDA E534541-9
tJ DEP. GERALDO BULHOES BARROS

JUSTIFICATIVA,

l!: saudável para edmaní.s cz-acãc Pública o princIpio da

neef.ea.câo • Que não s ej a ilimitada para os caecoe executia.voe ,

Mas, oue pezrru.tia ao Povo proloncrar, através do voto, a boa

J estão dos neçôcaos do Estado.

,,§ (.. ) Nr!D dependerá de licença de autoridade a produção ou comer

raj Ização de bens e servaços , a não ser quando envolvam risco para a vida, saúde,

u segurança do indivíduo, ou da ccjetivadade, observadas as exceções previstas ne~

ta Constituição.

_ Acrescente-se ao areaco 303, a sequinte:

tJ PLENÁRID

JUSTIFICAÇÃO

Este é o princípio naror que deve nortear a at.ivãdado econômica em

países pluralistas e que desejam alcançar a plena realização de sua potencialidade

para a promoção do bem-estar geral através da desburocratização.

EMENDA E534546-0
tJ Cgnstituinte AFIF DDMINGDS

r:T-------- 'UHAIUO/cONISS;.o/IUICGlllnio----- ---,

JUSTIFICATIVA,

A Nação indigena não deve ficar a marcêns da Federação.

Por isso a eleicão de pelo menos 1 Senador é ampr-es s Ind'lvej ,

O Povo indígena do Bz-a s a L faz JUs a uma representacão a Câma

ra Baixa.

Representaç-tes andf.qenas escolhendos pelo rndaos ,

49 a comunidade indíqena na forma estabelecida pelo Tr,!

bunal Superior Eleitoral, elecrerâ um representante para o S~

nado Federal e 3 representantes para a Câmara dos Deputados.

r;-r Tll:l(To/~USTI'lcAÇi.O _.,

EMENDA E534542-7tJ Deputado AFIF DDMINGDS

Dê-se ao "c aput " do art. 233 do Substitutivo do Rela

tor, a seguinte redação:

r;-r--- Tll:XTo/~USTII'ICAÇi.O-- ,

Suprama-is e o § 1º ;;.l..:;-~h.~~ do artigo 209 do Subs

titutivo do Relator.

"Art. 233 - A pe squasa e a lavra dos recursos mine-
rias, bem como o aproveitamento dos po tenc ra i s de energia hidráulica

e dos recursos hídricos, dependem de autorização ou concessão da
União, e não poderão ser transferidas sem prévia anuênc aa do poder

concedente. "

r;-r TI:Ho/~USTlfICAÇi.O- -,

JUSTIFICAÇM
JUSTIFICAÇAD

o importante a ser inserido no texto constatucional é o prancí

pio de que o aproveitamento dos recursos minerais e hidráulicos depende de autor.!.
zação ou concessão da Unlão: A leglslação ordinária Já irá estabelecer os crité
rios e as condições para concessão, inclusive 05 prazos para lavra, quando estes
se justaficarem. Não há porque destacarmos apenas uma das exigências que a lei f!,

rá e Incluí-Ja na Constituição, inclusive porque a deterr-tnação de prazo fixo pa

ra exploração pode ser indesejável em inúmeras mstâncí.as.

r;r-------------TlXTO/~U$TI'ICAÇi.o-----.:---------,

EMENDA E534547-8
tJ constttuintc AFIF DOMINGOS

'UIUIIlO/CIlMIIlÃo/Iuac.oMluio- ____,

Inclua-se onde couber, no Subst~tutivo do Relator, o se-

guinte artigo;) 'Úo íA!1:d.oJ'i Y, ""'/í-oh:;- W<A./<-h "k/Vf.~ ;

supressão desse dfspos i t í vo visa ampeda r que se

agrave a carga tributária que já é mui t o pesada para 05 contribuintes

tJ PLenãmo

EMENDA E534543·5
tJ Deputado ConstÜu~nte Afif Domingos

Dê-se ao art. 24, do Substitutivo do Relator, a seguinte redação:
Art. Ficam marcadas, para 15 de novembro de 1988, ~

leições para Pr-es adentie da República e para a câmara Federal e o S!:,

nado da República.

"Art. 14 - Qualquer cidadão, partido"Político com representação na

Câmara Federal ou no Senado da República, associação ou s.lnrhcatn, é parte legíhma
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",",~ TCX1'o/~UITI'lC"Çi.II' -- _

Dê-se a seguinte r-edação ao Capítulo Ir do Titulo VIU do SUbstitutl.

,

f

para propor ação popular que vise a anular ato ilegal ou.Iestvc ao patrimônio Públ~1
co, à moralidade administratlva, à comuoidade, à sociedade em geral, ao meao arnbien

te, ao patrimônio histórico e cultural, ao consumidor e ao contribuinte. - .

EMENDA ES34548·6
f!JDEPUTADA CDNSTITUINTE SAN~~~' CAVALCANTI

dade , pelo praz.o de dez anos, salvo na hip6t~ese~ 1:Ie suces~li~ h~xedi ...

tária.,

§ 13Q- A alienaçi!io ou concessão, a qualquer título,

de terras públicas com área superior a quinhentos hectares a uma 56

pessoa fisica Ou juridica, ainda que por lnterposta pessoa, excetu.,!

dos os casos de cocperatavas de pr-odução originários do processo e

reforma agrária, dependerão de prévia aprovação da Câmara dos Depu

tados e do Senado Federal.
vo do ReIs cor :

Art. 245 .. " garantldo o direito de propriedade de im~

vel rural

§ 140 - A destinação das terras públicas e devolutas

será compatibilizada COm o plano nacional de reforma agrárla.

§ 1Q - O uso jíc IIl16vel Rtlral é condicionado ao cumpl'!

mento de sua função social, consoante as requisitos definidos

§ 3> do Art. 60.

no

§ 150 - Os beneficiárips da d.i s t r.lbu.í ção de imóveis
rurais pela reforma agrária receberão títulos de domínio ou de con-

cessão de uso, inegociáveis pelo prazo de dez enos :

§ 2Q - Compete à união dt!'sdpropriar por interesse so

cial parei fins de reforma agrária Q imóvel que não esteja cumprindo

a sua funçdo social, em áreas pr-Lor Lt ár i as , mediante rndenã aação em

titulas ca divida agrária, com cláusula oe exata cor-r-eção monet âr aa ,

r es qa t âve i s no prazo de até vinte anos, a partir ao segundo ano de

sua eml saão , cuja ut i Lí zação será de f í ru da em lei

§ 32 - As ben re í t cr i as ser-ão aruíen azadae em dã.nhei r-o

§ 42 - O orçamento fixará anualmente volume total de

titulas da dívida agrá:tla assim como montante em recursos em moeda

para atender ao programa de reforma agrária nao exercâe í o

§ 16 - D titulo de domínio será conferido ao homem e

a mulher, esposa ou companheira.

Art. 246 - O Plano nacional de desenvolvimento agrá

rio, d~ execução plurianual, englobará simultaneamente as aç~es da

política agrícola. política agrária e reforma agrária.

§ l' - A lei limitará a aqui sãção ou arrendamento de

propriedade rural por pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras, beKI

como os residentes e dcmic í Lí adcs no exterior.

212 a aquisição de Lmdvef rural por pessoa jurídi-

ca estrangeira, ficará subordinada a prévia autorização da Camara

dos Deputados e Senado Federal

§ 30 - Silo insuscetíveis de desap;ropriação, para fins

que df apuae r a lei, desde que seus proprietários não possu m outro

imóvel rural.

§ 42 - A lei estabelecerá política habitacional para o
trabalhador rural com o ob jet í vo de garantir-lhe d,gnidade de vida

e propiciar-lhe a fixação no meio onde vive.

§ 52 - A indenização da terra e das benfeitorias será
fei ta pelo seu justo valor.

§ 60 - A de sapropr i açãu será precedida de elaboração

de projeto de assentamento devi damen t e especificado e de processo

administrativo consubstanciado em vistoria do imóvel rural pelo ór

gão fundiário nacaonal , garanbda a part i ctpação do propr Iet.ãr i o ou

perito por ele Lndi.cado ,

de reforma agrária, os pequenos e médios ~m6veis rurais, na forma

r;r-------------TlllTl:I/JUlfl'IC~~l:I ~

Dê-ae a seguinte redação ao § 19 do artigo 292 do Proieto do Rela

tor f suprimindo-se o § 29'.

por cento da área beneficiada, a fim de que seja utllizada para as

sentamento de pequenos agricultores, como par t Ica.pação supletiva da

agrária.

§ 62 - A conces s ãc de incentivos fiscais, para proje

tos agropecuários em novas fronteirao agrícolas. estará condí c í ona

da ã: transferência para lavradores, do domínio de, no mínimo, dez

512 - Ao Poder Público cumpre promover politicas ad~

quadas de estímulo, aaaLs t ênca a t écru ca , desenvolvimento e financi!.

menta para a atividade agrícola, agroindustnal, pecuária e pes-

queira.

tJ Pl.eiiãrio

iniciativa privada no projeto de reforma

EMENDA ~34549-4 ~" -.
fi] '". J rr'p"L'/-S-'PL ..Deputado nstituinte AFIF DOMINGOS . L...- _ ig Jpassará para ao rr ibunar Regional Federal, que, no prazo de sessen

ta dias, contados da distribuição, colocará o processo em pauta de

de julgamento, com prioridade exclusiva.

§ 102- Decl.dindo o juiz, caberá recurso, com efeito

suspensivo, ao Tribunal Reg.lonal Federal, que, em seu exame, obede

cerá o ri to es t abeLecado no § 912.

§ 8 - Dentro de noventa dias, a autoridade judiclá

ria competente, sob pena de crime de responsabilidade, após pr év.ia

e obrigatória vistoria j udã c i a l , realizada nesse prazo, dec rd.í r á ,

por sentença fundamentada, sobre o cumprrnent o ou não da função s.e,

c i a L do imóv~l, nhj e tn da desapropriação.

§ 72 A declaração do imóvel como de interesse social

para fins de reforma agrária, por ato de competência exclusiva do

chefe do Governo, autoraz a a União a propor a ação de desapropriação.

912 - Não oeci dí.non o j u i z , a cumpe t ênc í a urLç i nârLa

§ 110- A dec i são judicial transitada em julgado, de-

clarando que o imóvel não cLJJ1Pre a função social, autorizará imediata

amds são na posse do im6vel e o seu registro na matricula competente.

"Art. 292 ..•••

§ 19 ~ vedada a partií.capaçâo acaonâr-ta de pessoas lurí.di-

cas no capital social de empresas Jornalísticas ou de radJ.odifu-
são, exceto a de sociedades de capital exefueavemenee nacional,
que não poderão det.er o controle do capa.EaL social votante.

§ 120 - Dos títulos de propriedade dos amôvaLs ruraí s ,

objeto de d í s t r í.bua ção gratuita, constará cláusula de Jonalienabil,!
Esta emenda destina-se a dar meaoc flexibilidade ã Consti

tuição e melhorar o gerenciamento das empresas de comun.í.cacâo ,
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EMENDA ES34550-
Consti tu in te AFIF DOMINGOS

= __-'- TEXTO/~UITI'ICAÇio-------------_,

§ 32 - Todos são iguais perante a Lei , A lei
não admitirá privl1égio, distinção ou dí scr Ieunação
por mot a vo de ascendência, raça, etnia, sexo, estado
civil, idade, de f'acLênc La 'física ou mental, natureza
do trabalho ou da profissão, crença, c,oçwicção .e
qualquer outra condição social ou individual.

Dê-se ao item VIII, do art. 225, do Substitutivo do
Relator r a seguinte redação:

lIVIII - busca do plena emprego;"

§ 42 - A lei sá terá vigênc i a apõs sua publ1:.

cação; não pr ejudrcar é o direito adquirido, o ato

jurídico perfel to e a coisa julgada e, se for re1!
tri tiva de liberdades, não comportará exceções.

JUSTIFICAÇAo

Com a nova redação do i tem VIII, aproxínamc-ncs um pouco mais
da realidade deste País. Seria uma ilusão acreditar que se poderá assegurar na

Constituição O pleno empregor sobretudo rnsn sastena capataí.asta como o nossa É

mais condizente com nOSSd realidade dizer que se buscará o pleno emprego.

§ 52 - A lei .não poderá excluir da apreci.!'.
ção do Judiciário qualquer lesão de direito.

§ 62 - É plena a liberdade de consciência. É

livre o exercício de cultos religiosos, salvo o dos
que contrariarem a ordem pública ou os bons costumes.

JUSTIFICAÇÃO

§ 72 - Por motivo de convicção ou de crença,
ninguém poderá ser privado de qualquer dos seus d!
reitos, salvo se, anvocanno-,a para eximir-se de obr.!
gação legal a todos ampos t a , vier a recusar, nos te!,
mos da lei, a realização de prestação alternativa.

§ 92 - ~ livre a manifestação de pensamento,
de convicção e de crença, bem como a prestação de

informação, independentemente de censura, salvo quaL!
to a espetáculos e diversões púb l i cas , respondendo
cada um, nos casos e na forma pr ece i tuados em lei,
pelos abusos que cometer. Não é permitido o anonim,!!
to. É assegur'ado, aos ofendidos, o direito a respos

ta pública, divulgada nas mesmas condições do agravo
sofrido, sem prejuizo dos danos 11egi t imament e caus~

dos. A publicação ou edição de livros, de periódicos
e de qualquer outro veículo de comunicaç'ão não depeL!
de de licença da autoridade. Não será tolerada a pr,2,
paganda de guerra, de processos violentos para su!2.
verter a ordem política e social, e de preconceitos
de religião, de raça, ou de classe, nem exterioriz.§.
Cão contrária à moral e aos bons costumes.

§ ali! - Será prestada, nos termos da Lei , a~

sistência religiosa junto às Forças Armadas e às fo!.
ças auxiliares e, quando so.l rc í tada pelos interess.§.
dos ou seus representantes legais, junto aos estab~

Lecamentos oficiais de internação coletiva, respeit~

da a liberdade de cada um.

o obj e t í vo desta emenda é s i.npl eamente o de tornar
mais conciso o t.exto constitucional. O teor do item 111 é ab so rv i.do
pelo item I, mcs t r andc inclusive mais completamente a abrangêncid da
lei.

"Art. 2:30 ••.

§ único •..

I - o regime das empresas concessionárias e permissio
nárias de serviços públicos, o caráter especial e de prorrogação d;
seu contrato, e fixará as condições de fiscalização, caducidade, re~

cisão e reversão de concessão ou permissão j u

Dê-se nova redação ao i tem I do § único do art. 230

do Substitutivo do Relator e suprima-se o item UI do mesmo artigo,
renumerando-se os demais.

tJ PLENÁRIO

EMENDA ES34551·6
[=J Constituinte AF[F DOMINGOS

m-------------TIXTO/JunlflCAçio-- --,

EMENDA ES34552-4
tJ Constituinte FRANCISCO DORNELLES

r;-r-------------TlXTOIJUDTIFICAÇio---------------,

§ 102 - É i.nv ro Iéve I o sigilo da

dência e das telecomunicações.
correspo!! I

Dê-se ao Capitulo I, do Título lI, do Substituto!

vo do Relator, a seguinte redação:

"Art. - A Constituição assegura aos bras.!.

leiros e estrangeiros residentes no País a inviolabl,.
lidade dos direitos concernentes à vida, à liberda
de, à segurança individual e à propriedade, nos te.!:
mos seguintes:

§ 12 - A proteção à vida se dá desde a CO!!
cepção , na f'unma que a lei dispuser.

§ 22 - Ninguém pode ser obrigado a fazer ou

deixar de fazer alguma co i sa , senão em virtude da
lei.

§ 11Q - A moradia é o asilo Lnvi oIãve I da

pessoa. Ninguém poderá nela entrar ou permanecer,
sem consentimento do morador, salvo para acudir vítl
ma de crime ou desastre e, também, durante o dia,
nos casos de flagrante delito ou de aut or azação

Judicial.

§ 122 - É inviolável a rnt í su dade da pessoa,

e a privatividade de seus papéis, pertences e bens
contra buscas e apreensões ilegais.

§ 132 - Ninguém pode ser embaraçado em sua
liberdade de !r e vir. Em tempo de paz, qualquer pes
soa, com seus bens, pode entrar no t err i t.dr i n naci.,e,

nal, nele permanecer ou dele sair, respeitada a
regulamentação da lei.
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S 14" - Ninguém será preso senão em flagra.'2
te delito ou por ordem escrita da autoridade compe
tente, nem será levado à prisão ou nela detido ~ se
prestar fiança permitida em Leã • A prisão ou deten
ção de qualquer pessoa será imediatamente ccmuní.cada

ao juiz competente que a relaxará, se não for legal,
e, nos casos previstos em lei, promoverá a responsa
b>lidade da autoridade coatora. -

la União, no caso de interesse social, med~ante pri
via e justa indenização em dí.nhe í ro , ressalvado o
disposto no artigo Faculta-se ao expropriado
aceitar o pagamento em título da divida pública,
com cláusula de exata correção monetária. Diante de
perigo público iminente, as autoridades compatentes
poderão usar da propriedade particular, assegurpda

ao proprietário indenização ulterior.

§ 15R - A lei assegurará aos acusados
defesa, com todos 05 meios e recursos a ela
t es , A instrução nos processos contenciosos
contraditária.

ampla

inere.!!
será

S 260 - A lei disporá sobre a aquisição da
propriedade rural por pessoa natural ou jurídica
estrangeira, estabelecendo condições, restrições,
limitações e outras exigências para a defesa da i.'2
tegridade do terrIt6rio e a segurança do Estado.

§ 16. - Não haverá foro priVIlegiado, nem
juízo e tribunal de exceção. Ninguém será processl!
do, nem sent.enci ado , senão pela autoridade competente.

§ 17. - É mantida a instituição do júri. S,!'.
rá da sua competência o julgamento dos crimes dol.Q.
50S contra a vida.

5 180 - Não haverá crime sem lei anterior
que o defina, nem pena Sem prévia comunicação legal.
A lei penal 56 retroagirá quando beneficiar o réu.

§ 192 - A lei penal assegurará a indiv~du.!

!ização da pena. Nenhuma pena passará da pessoa do
delinqüente. A obrigação de reparar o dano, assim
como O perdimento de bens J poderão ser decretados e
executados contra os sucessores, até o limite do

valor do patrimônio transferido e de seus frutos.

S 200 - Não haverá pena infamante ou cruel.
A lei disporá sobre o perdimento de bens em casos
de enriquecimento ilícito pelo exercício de carqo ,
função ou emprego, na admaruatração direta ou em

autarquias, empresas públicas, sociedades de econo
mia mista e fundações mantidas ou subvencionadas p!.
lo poder público J assim como no caso de danos caus..!!
dos ao patrimônio dessas entidades e à poupança p~

pular captada por insti tuação financeira.

§ 210 - A pessoa do detento e do presidiá
rio será respeitada em sua dignidade e em sua int:!
gridade física e mental. Ambos têm direito assi~

tência social, jurídica e espiritual.

§ 22Q - Não haverá prisão civil por dívida,

multa ou custas, salvo o caso do depositário Infiel
ou do responsável pelo LnadampLernen tn de obrigação
alimentar, na forma da lei.

§ 23!2 - Nenhum b r as aLe Lro poderá sofrer e.3
tradição, salvo aquele que adquiriu a nacionalidade
posteriormente ao fato motivado r do períi do , O e~

trangeiro não será extraditado por c r ame político
ou de opinião, ou quando suas convicções, por si
s6 J puderem induzir condenação.

§ 249 - ~ livre o exercício de qualquer tr~

balho, ofícia ou profissão, observadas as condições
de capacidade que a lei estabelecer. O regime de
exclusividade 56 prevalecerá para o exercício de
profissão que envolva risco de vida, ou que possa
causar dano ao indivíduo ou à coletividade.

5 250 - É garantido o dí r ai to de proprled~

de, salvo a desapropriação pelos poderes públicos
no caso de necessidade ou ut i Lí dade pública ou, p~

5 270 - Pertenca aos autores o direito e~

clusivo à reprodução, publicação e utilização de
suas obras lIterárias, artísticas e c i ent í r í.cae ,
transmissível aos herdeiros, pelo tempo que a lei

fixar.

5 280 - A lei garantirá aos autores de i.'2
ventos industriais o privilégio temporário para sua
utLf.Lzaçãn , bem como a propriedade das marcas e

exclusividade do nome comercial.

S 292 - Todos podem r eun í r-cse , pacificamen

te e sem armas, não intervindo a autoridade senão
para manter a ordem pública e assegurar a locomoção
normal de pessoas e veí~ulos. A lei poderá determ,!
nar os casos em que será necessária a comunãcação

prévia à autoridade, bem como a designação, por e§.
ta, do local da reunião.

S 300 - ~ garantida a lillerdede de associ~

ção para fins lícitos. Nenhuma associação pode ser
compulsoriamente dissolvida ou suspensa senão em
virtude de sentença judiciária. Ninguém pode ser
compelido a associar-se ou a permanecer associado.

5 310 - Os necessitados têm direito à assis
tência judiciária pública e gratuita, na forma da
lei, que lhes garanta o acesso aos Juízos e Trib!,!
nais.

S 32R - A sucessãc de bens de estrangeiras

situados no Brasil será regulada pela lei brasilei
ra em benefício do cOnjuge ou dos filhos brasilei
r cs , sempre que lhes não seja mais favorável a lei
nacaonaí do "de cujusv ,

5 330 - A lei disciplinará o acesso de qual
Quer pessoa a refe-rências e informações registraoas
a seu respeito, Lnc l us í ve para retificá-las ou s~

primi-las, sempre que puderem ser utilizadas para
prejudicar a intimidade da vida privada, o pleno
exercício das liberdades públicas e a Lavr-e partic.á.
pação na atividade política. O dano provocado pelo

uso de registros falsos acar reta responsabilidade
civil, penal e administrativa.

S 340 - Oar-se-á "habeas-corpus" sempre que
alguém sofrer ou se achar ameaçado oe sofrer violê.!!
cia ou coação em sua liberdade de locomoção, por
ilegalidade ou abuso de poder. Nas t ransqre s sões
disciplinares não caberá "habeas-corpus".

5 350 - Conceder-sa-á mandado de segurança
para proteger direito líquido e certo não amparado
por "habeas-corpus", seja o responsável pela ileg~
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lidade ou abuso de poder autoridade pública ou age.!!.
te de pessoa juríd,ca no exercício de atribuições
do poder público.

JUSTIFICATIVA

§ 362 _ O mandado de segurança poderá ser
impetrado por organizações sindicais e entidades de
classe, na defesa dos direitos de seus membros ou
associados, inerentes aos objetivos da ans t I tuição.

~~ nxTo/~UST.,IC.Q;:O_-_-_--_-_---__,

A proposta acima visa melhor qual~ficar as b í.pôt.éeea em

que a ineligibilidade poderá ocorrer nas circunstâncias apontadas.

'1.IHIolllO/ COIlISsio / su.o:OWIU io' - - - - - - - - - ...,

PLC,,-lVU.º
legít!

acus

públ!
salvo

§ 370 _ Qualquer cidadão será par t e

ma para propor ação popular visando anular
lesivos ao patrimônio público ou de entidades
cas , isento o autor do ônus da sucumbência,
se declarado litigante de má-fé.

§ 380 - É assegurado a qualquer pessoa o d!
reito de dirigir-se aos poderes públicos, seja para
representar contra ilega,lidade ou abuso de poder,
seja para peticionar e.m defesa de direito ou int!:,
resse, independentemente de garantias, taxas ou
custas.

§ :'!9" - A lei assegurará o rápido
dos processas nas repartições públicas;
a ca.ênc Ia aos interessados de despachos e
ções que a eles se refiramj e garantirá a
das certidões requeridas p-ara a defesa de
e o esclarecimento de situações, que digam

to f em ambos os casos f aos interessados.

andamento
facultará

~n form!!
expedição
direitos

respe!.

Suprimam-se o § único do art. 289. o art.
290 e seu parágrafo único, do SubstituUvo do Relator.

JUSTIFICAÇÃO

A supressão dos dispositivos ac ima aludidos
se impõe por estarem cobertos no capítulo da Ordem Econômica que
define as preferências à empresa nacional e dá sua definição para

todos os efeitos.

EMENDA ES34555-9
[l DEPUTADA SANDRA CAVALCANTI

= Tf.XTQ/4U'l,.tfICaçJo --,

JUSTIFICA~M

Suprima-se do Inciso I do Art. 34 a palavra llagrária".

rry;''''IlTIDO~
<4 PN,DB

PLENÁRlO

SENADOR CONSTITUINTE ALU!ZIO BEZERRA

Ittc.lua-se~ onde couber ~ no substitutivo do Rela.to't',
seguintes artigos} ~ -r":"t...J..'t:) ,§, O;""~\.~~·~lC......".4f,.;....;"\.('.~

A reUrada desta palavra do rol das matérias ali esp~

cificadas visa a uniformizar o direito agrário do país, sem o que

não será possível uma política nacional para o setor.

EMENDA Es34556-7

~~ nXTo/~usTl'IO:AQ;:O--~-_--------__,

§ lO - Na falta ou omissão da lei, o Juiz
ou Tribunal decidirá o caso de modo a at~ngir os
fins da norma constitucional.

§ 20 - Veu ficando_se inexistência ou omi~

são da lei que ,nviabilize a plenitude da eficácia
das liberdades e garantias asseguradas na Constitui
ção , O Supremo Tribunal Federal r ecomendar é ao P,2
der competante a adição da norma que venha a suprir
a falta.

§ 40 - A especificação das liberdades e g2,
rantias expressas na constituição não exclui outras
liberdades e garantias decorrentes do regime e dos
princípios que ela adota, bem como das declarações
internacionais da que o País seja signatário.

Art. - As liberdades e gardn1:ias con2-

tantes desta Consti tuição têm dplicabilidade "med!
ata.

JUSTIFICAÇÃO

A presente proposta é mais concisa f

tecnicamente adequada e !llais logicamente organizada, além de
'lar com mais rigor a tradlção ccnstatucional brasileira, sem
xar de inovar nos aspectos mais importantes.

mais

obse.!:

de!

IIArt. O Congresso Nacional, nos seis meses seguin

tes à promulgação desta õo ns e a nud c ão , realizará a auditoria da di

vida axüeuua b ee.s Lte Lee •

Parágrafo único. No exercício desta atrJ.buiçÃo,

Congresso Nacional poderá de c e rma.na'r as dilJ..gências que julgar

c e s s âr Le s , convocar mdn r s t r o s de Estado e quaisquer outras autorJ.

d ade s federais, estaduais ou municipais, ouvir e J.nquirir servido

res púb.licos~ 't'eall.za't' &1,1dl.ências públicas com. pa:rtl.cipação de c a e

dadãos ou órgÃos de representação da, soc1.edade, e r e qua ad t a r info.!,

mações e documentos de qualquer natureza.

EMENDA ES34553-2
tJ Deputado Constituinte AFIF DOl!INGOS

tu

Art. Na ~defí.nição doa pagamentos dos encargos as-

s c c a.ado s ã. divida externa, a lei def:Lnirá. um percentual de remes

sas anuais ao exterior nã.o superior a 10% (dez por cento) das ex

portações b re s r te ree e ;"

JUSTIFICAÇÁO

Dê-se a seguinte redação ao § 11 do art. 13.
"§ 11 _ são inelegtveis 06 condenados em ação popular por

lesão à União I aos Estados e ece Municípios, decorrent~ de atos de

corrupção, na forma que a lei dispuser".

A deterioração das condições de L'í qu í.de a prevale

centes no ~as.tema financei1:o internacional, particula1:mente a par

tir de 1982, de tie r-rmnou modificações substanciais na natureza do

relacionamento externo da. economia b r a s Ll e Lr a ,



3362

De uma s i euac âc característica de I.mportador de c a-.

p Lt a L, a. economia brasileira, nos últimos anos t vem procedendo

uma transferência -anua.L de recursos reais ao ~xterior da ordem de

5% do PIB, em mêdl.a, c cnf Lgu r andc uma s i.cu ac âc absolutamente in-

compatível com as necessidades de a.nve s c arae n t o s dá e cc ncmae e de

ampliação dos ga s t o s sociais, vita1.s e urgentes para se atenuar os

u Ive as de miséria absoluta prevalecentes na economia.

Com r e j.ac âo ã indicação da c i.dade de Cruzeiro do

Sul pana cep a t a l, do Estado está de sp r cv i.da de qualquer espírito

b e a r r a s t a ou r e g Lo na Li.a t a ç maa o objetivo dessa localização da se

de do novo Estado obedece a determinados a nd i c ado r e s que serão ex

tremamente benéficos para o de a e nvo Lv i.me u t o do futuro Estado.

19 - As lições que temos, com relaçÃo ao desenvolvi

menta das cidades ribeirinhas, são de que o progresso sobe o rio,

atê.!l sede principal, lia motor", para as que se situam mB.1.S acima,

= T&IlTO/~USTI'ICI.Çi.O-------------_,

Inclua-se, onde couber, no substitutivo do ne t s ec r ,

o seguinte artigo.;"Y\.C '"1""~~II D,.i..rl\"J'-l:r~ -"íftC'~~~·~(Ct.-:>

Nesse s en t a.do , a presente proposta de norm.a cons t a-.

tuciónal reserva ao Congresso Nac a.ona l, a e t r i.bu Lcjio de reall.zar a

auditoria da d Ivt.d a externa, com v a a e a a a se de c a d Lr e definir a

cerca do que é justo e legítimo para a s o c a e dade brasileira pagar.

lia remoU!

oEN'CJ:R ClJ'ST11UINlE IlWIZIO~

ções em via.gem a. ca.pital de Estado passarão obrigatoriamente pela

maiorloa dos outros municípios, que, no caso, e a t uam-c s e no R1.0 Ju

ruá, o mesmo se dendo com a uovaneu eac âc de aeronaves.

39 - Cruzeiro do Sul possui infraestrutura de tran.!

porte aéreo, telecomunicações, energia e s e r-v i.cc s púb La co s em con

dições de ab r a gar a sede do futuro Governo do novo Estado e, por

outro lado, fica no centro gec-seccnêerí.cc Bras1.1/Peru de onde po

der-se-á administrar o a.n t e r cjimb Lc c cme r c i.e t , técnico, científico,

turístico e cultural com as vizinhas cidades peruanas de Contamana

e Puce Ip e , um corredor de e xpc e eac âc e I.mportação, em benefício do

conjunto do novo Bs t ado que se darã através da. 11.gação rodofluvial

Cruzeiro do Sul - Contamana - Puca.Lp a - Iquitos, bem como através

de aeronaves que u t a Lí.z a r ji c os aeroportos internacionais de Cruze!

ro do Sul, Pucalpa e Lqu a t o s ,

Esses i.nd i cado r e a nos parecem auf a c Le n t e s para fun

dame n t a r a formação do novo Estado, b as e adc nos elementos fundame!!.

e e a e que são, em p r Lnc Ip i.c , a s vias uatnrr a i.a de transporte e comu

nicação já. e xa s t en t e s na r e gajic , a razão p r Lmea r e da del1.mitação

da uova região geo-ce ccnônrí ce e- administrativa.

Entendemos também que a Io c e t a e ac âc da sede deve

obedecer fundamentos que contrihuam para. o desenvolvimento econõ

IDJ.CO da futura unidade federada.

29 - Ea r a que se assegure o desenvolvimento harmo

nioso das c i.de de s que se encontram no novo Estado, s i.t uado a à mar

gem. da sua p r a n cLp a I V1.3. de nave ga ç âo , o rio Juruã - do media

alto rio - a posição g e c gr àf a c a do nova Estado pode c ontrr Lbu a r de

cisivamente para o de s euvo Lv a men t;c cc n j un t o de toda a r e g i âo , r a-.

zÃo porque com esse objetivo propomos e eeevê e dessa emenda a. sede

r.r .UMI.1Il0/CC~lSio/IU'COiNtlio ____,

da e co a

10%•••.
de paga

e confo

"Art. - Fica c r a adc o Estado do Alto Jurui, com o

de amemb r ame nco das áreas dos Estados do Acre e do Amazonas abrangi

dos pelos municipl.os de Flnjó, Tarauacá, Jordio, Min.o Lobio, Mare

chal Thaumaturgo, Mâncio L:una, ünuae a.r c do Sul e 13enja.min ücn e c anc ,

do Esta.do do ê.c r e , e os Municípios de Eirune.pé, EnV1.t'8 e Ipixuna. do

Estado do êmaz one a , tendo a cidade de Cruzeíro do Sul como Capital.

Mais ainda, define um percentual m.áximo de

~ez por cento) para as remessas a nua a.a ao exterior a titulo

mentos dos encargos desta d Iv i.da , de modo a que se vincule

me essas saídas de recursos com a capacidade de pagamentos

mia.

Para tal situação conc r a.bu L, de forma decisiva,

montante e as condições atuais de pagamentos da dívida externa, em

grande parte contraída sob total revel]. .. do Congresso Nacional,

que, por si só, de f a ne a necessidade de se proceder a uma eu d a t a-.

gem desta dívida, cb j e t a.vandc demarcar a sua Le g Lt Lrm dade e a sua

legalidade.

EMENDA ES34557-5 '0'•.

SENADOR CONSTITUINTE ÃLÜ~1-ZI-0---BE-Z-ER-R-A---------------'

r.T I'L&IU,IIIO/CIlIolIUW.U.COIll..~ ___,

l:J PLENÁRIO

JUS'J:IF!CA:rIVA
rrr: ,.I[;ll,."/~U.,.JI'IC...ç:.ill-------------_,

Historicamente, os municípios, tanto no Estado do

Acre como no Estado do Amazonas, estão situados às margens das mes

mas v r.a a ne e ur-a x s de acesso e coauna c acâc que correm na dJ.reção do

sul para o norte e ãs vezes do sudoeste para nordeste e dessguam,fi

nalmente, no grande caudal, o Rio Amazonas.

Desses, destaca-se como maior afluente pela margem

direita, em cujo vale situa-se o maior número de mun í.c a.pa o s ,

tanto no Estado do Amazonas como no Estado do Acre, o Rio Juruâ,que

dá nome ao novo Estado.

Os munici.pios d~ Estado do Acre situados no Vale do

J,uruá não possuem nenhuma via de transporte terrestre ou E'Luv a.e L

com a capital do Estado, aio Branco, dai: porque as relações econômi

cas entre o centro administrativo acreano e os municípios do Vale

do Juruá &ã-o Lne xa s c en ce s ,

Entretanto, os auaí.c Ip ao s r Lbe i r í.cbos , do Juruá. e

s eus afluentes, sejam no Estado do Amazonas ou do Acre, estão in

terligados por essa via natural do transporte e. comunicação, fato

esse que, por S1. só, recomenda dar um só tratamento administrati-

para ~5sa mesma região geo-econômica que se materialJ.2a, hoje,

no projeto do Estado do Alto Juruá.

. Os Juruaenses sejam do Amazonas ou do :A.cre estão l!

gados desde o Ln Lc a.c do século através de atividades econômicas e~

trativist~.:'.!.~b_e~ ?c:.m.o por laços familJ.ares e culturais, f a trc que

explica il existência .de verdadeiros bairros na capital amazonense

formados por acreanos vindos dos municípios do Estado do Acre.

Dê-se ao § lQ do art. 106, do Subat i tut rvo do Relator) a seguinte r-eda

ção:

ff§ 19 _ Os Mmí at roa do Tribunal de Ccntea da Lru ãc-eer-ão nareados pe

lo Pr-es rdente do Ccnçresao Nac I one l , depot s de aprovada escolha pe Ia Cãrar-e

dos Deputadolt e Senado Federal, uentre cree r Jer ros , rmror-es dt:: crlnCd e' cinco

anos, de reconnecJda JdOneldade ffi.Jral e notórios cOl1heCJlJ'lmtos JUrldICOS, ec~

nôru cos j f mancar r-os ou de adrum s rração púbJJca, e terão as JTeSTeS garantJas,

prerrogativas, venc nrentua e mpedurencca dos MInistros do Tribunal Federal

de ReCUl sos",

o Tr ibuna l de Comás da Lnrão 6rgdo auxiliar do Poder LegISlativo.

Sua ccrrpetênci e de controle e f reca l rzação das recursos orçerentér ioe InCI

de, ainda que ndo curp letarsnte , de m:fdo particular sabre a açêc da Poder

Executivo.

Cessa forrm, para preservar sua autonanJQ ccrpjete IndependênCIa, é

lTBJS Ióçrco que seus rrerto-oe , a par de ncreedos pejo Pr-es rdenre do Congres

so t\bcional, SBJd1) escolhidas, en sua totalidade, pela Cãrar-a dos Ceputados e

Senado Federal •

!5ão requrs r tce eeaencrara para o exerc íc ru das re levantes funções

reconheCida Idoneidade Iloral ~. notórios conhecurentos Jurfdlcos, econOnlco.. ,

tlnancelros ou'de dTllnlstr~ll;ãa pública, assim com.as tradicionais gaol"antJilS

e prerrogat IVdS.



PL.JlAIIIO/COlll....oJ.UlCC.I..io ---,

, A forrra ara proposta, de ccrpor- I:l Corte de Contae , tertién rcrcetce e

valoriza o Poder Leç r e lec rvc, errpl rando suas prerrogativas e sua eçãc In

dr reua no sent rdo de fiscalizar e controlar os recursos públicos.

Sala das Sessões da Asaern lé ra Nsc iona l Constituinte,

EMENDA ES34559·1
SENADOR CONSTITUINTE ALU1zIO BEZERRA

tJ PLENÁRIO

= TlE)[To/~ulTrFlc"ç.ilt-------------__,

Inclua-se no Inciso VII do Art. 295, do substitutivo

do Rela.tor, o ae gwxa t e parágrafo:

§ 59 O Poder Público amp t eu car â , mediante Lei

Complementar, o zoneamento da r e g a âc amazônica, de f o r-ma a preser

var sua fauna e r t c r a , e sp e c a.a Lmen ee reservas ex c r a c a.va.s c e s ,

deiras de lei e as áreas indígenas.

JUSTIFICACÃO

A reg1.,io amazônica apresenta. notável s a.ngu Le r a dade

e cc Ldg a c a no contexto do território nec Lona L, Sua. fe~ção n~tidame~

te tro'P~c.al ainda cona t r.t.u L um. uni.ve r ec muito pouco ccuhec i.dc ç t.an-.

to assim que inúmeras experiências de exploração de seu potencial

têm fracassado e com reflexos condenáveis para o medo aab a en t e re-

g a o neL, O desenvolvimento de um aparato c ê cna cc-cc í.en e Lê Lcc para

aproveitamento racional de seus recursos será de lenta. maturação,

razÃo porque incumbe ao Po de r Público uma ac ão permanente de canse!,

vaçáo da flora e fauna características. àdemaa s , a presença. s~gn~f.!:.

cativa de povos indí.genas na reg1.ão aconselha um redobrado e e roe cc

em preservar espaços naturais para a c c n t a nua d ade de suas exa s eên-,

c Le.a ,

t de vital importãnc~a que o Poder Público estabele

ça o zoneamento da Região Amazôn1ca, de maneira a assegurar t-ac a o-,

nal e ordenadamente o aproveitamento econômico desse grande poten

cial que é a Amazonia, com base em c r Lc é r Lo s técnicos e cLen c Ef a co s

bem ass~m em harmon~a com o sistema e cc Lé g a cc ge-ral,a asaegurando a
proteção das reservas indígenas ..

Estabelecer esse zoneamento s~gnifica,por exemplo,

delimits.r as â'reas para ag'r1.cultu'ra e pecuâ'ria a fim. de que não &!,

jam devastadas e transformadas em cLns a a as~ excrativistas,

como as áreas de castanheiras e ae r Lngue a r a s e as de maior dens~d.!.

de de madeiras_de-Iei (mógno, cedro, c e r e j e Lr a e outras) de extraor

d1.llário significado e.conômic.o ~

EMENDA ES34560·5
~ SENADOR CONSTItUIN!E ALUiZIO BEZERRA

f!!= TI:XTOIJUITI~ICAÇio,-------------_,

Lnc Lua-cae , onde couber, no substitutivo do Re La t o r ,

o seguinte dispos~tivoj~A.~..e-!LI ~rf,..t.t.o..L!-/ j-6.fr,<...e..:. er. .

"o c e ceeenec da União destina-râ não menos de 5% (cin

co por cento) da r e ce a c e prevista, para o financiamento de progra

mas de desenvolvimento econômicos, aoc r.a Ls , culturais, técnico-c1e.!!.

tificos e na p r e s e r vacjic do meio ambiente da Região Amazôn~ca".
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JUSTIFICACÃO

A presente anc tu s âc de d a ap o s Lt a.vc tem par objeti

vo assegurar recursos o r camen e âe ro s que, e f e t avamen c e , venham

minorar as c axê nc a.a a da Região Amazônica, até en e âc e aque c i.de pe-.

los gove-rnantes.'

A importância dessa vastíssima parcela do terrLtô-

nacional, cu j a população sempre debateu com problemas relacio

nados com a falta de estrutura mínima, em todos os setores, justi

fLCa. o p r ece Lec que. se pretende incluir no novo texto co na c i.t.uc a c-.

nal.

EMENDA ES34561·3
SENADOR CONSTITUINTE ALUíZIO BEZERRA

= n:XTOIJIJITI'U:,lÇXO-.:... __,

Inclua-se, onde couber, no sub s t a t u t Lvo do Relator,

o s e g ua.n t e artigo}"'V\A:i í.(..J,...J"~t"O-:J1Jle..-tr J:. :

"Art. O comercio e z t e r i.o r é monopólio da União e

será exercido por órgão próprio da administração p db t a c e";

JUSTIFICACÃO

o comércio exterior não se e xe r c e e â a ceaeen e e sem a

ação da diplomacia, que ap r o xama os povos, Lden t a f a c a pontos de

an t e r e s s e s convergentes e desenvolve o relacionamento dos 'Países.

Sob este ângulo, o a.nc e r c âmb a,c come r c a a L entre as

nações em si njic se faz sem a presença dos Bs t ado e , de modo que,

em nenhuma circunstância, o c omé r c a c exte:t'io-r é e t Lv a dade tae'r araan-.

te particular.

A presença do Estado nesse âmb1.to de atuação também

se exerce de forma clara na p o t Lt í c a cambial, quando estabelece

valor de conversão do padrão mone t âr i,c em moedas e a t r auge a r a e ç t en-,

to quanto na p c t Le i.c a fazendár13 na fl.xa.çâo de t axa s alfandegárias,

facilitando ou dificultando o ingresso do produto e s t r ang e i r c

territór~o nacional ou autorizando o ingresso do- produto n a c t.o n a L

no terr1tór10 estrangeiro.

A par dessas p a r e a cu ã ar-Ldade s , as ee t e cõe e comercia'

com o exterior são importante instrumento de e qu r t Ib r a c das rela-

ções i.nceenac Iona í a , come um todo, e, por isso mesmo, nelas estão

sempre presentes interesses ddp Lcmâ c a co s e de segurança do Estado.

:Por outro lado, ê a t r-avé a do comêreio e x t e r a o z que

o Governo alcança seus o b j e t a.vo s de equilibrio da balança de paga

mento e da formaçã.o de d Lva s a e e s s en c La a s ã l~qul.dacão dos ccmp eo-.

missos ex.ternos e ao desenvolvimento econômico e social anc e r no ,

Nessas c cnõ i.e Se s , o monopólio do ccmêr c a,o exterior,

além de proporcionar acumulação maior de divisas, jã que na atl.vi

dede e s t e t a.L a luta pela obtenção do lucro dá lugar à preocupação

com o bem estar social, também confere ao Estado me a a aLt e r na t a.va e

pa.ra o crescimento do an e e r c âmb Lo comercial.

A proposição prevê ainda a e x Ls t ânc a a de órgão públ!

co eSpeC:Lf1CO par:t cuidar do comércio exce r rc r , naturalmente dota

do do má~imo de f Le x Lb a L'i dade e do mínimo de entraves b ur-o c r d c a c o s ,

EMENDA ES34562·1
SENADOR CONS~ITUINTE ALUlzLO BEZERRA

rer TI:XTOIJUSTlfIC..çio _,

Inclua-se, onde couber, no substit~tivo~ Relator,

o s e guan t e dispositivo;~ é..t.F«~/..ce71 ,d..c 0Jit.<.-o .Ji.J.L

- Somente será reconhecida e paga dívida .pq~11-

ca, interna ou externa, contraída por governos eleitos de acordo

com a Con5tituiçâo e as leis do Paia,..ll



3364

r.r n:;{rOIJusr!J01C~io------------_ _..

'EMENDA ES34565·6 "ro, --,
SENADOR CONSTITUINTE ALUIZIO BEZERRA

Inclua-se, onde couber, no sub s t í t u t avo do Relator,

o seguinte artigo3'"V\.ClA ':>"::'f"~--.t.."~ 1"""1C~...... ,.,.......J..·..·.LQ:J:.

- Fica c:r:iado Q Estado do Jurui, com o de,!,"Art.

memb r-ame n t c das áreas dos Esttldos da Acre e do Amazonas ab r-ang r do s

pelos eum.c Ip t c s de Fel.Jó, 're eauae â , Jordio, M.iria Labia, Marecha.l

Thaumaturgo, Hâncio Ll.ma Q üz-uae Lz-o do Sul, do Estado do Acre e os

Munic.ípios de Amatur.á, Atalaia do Norte, Ben j ama m ücu s r an r , Caraua

r x , zLr unepé , Bnv a r a , Lp i xuna , Lt ama r a t a , Juruá, Jutai, São Paulo

de c t i.venc a , Tabatl.nga,. no Estado do Amazonas, tendo a cidade de Cru

zeiro do Sul como c ap a t a t c ".

tJ PLENÁRIO

Em nenhuma hipótese será reconhecida e paga d Iva da

p íib Li.c a , a.ntie r n a ou externa, contraída por governos de fato.

O d i.epo e Lt Ivc sugerido inspira-se nas Constituições

da Venezuela e do Peru, que (pr1.ncJ.palmentl! a primei.ra, desde SUA

promulgação em 1961) tem-se revelado eficaz instrumento de. desest!.
-,

mulo aos golpes de estado ~

Visa-se, e s a am , evitar os abusos do passado recente.,

que de i xer am o PaLs endividado sem selucionar os graves problemas

e c c a e í s , agravando-os",

Esp~ramos, portanto, o acolhimento da emenda em que,!

tão.

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA ES34563-0
f: SENADOR CONSTITUINtE ALU1ZIO AB;ZERRA

I"LtJIllllO/COllllslo/aulc:OIlIUio- ,

dispoutivo:

"Os executrvca da Um.ia, dos Estados e Munl.c:i:pios, mensalmen

te, remeterão AO Congresso Naciona.l informações detalhadas do enddvadameuto pú

blico, sob pena de cmme de respcusabt.Lí.dade ,

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

Ristá'r1.camente, 0'5 municípios, tanto no Estado do A-

cre como Estado do AmazonasT estilo situados ãs margens das

mas vias n a t.u r a i.a de acesso e ccmun f c ac âo , ou s e j a , do próprio Rl..O

Amazonas, ou dos seus aflue.ntes pela margem direita, que correm

direção do sul para o norte e às vezes do sudoeste para nordeste

de s agc am , f Ln e Lmen t e , no grande caudal, o Ra c Amazonas.

Desses, de s r e ce-c s e como a maJ.or afluente pela ma.rgem

direita, o R1.O Jurui, em cujo va Le situa-se o raa z o z- número de muni

cípios, tanto no Estado do Amazonas como no Estado do Ac r e , e que

dá nome ao novo Estado.

r.r Tc:l:NIJUSnF/C"çio -.

Par isso, entendemos que é mais do que necessâr'íc que a saci!.

dede , aceavés do Congresso Nacl.onal, decida sobre o nível, a oportunidade

ccnvenaâncda da contração de novos empréstimos.

Esta proposição é decorrente da desastrosa política financei:,

ra adotada pelos governos passados que redundou na astronâm~ca dívida púbhca,

sem UIl1A participação efetiva da sociedade, que estÁ a inviabiliza:r, ou pelo me

nos dificultar, o desenvolvimento b'rae í Lea.ro ,

Os j u xu aea s e e sejam do Amazonas ou do é.e r e estão li

gados de s de o Lnf c i.c do século através de atividades econômicas ex

trativistas, bem corno por laços f am.r La e r e a e culturais, fato que

explica. a e x r s cênc La de ve r dade r r'o s bairros na. capital amazonense

formados por ecreeuoe vr.ndc s das mun r c fp a c s do Esta.do do Acre.

Os mun i.c Ip a.os do Estado do Ac.re não possuem nenhuma

via de transporte terrestre ou fluvial com a c ap a t a l, do Estado ,RJ.o

Branco, dai. porque as relações econômicas entre o centro adminis

trativo s c r e anc e os mun a c fp Lc s do VJ)le do Juruá são Lnex i s e enee s ,

razã-o pela qual se torna. amp e r a t a.vc a criação do Estado do Vale do

Juruã.

Com relaçio li a nd a c a cjic da cidade de Cruzeiro do Sul

para capital do Estado está. d e s p r o v a d a de qualquer espírito bairris

ta ou r e g Ione t r s r a , mas o ob j e t a vc dessa localização da sede do no

vo Estado obedece a. de t e r-mi n ados Lndd c a do r e s que serão extremamente

benéficos para o de s envc Lv a men t c do futuro Estado.

cr=~lItTlllO~
4 PMDB

,,,..-------------,
SENADOR CONSTITUINTE ALUIZIO BEZERRA

EMENDA ES34564·8

r: PLENÁRIO

Inclua-se, onde couber, no aub s t a t u r Lvo do Relator,

a ae g u a n r e dispositivo} "o.. ~1i:-l0:t.f.:r,cQ..ol.t:kt~:;:'"

- Fixar, por proposta do P'r e s aden t e da Rep úb La c a

e med a ant;e Decreto Legislativo, Lamd t e s para o end a.v a d ame nt;c ex-.

terno e a n t e r nc da Adml.nistração Pública du r e t a e i nddr e t a , de-

corrente de operações de crédito, ema s s âo ou ac e a t e de tí.tulos ou

concessão de gae enc i.a s ;"

19 - As l1.ções que t emc s , com relação ao desenvolvi

mento das c a d ade a 'r i.b e a r i.nba s , são de que o progresso sobe o rI.O,

a.té a sede p r Lnc a pe.L, lia mc t or? , e para as que se s i t uam mau; ac i>

ma, lia remo".

29 - Pal::'a que se assegure o desenvolvimento b a r mcn a c

so das c a.dade a que se encontram no novo Estado, s i t uado s ã. margem

JUSTIFICAÇÃO

A presente sugestão tem por objetivo colocar sob

tutela do Congresso Na c a ona L o nivel do endividamente público do

Pais.

1:'1.0 - a p o s i.c âo g e c gr-â f a c a do novo Estado pode con e r i.bu í.r decisiva

mente para o desenvolvimento con j un t c de toda a r e g a âc , razÃo po~

que com esse cb j e t a.vo propomos através dessa emenda a sede no no

vo Estado em ü'r ue e i.t-o do Sul, uma ve e que todas as embarcações em

v a.a gem a c ap i t a I do Estado passarão obrigatoriamente pela ma1..ori.ll

dos outros mun i.c I'p Lo s , que, no caso, situam-se no rio Juruá, o me,!

1110 se dando com a movimentação de aeronaves.

con-j
por

Pretende-se, portanto, estabelecer uma s Ls e emâe a c a

racional de controle das operações de c r é d i.t o , emissão e aceite de

titulas, bem como a concessão de qu a a.s qu e r garantias púb La c a s para

o processo de endividamento.

39 - Cuuae a r c do Sul pOSSUI. a n f r ae s t r u t u r e de trr an s

porte aéreo, telecomunicações, energia e s e r va cc e p iib La c o s em

diçõea de abriaar li sede do futuro Governo do novo Estado e,
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outro lado, fica no c en t r c geo-econõmico Bras1.1/Peru de onde p o-.

der-se-.i administrar o intercâmbio comercial, técnico, cientifico,

turístico e cultural com a a vizinhas c a dade a peruanas de Contama

na e Pucalpa, um corredor de exportação e ulportaçáo, em be ne f Lc a,c

do conjunto do novo Estado que se dará atravês da ligação rodoflu

-ca e t , Cruze1.ro do Sul - Contamana-Pucalpa - I.quitos, bem como

través de aeronaves que u t a Ld aar âc os aeroportos internacionais de

Cruzeiro do Sul, Pucalpa e Equ a t o a ,

CONSTITUINTE JOSÉLINS

PLENÁRIO

F-------------TUTO/JUSTll'le~ç;;O

Esses a nd Lc ado r e s nos parecem s uf Lc a en r e a para Eu n-.

damentar a formação do novo Estado, baseado nos elementos fundame.!!,

tais que são, em. principio, !lS v a a a nauu'r e a a de trr auapor ue s e

mun Lc acjio jã e xa s t en t;e na. r e g i ãc , a. razão p r a.meLz-a da del:t.mitação

da nova regi+o ge c-ce conêma c a e adm Lna s r r a c a.va ,

EMENDA SOPRESSIVA

Dispositivo emendado: Artigo.79, inciso XVII

'J!!TULO Ir

Entendemos, também, que a t c ce t í e e c âo da sede deve

cb e de cer a fundamentos que contribuam para o de.se.nvolvime.nto

nõmico da futura una dade federada.

DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS

CAP!TULO Ir - DOS DIREITOS SOCIAIS

Suprima-se do Leen XVII, do Artigo 79 a palavra SAODE.

JUSTIFICAÇJ\O

10 ••••••••••• , .••••••.•• , ••.•••• , .••••••••• , ••••••••

EMENDA MOOIFICATIVA

CONSTITUINTE JOSÉ LINS

A Saúde é resultante da Segurança e H~gJ.ene razáo pela qual

em sendo sua ccnsequêncLa se torna desnecessária a palavra no texto

c i.cado , mesmo porque o termo "Saúde" Já está inserido e corntemplado

no artigo 261, que diz: !tA Saúde é dire~to de todos e dever do Esta
~"; ora se e"direito de todos, inclue obviamente a classe trabalha

dara, bem como as demais. Não se deve manter dois da.spcs Leavos tr;

tando do mesmo assunto. Cumpre compatibil~zá-los. Portanto é z-edun

dancia, repetição e a termo é inadequado no artJ.go 79, inciso XVII :

Lêm do que o termo sa.úde na área do trabalho não é tão abrangente

uanto o termo Higiene. Enquanto saúde retrata apenas o estado de
uma pessoa, a Higiene retrata os diversos meios de conservar a saúde ..

A Segurança e Higiene do trabalho como está na. Constituição

em vigor é muito mais abrangente, completa, evoluida, dinâmica e asse
gura ao trabalhador a eliminação dos riscos de acidentes e doenças do
trabalho.

PLENÁRIO

r.r--------'1.llfi"IO/eO.llI'siO/llUICONlllio --,

EMENDA ES34568·1
t:J

~""~'os; 09/87
•

constituinte DOMINGOS JUVENIL

Art. 74 _ A Câmara Federal compõe-se de até quinhentos e

trinta deputados eleitos pelo voto direto e secreto, dentre cí
dadão s maiores de dezoito anos e no exercício dcs direi tos polí

ticos, através do sistema misto, majoritár~o e proporcional

conforme d.i spuz e r a lei.

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

Dê-se ao caput do art. 74 e seu § zs , do Substitutivo ao
projeto de üonat It.urção , a seguinte redação:

PLENARIO
r;-r TUTO/JIJSTIf'ICAQiO --,

EMENDA ES34566-4

tJ
..,.,- PLlEdJl.lO/CllNIUio/luaCOlflsaio---------,

§ 2Q _ O número de deputados por cada Estado e pelo Di5-

t r i t o Federal, será estabelecido pela Just.1ça Eleitoral, para
cada Legislatura, proporcionalmente à população, com reajustes

necessários de forma que:
a) nenhum .stado ou o Oistrito Federal tenha mais de

setenta ou menos de 0.1to deputados;
b) nenhum Estado ou o oistrito Federal venha a sofrer r e

dução de sua representação.

r;-r-------------TIXTO/JIJITIf'II:.....io -.,

e.ENOA ADITIVA

Inclua-se no Capítulo II do Título VIII o seguinte, adaE

tando os demais disposih vos do capítulo:

JUSTIFICATIVA
Art. - A União criará, por lei, um Fundo Nacional de

Reforma Agrária - f~A - com o objetivo de assegurar os me~os para a execução
da reforma e política aqráraa,

Em prime í ro lugar, ressalte-se a necessidade ar i tmé t í ca de

ser fixado o número de cadeiras (aanoa que como limite má."imo) •
que comporá a Câmara dos Deputados, sem o que fica extremamente

difícil a operacionalização do cálculo da representação das di

versas bancadas.
Por outro lado J houve-se por bem aumentar o numero de re-

presentação nac rona I J inclusive o teto por estado, para atender,

simultaneamente J àqueles de população expressiva, como são Paulo I

por exemplo, e as unidades federadas que serão .1nevitavelmente

criadas.
Houve-se por bem, aarida , manter-se inalteradas as atuais

bancadas como parâmetro de cálculo, para es tebel ecer-ase o equ.1li

brio necessário entre as diversas representações, uma vez que

a expr es são llReajustes" não condicione um comportamento uru, forme
e definido de operação, o que pode levar a implicações desas

trosas.

§ 111 - O FNRA é cosraãtuãco com os seguintes recursos:

a) dotação orçamentária da União.

b) terras devolutas da União.

c) terras e outros amóveas oesapropraedos nos termos da le1

e em uso por parceleiros assentados;

d) terras e outros móveis recuperados de projetos de refo!.

ma agrár.1a que não estejam cum prindo sua função social j

e) título da dívida aqráraa emrtados pela Unlão;

f) outros recursos definidos em Iei ,
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Art. - o F .N.R.A. tem por fim:

I - Assegurar recursos para pagamento ele indenizaç1les.de

benfeitorias, em dinheiro;

II - Proceder o pagamento ele indenizaçllo de terras com ti

tulos de dívida agrária emitidos e garantidos pelo Uniao;

IH - Participar de projetos de reforma agrária de inicia

tiva pública ou privada;

IV - Dutros fins previstas em lei.

Pa;rágrafo único - Os titulas emitidos pelo FNRA garantidos

pelo União, serão aceitos:

a) Para aquisição de terra pertencentes ao ~A;

b) Para pagamento de até cinquenta por cento da imposto t,!l'

ritorl.al rural;

c) Para garantia ou resgate de errçréstimos rurais aplicados
em projetos que c~ram sua função social nos termos da lei;

a) para a concessão de mcentãvos ou de participação em pr..Q.

jetos de reforma agrária de iniciativa voluntária de proprietário de im6vel,

devidemante aprovado pelo órgão nacional de reforma agrária;

e~ outros fins especificados em lei.

JUSTIFICATIVA

A constituição de tm fundo de reforma agrária é medida que

se~ile para viabilizer e agilizar a reforma.

CONSTITUINTE JOSÉ LINS

PLENAAIO
m------------- n:HO/~U'TI'll::Ae io ~

EMENDA SUPRESSIVA

üdapcaa.ta.vo emendado: Arhgo 79,inciso XVIII

TíTULO II

DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMEliTAIS

CAt'1TULO II - DOS DIREITOS SOCIAIS

Suprima-se ~ntegralrnente o inciso XVIII do Artigo 79,do Subs

titutivo do Relator do projeto de ccnacatarí.cãc da Comissão de Siste

matização.

JUSTIFICAÇl\o

o a.nc í.ao XVIII que da.z e "redução dos riscos inerentes ao tr~

balho, por meio de normas de medací.na , higiene e segurança" ê redu!!.

dante de vês que se trata de ccnaequênc í.a natural no Já da.apos co no

inciso XVII do mesmo Artigo 79, que reza: "saúde, hl.giene e segura!!,

ca" do trabalho, mesmo porque este detalhamento ê para ser tratado

em Lei ordinária. Entre as 29 Normas Regulamentadora.s do M~nistério

do Trabalho, referentes ã ençenhaz-a.a de segurança e medicina do tr,!

balho, apenas 1 (uma) Norma é exclusiva ã. Medicina, enquanto as do!

mais são de medidas de eLí.rmnacâo de riscos apj.acanôc t.ecnologias de

ençenharae , segurança e higJ.ene do trabalho como: proteção das máqui

nas e equipamentos; redução e eliminação de riscos nos processos de

produção, manutenção e beneficiamento de matéria prima. Portanto a

prevenção de acidentes é La.qada à ençenhama , segurança e hJ.giene do

trabalho, enquanto as consequências dos acidentes são ligadas à medic,!

na do trabalho.

Por isso mesmo se propâll a reunião de toda a :matéria em um só

dispositivo (inciso XVII), enxugando portanto o texto conlStituci~

nal ..

'EMENDA E8345W-:2'
f:
~ "l"t:lÜlllO/tCl'IlI.lo/aulC:OMIUio ~

= Tl:xTO/.lUtTlfICAÇão --,

TtTlA.D VII:L

CAPfru..D II

Da política agrícola, fundiária e da reforma agrária

Dê-se ao Cepitulo II a seguinte redação:

Art. - A política agrícola, de execução plurianual, s~

rá definida em lei que disporá sobre seus objetivos e instrunentos ele execu
ção.

Art. - A politica fundiária será definida em lei com
plementar, que disporá sobre as seguintes formas de acesso à propriedade I.!:!
ral:

- Reforma agrária.

II - Colonização.

III - Crédito fundiário.

Art. 245 - É garantldo o direito de propriedade de imóvel
rural condicionado seu uso ao c~rimento de sua função social, consoante os
requisitos definidos em lei.

Art. 246 - Compete à união desapropriar por interesse

social para fins de reforma agrária o imóvel que não esteja currprindo a sue:
Punção social, em áreas prioritárias, mediante indenização em titulos da d!
vida agrária, com cláusula de exata correção monetária, resgatáveis na pr.!!

zo de até vinte enos, a partir do segundo ano de sue emissão, cuja aceã t~

ção será definida em lei.

§ 1!2 _ As tereí.tor.íes serão indenizadas em dinheiro.

§ 20 _ O orçamento fixará anualmente o valor total

dos títulos da divida agrária assim COfOO o montante de recursos em moeda p~

ra atender ao programa de reforma agrária no exercício.

Art. 247 - A desapropriação, total ou parcial da
propriedade, será precedida de processo administrativo consubstanciado em

vastorfa do imóvel rural pelo órgão fundlário nacional, garantlda a presen
ça do proprietário ou peritos por este indicado e de projeto de reforma .!
grária a ser executado na área a ser desapxopriada.

Art. 248 - O decreto de desapropriação por interesse
social para fins de reforma agr'kia autoriza a União a propor a ação de ~

saproprâaçãc.

li, 'º - A petiçllo inicial será instruída com o projeto
de assentamento, com laudo da vistoria a que se refere o artigo 247 e com
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os comprovantes dos depósitos dos valores das avaliações da terra em títulos e
das benfeitorias em dinheiro.

JUSTIFICATIVA

§ 2' - Procedida vistoria judicial o juiz examinará prell
minarmente o mérito da ação, tendo em vista o disposto no art. 245, cabendo~
pIa defesa as partes e recurso a instância superior, com efeito suspensivo.

§ 312 - O Supremo Tribunal Federal regulamentará, no inte

resse social, o caráter de prioridade e o rito sumário da processo de. desapro
priação fixando, inclusive, prazo para o julgamento, em cada instância.

§ 49 - As pequenas propriedades são isentas de desaprapri

ção, na forma da lei.

§ 59 - Nos casos de desapropraação previstos neste artigo,
os proprietários ficarão isentos dos impostos federais, estaduais e mmícapaí.s

que incidam sobre a transferência dos bens cesaprooraacos,

É inegável o esforço do Relator para elaborar um texto

ajustado às aspiraçães nacionais.

A emenda apresentada corresponde a uma revisão de sua

proposta, após longa cüscurssêc com parlamentares diversos, com pessoas

entadades representativas da comunidade brasileira, com técruco em legisl~

ção e com especaal.í.sta no assunto.

O conteúdo do texto do Relator foi pratacamente menti

do. Expressões ou artigos e parágrafos acasos suprimidos, correspondem a rep~

tações ali contidas ou a incorporaçoes em outro dispositivo, para economia do

texco, As midsnças conceituais são pequenas e pouca numerosas.

Art.24R.. A alienação ou concessão, a qualquer título, de
terras públicas com área superior a dois mil hectares a uma s6 pessoa física
ou jurídica, excetuados os casos de cooperativas de produçãooriginários do
processo de Reforma Fundiária, dependerão de prévia aprovação do Senado da R..ê.
pública.

EMENDA ES34571-C:",, ---.
PJ CONSTITUINTE JARBAS PASSARINHO

Parágrafo único - A destanação das terras pétúacas e devQ.
lutas será, prfora.taraamente, compatibilizada com o Plano Nacional de Reforma

Agrária.

Art. 250 - Os benefiolários da distribuição de imóveis
rurais pela reforma agrária receberão títulos de domínio ou de conceeeão de
uso, inegociáveis pelo prazo de dez anos.

Art. 251 - O Plano Nac20nal d!, Reforma Agrária, de â!!!
brto pluuanual, englobará simultane_nte o plano de Política Agrícola e

Política fundiária para as áreas prioritárias a que se referir, vasando

c'-"'Primento da função social da propriedade a que se refere o art.245.

Art. 252 - A lei regulará a aquisição ou arrendamento

de propriedade rural por pessoas físicas ou jurídicas estrangeil'as, ..bem c.Q..

mo por residentes e dORllCiliados no exterior.

= Tll:XTO/~uJTI'ICloqio-- _,

EMBNDA SUPSTITUTIVA

De-se aO Artigo 43 das D~sposições Transitórias do SUbsti

tutivo do Relator da Comissão de Sistematizacão da Assemb{l:éia N,!

c~onal Constituinte, a seguinte redação:

Art. 43. Fica assegurado o direito à aposentadoria,

inclusive acumulativa, aos serv~dores que à data da promul

gacão desta constituição tiverem preenchido as condições e

xigidas pela. constituição arrtez-aoz-, bem assim aos que esti

verem contr~buindo para o 6rgão Oficial de previdência, qu~

do preencherem as condições exigidas pela legislação ordlni

ria que regula a matéria.

JUS T I F I C A ç Ã O

Art. 254 - A lei estabelecerá política habitacional p!.
ta o meio rural contemplando, prior!tariamente, o trabalhador rural e os p.!
quenos e médios produtores.

Art. 255 - Nas regiões 'l.ridas ou semi-áridas, SUjeitas~
secas sistemáticas, os planos de assentamento preverão medidas especificas d
proteção das atividadt;!s agro-pecuárias, de modo a reduzir os riscos a que e.§.

tão expostas.

Parágrafo úmco - Todo aquele que não sendo proprietário

de imóvel rural, oceoar de boa fé, por cinco anos ininterruptos, sem oposição.

nem reconhecimento de domínio alheio, gleba partÍcular não superior a cinqus!!.
ta hectares, ou terra púlica não superaor a cem hectares, tornando-a produti
va e nela tendo sua IOOrada, adqulrir-lhe-á propriedade mediante sentença doê.

vidamante transcrita.

r.r--o-----------T[XTO/~UITII"ICAÇio-------------_.

~'AIITIOO~

fOI

~""-;j05109 JY7

A não cumulativldare das fmnções e dos proventos

parte do oressuposto da just~ça social, da igualdade de opo~

't'un Ldade s e da ampliacão do mercado de trabalho.

O texto em vigor 1dealiza uma estrutura social de

tal maneira-organlzada e equilibrada que, nela, os proventos

da inatividade posslbil1taS$em uma vlda digna e comparivel

com 05 benefícios percebidos durante o oeríodo ativo.

Não é essa porém, a situação social brasile~ra.E

Não cabe, portanto, estabelecer-se restriçoões abstratas sem

base no .fato social.

EMENDA ES34572·9
["J CJ:nstituinte VIVALDO BARBOSA

para
implan

proprie-

Art. 253 - Não será ObJeto de desapropriação ,
fins de reforma agrária, o imóvel objeto de projetos aprovados e
tados com ;incentivos do Poder Público, salvo se descumprida pelo
tãrio a legislação própria a que estão submetldos.

Art. 256 - o Poder Público inçentivará o pa:rcelsmento vE,.

luntário do imóvel pelo seu proprietário e com ele cooperará na forma da lei. Inclua-se no artig:> 93, parágrafo 19, iociso Ir, letra D:

Parágrafo único - Executado o plano de parcelamento
assentamento proposto pelo proprietário e aprovado pela autoridade competente,
a parte remanescente não será objeto de desaproprdaçãc,

• Dl a oxganiZiÇão õo Minist-erlo Público" da 'IEEWSQRJ;A.P!lSLICA da União

e »Obre normas básicas para a organizaçoo éb .Ministério Públioo e da~

SOIlIA P!lSLICA <'bs E!ltaibs, õo Dist:r.Lto Federal e Territórios.
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":'" d '"

= TEXT&/~Ultl'IC4Çio _.

EMENDA ES34573·7
f!J Deputado VIVALDO BARBOSA

Deputado VIVALDO BARBOSA

Plenário

E i,.portante que a Nova Carta assegure ao ,.enor direitos
'fundamentais que permitam a ele ura desenvolvimento sadio para que
no futuro possa ser um bom trabalhador.

A Oeclaração Universal dos Direitos da Criança já contém •
uma série de princípios e direitos elaborados pelas maiores auto
ridades mundiais e trarl:io una inestimável colaboração para o País.

=-------------TEXTO/JUITI'lc.c;iQ, --,

EMENDA ES34575-3
tJ

'L~IUIlIO/e.alll.siQ"URl;JlIl"iQ,---------.,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENOAOO: CapítuloIII 00 título VIII.

A emenda tem por ooJetivo oorrigu' a.antssão c'b temo da 1100

FllNSOro:A P-UBLICA" na m&çoo supracitada.

tJ Plenário

~~t.,~l';r~~-~~~A~~9; ~~é~_IJ!n~DJ6~u~~I~~~-'2~
.l/..-'-'-'-'~~" I

Art :!,!;6--A-- As instituições financeiras, qualquer que seja a sua
~S1- natureza, somente poderão atuar fio âmbito do Estado'

ande se localizar a sua sede.
§ 19 - Somente poderão atuar em todo o territórIo da Rep!!

bIies o Banco do Brasil, a Caixa Econ61f1ica Federal e
o Banco Nacional de Crédito Cooperativo.

§ 22 - As instituições financeiras operarão e,. condições'
especiais de crédito coa as empresas de peueno porte,
na forma ee que a lei fixar.

EMENOA AOITIVA -" jJ.:
DISPOSITIVO EMENDADO: Capítulo fI' do Título ;Y.'

-;
- Acrescente-se Artigo ao Capítulo )'f com a seguinte renação:

" Art. ti - A República assegura a todos o direito, para sí e

para a sua famIlia, à moradia digna, adequada e in
violáve1 7 que lhes preserve a intimidade pessoal e
familiar. 11

- Acrescente-se aDHgo nas disposições transitófias:
"Art - As Instituições Financeiras que atualmente estejam ope

rando fara do Estado onde se situar a sua sede. terlio I

o prazo de doze meses para promover a transferência
de suas operações para se si tuare" exclusiveeeene no
âmbito do Estado de sua sede.

JUSTIFICATIVA

O direito à moradia é um ~os direitos fundamentais da pessoa
humana. Protege e resguarda o ,lar e a família 7 inst i tuições das
mais sagradas que nossa sociedade já conseguiu organizar.

O lar 7 a família 7 nos permitem desenvolver as relações lIIais'

sublimes que já conseguimos desenvolvr: o amor, o carinho, o res
I

peito entre pais e filhos 7 entre hoR1elll e Q1ulher.

E: preciso dar proteção e categoria jurídica ao lar consagra
do à famflia.

- Dê-se ao Artigo 237 a seguinte redação:

r:T-------------Tl'ol:roNumf"ICAÇ~O-------------_,

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDA0O: Art 237.

puIl4lllO/eovlslio/IUKOUlllio-- -,

tJ Plenário
de bancária terR provocado. Têm servido COrRO fonte de sucção de eco 

RoMias e poupanças locais para os grandes centros. O próprio concei
to de federação fica abalado.

Os demais países,em geral, restringem o AlRbita das atividades
financeiras, como os Estados Unidos, Que impõe caráter municipal à

atividade financeira.

Constitui-se em um verdadeiro- clamor nacional a transformação
do sistema financeiro em nasso país. são incalculáveis os lIales qtlP

teln provocado em nossa economia.

Mas, uma questão interessa particularmente ao desenvolviment

harmônico do País que silo os desequilíbrios regionais que a ativida-

= nlCTQ/~u.Tl'lcA4io ......,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENOADO: Art 299.

_ Acrescente-se parágrafo BO Artigo 299:

• PARAGRAFO ONICO - Fica ratificada a Oeclaração Univer

sal dos Direitos da Criança.'

li Art 237- O proprietário de imóvel ccuoadc a mais de seis meses
de roras mansa e pacífica, não consent íca , por pessoa

que não tenha renda individual ou familiar superior a
três salários mínimas nem seja .proprietário de imóvel,
terá sua pretenção de reivindicaçlio ou reintegração I

do imóvel. elidida pelo pagamento de seu justo valor.
§ 12 - Caso o pos~uidor ocupante não disponha de recursos I

a União assuae dianl do proprietário a responsabilidade pelo •
pagamento da ândenãzeção 7 que poderá ser feita em títulos da dí
vida pública e levará em conta o vs'lor declarado do imóvel para'
fins de tributaçlo.

§ 22 - Recebido o preço de que trata este artigo. o irR6 
vel passará ao domínio do possuidor, que não poderá ser alienado
por ato inter-vivos, salvo consentimento do Poder Público.

§ 32 - O direito assegrado neste artigo não abrangerá i~!Í,

vel de área superior a cento e vinte metros quadrados.
S 42 - Esse direi to poderá ser exercido por mais de uma I

pessoa,coletiveàent;e 7 e não será outorgado a UIT eeseo pos5uido:r ~

lIais de una vez.
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JUSTIFICATIVA "no iteM I do artigo 212", leia-se:

Uno art. 211 e no i tem I do artigo 212. 11

JUSTIFICAÇÃO

PLENÁRIO

Deputado VIVALDO BARBOSA

~lITOII'- "l

Deputado VIVALDO BARBOSA

No art. 211 e no art. 212, I, onde se lê:

A remissão, contida do dispositivo emendado, está im
completa. Trata-se do imposto retido na fonte pelos Estados, Dis
trito Federal e Uunic;Ípios, cujo produto deve ser exc Lud do do
Montante que integra 0$ Fundos de Participação. O art. 211 cuida
do imposto retido pelos Estados e pelo Distrito Federal i e o art.
212, I, do imposto retido pelos Hurrí.c'[p í.oa , No Projeto (art ••••
276, § 1 2 ) a remissão está correta. Houve, portanto, um equIvoco
no Substitutivo.

Elll3NDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA COlIISSÃO DE SISTEllATIZAÇÃO

"e pelas fundações que instituir ou mantrí.vero", leia-se:

~ TlXTo/~USTl~lCAÇiO' _'

EMENDA ES34579-6
(l

EllENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA C0l1ISSÃO DE SISTEllATIZAÇÃO

Esperam milhões de famílias que o direito à moradia seja paE,
te integrante da Constituãção ,

Esta proposta dá dimensão concreta a este direito a

Para garantir direito a moradia é "préclso não permitir des 

pejos das famílias que já estejam habitando algum lugar j mes

mo nas favelas, nos alagados e em outros lugares ~

Nl:"io permitir os despejos nãos significa deixar de reconhe 

cer o direito de propriedade diante de uma ocupação, O que se

propõe é a so Iuçãn equilibrada entre o direito de habã tiaçãc e

o direito de propriedade.

EMENDA ES34577-O
(l

= TltXTOIJuaTI~lcA9io,--------------

No § 211. do art. 210, onde se lê: lIe suas fundações".

"deaaee bens ou direi tos, locação de bens imóveis ou
arrendamento nercantil" I leia-se: JUS~IFICAÇÃO

PLENÁRIO

Constituinte VIVALDO BARBOSA

lidos bens ou direitos referidos no Item II ou a loca
ção de imóveis 11 •

JUSTIFICAÇÃO

A emenda, em primeiro lugar, procura deixar claro que
os bens ou direitos, a que se rei'ere trecho citado, são os bens
imóveis e os direi tos reais imobiliários. A redação é um tanto
obscura, porque o parágra:ro mencionado começa dizendo dos bens
ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurfdica, pa
ra depois tomar em consideração o comércio "desses bens ou di
reitos". Que bens? Que direitos? Somente com o auxilio da aná
lise lógica :ficamos sabendo que são os bens e direitos de que
trata o item II do art. 210.

Em segundo lugar, não se justifica a menção, no dis
positivo comentado, a arrendamento mercantil. Se o caso é de
arrendamento mobiliário, não cabe a sua inclusão no preceito,
que trata de imóveis e direitos imobiliários. Se é de arrenda
mento imobiliário, já está abrangido pelo comércio ou locação
de imóveis. t certo que a doutrina ainda não chegou a un con
senso quanto à natureza das atividades de leasing (traduzido,
entre nós, como arrendamento mercantil, expressão ar.l.b1gua). Uns
vêem no lease uma venda financiada, enquanto, para outros, não
passa de~locação quaã ã r.í.ceda pela opção de compra. Quer sob
um aspecto, quer sob outro, a operação em causa está compreen-

dida pelos termos abrangentes do dispositivo, que inclui o co
mércio e a locação de bens imóveis.

Há, nos dois dispositivos citados, um evidente lapso de
Ld.nguugeri , O sujeito da oração: "que instituir ou mantzí.ve r-", está
no plural (sujeito impl1cito): Estados e Distrito Federal, no
prineiro caso (art. 211) e jrurrí.cIpdcs , no segundo (art. 212, I).
Assim, os dois verbos dever-Larn estar também no plural: "Lna-tLtru-.
irem ou manbd.ver-em'", Como está r-eüí.grde a frase, parece que os
verbos se referem à União, isto é, às fundações que a União ins
tituir ou mantiver, o que não faz sentido.

No entanto, há uma fórmula mais concisa para exprimir
Q. pensamento do Leg'LeLador , Em vez de "fundações que instituir ou
manta.ver-u, diga-se simplesmente II suas fundações ll , como está dito
"suas aubar-quã.aa'", para significar as fundações dos Estados e do
Distrito Federal ou as dos rtunicipios.

EMENDA ES34580·0
(l

= TlllTD/~u.TI'Il:AÇio _,

EllENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA CorlISSÃO DE SISTEllATIZAÇÃO

No art. 83, VI, suprima-se a expressão: "por proposta
do Primeiro-Uinistro ll •

JUSTIFICAÇÃO

Como foi mencionado, arrendamento mercantil é uma
expressão ambígua. Na doutrina tradicional, é sinônimo de loca
~ mercantil, que, na entanto, não traduz a idéia do texto.
Como sinônimo de leasing (ou ~), estariamos transportando
para a Constituição um termo do direito positivo, que a dou
trina timbra em tachar de infeliz, apesar de suas divergências
quanto à natureza jurldica.

Em suma, a inclusão, no texto, do àrrendamento mer
cantil, como arrendamento mobiliário, não faz sentido; e como
arrendamento imobiliário é supérflua, além de ensejar dúvidas
de interpretacão.

De acordo com esse dispositivo, compete privativamen
te ao Senado da República ":fixar, por proposta do Primeiro-U1
nistro, limites globais para o montante da d1v1da consolidada
da. União, dos Estados e dos Uunic1pios".

o objetivo da emenda é evitar que a capacidade de en
dividamento dos Estados e Uunic1.p1os f'ique na dependência da .i
niciativa do Dxe cu'trí.vo Federal. I:ssa dependência tem perni tido
que motivos puramente pollticos impossibilitem a reorganização
das finanças estaduais e municipais, através de operações de
crédito I que não podem ser autorizadas pelo Senado Federal, por
fal ta de uma proposta do Presidente da República (ou do Primei
z-o-ttãnã atn-c , conforme o Projeto). Ficam assim os Governos esta
duais e municipais sujeitos à boa-vontade do Chefe -do Governo
central, com grave prejulzo para a Federação.

EMENDA ES34578-8
I: Deputado VIVALDO BARBOSA

PlõENÁRIO
= TrxTO/~lIITI'Il:AçiO-------------_,

EllENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA COllISSÃO DE SISTEllATIZAÇÃO

No § 12 do art. 213, onde se lê:

nessal ta ainda a incoerência da norr-a em questão com
os itens V VII e IX do mesmo artigo. Por esses dispositivos,
compete ao' Senado da República autorizar previamente operações
externas de natureza .r.í.nence.í.r-a , de interesse da união, dos Es
tados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Uunic1p1os (i
tem V); dispor sobre limites globais e condições para as opera
ções de c:rédi 'to externo e interno da União., 'Cstados J Distrito
Federal e Hurrí cfpí.oa (item VII); e estabelecer limites globais
e condições para o montante da divida meb í.i.í ér-í,e dos Estados,
do Distri.to Federal e dos trurrí.c Ip t.oa litem IX). Em nenhum des-
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eea incisos está prevista. a iniciativa do Primeiro-l1inistra. O
ra, se para todas as demais operações de crédito, internas ou
externas, o Senado da República delibera livremente, sem so11
eitação do Primeiro-Uinlstro, por que exigir tal providência em
relação à divida consolidada? É uma exceção que não t'az sentido.

J:sta emenda, ademais, é uma reivindicação dos Estados,
expressa na Carta de Canela, por manifestação unânime dos Secre-
tários de Fazenda, reunidos naquela cidade gaúcha, nos dias 7
e 8 de 'agosto de 1987.

a) 1/3 pelo Presidente da República;
b) 1/3 pela Câmara dos Deputados;
c) 1/3 pelo Supremo Tribunal Constitucional dentre

magistrados.

§ 22 - A lei cejllplementar poderá estabelecer nú..ero maior •
de integrantes do Superior Tribunal de Justiça.

Plenário

Deputado VIVALDO BARBOSA

Note-se, a propóeito, a redundância das disposições
contidas nos itens VI, VII e IX, assim como nos itens V e VIII
Há. uma sobreposição de normas que deveriam, em beneficio da 01;
rez~ e da concls~o, ser reunidas em dois dispositivos apenas. A
materia vem outra vez regulada no art. 217, em seus vá.rios in
cisos a A1. se prevê que uma lei complementar disporá sobre o as
sunto, enquan~o que o art. 83 trata da c.ompetência privativa do
Senado da Republica. Essa repetição de normas torna obscura a
disciplina do crédito PÚb~1co.

EMENDA ES34581·8
[:J
r.r-------- "UJlAIIIO/Cl*ISdolsUKOfIIMÂG-- ----,

r.r-------------TnTO"'lllTl'IC'\lI~O----- ____,

O Superior Tribunal de Justiça é o Tribuanl de terceira ins
tância destinado a uni ficar a interpretaç§o do Direito no pais, de I

cunho federal.

Já que se prevê a criação do Supremo Tribunal Constitucional
ou como se prevê no projeto a t~ansformação do Supremo Tribunal
Federal em Tribunal Constitucional.

E:: o Tribunal da mais aI ta instância para o Direito comum
de extrema relevância da administração jurídica do país sendo cri
ado pela nova Constituição. Assim sendo, o seu provimento deverá
obedecer aos eesmos princípios de provimento do Tribunal Constit!:!,
ciona1, que se pretende criar, isto é, mediante indicaç:lio provin
da do Executivo e do Legislativo através de processos de audiências
públicas.

Deve. igualmente ser um Tribunal corrteeporãneo da nova ordem
Constitucional.

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art 11 - Disp. Transitórias

- Dê-se ao artigo 11 a seguinte redação, suprimindo-se os seus
parágrafos: Plenário

r.r Tl:ltlO/lU~TlP1CAÇ;;O-------------___,

n Art 11 _ Até que se instale o Superior Tribunal de Justiça, o
supreno Tribunal Federal exercerá as atribuições e
cOl1petência definidas na ordem Constitucional prece
dente.

PARAGRAFD DNICO = Lei complementar estabelecerá a organiza

ção do Superior Tribunal de Justiça e fhará o prazo
de sua instalação. "

JU61IFICATIVA', ", ",1"',1 ", "I" i'1 ",'" ," ': .':" ""

Haverá URl vazio de competência entre a promulgação da const!,
tuiç§o e a lmplantaçl1:io do Superior Tribunal de Justiça, Que a emenda
visa resolver.

Por outro lado, não há qualquer justificativa teórica ou mo
ral em prover os cargos deste novo Tribunal com os atuais integran _
tes do Tribunal Federal de Recursos, ainda mais Quando se prevê a

crí.ação de outros Tribunais Federais Regionais a requerer a permanê,!2

cia do atual Tribunal Federal de Recursos até a sua implantação defl
nitiva.

EMENOA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art 92, § zs,

_ Substitua-se no § 25:1 do Artigo 92 a expressão li dois terços ..

por ...." maioria absoluta"

:'u lu' '\' 'Il I ', I' ! 'I, ,i ' 'I' .' l,'JUS'fIPICarIYA, v, I" 'I' II ,'ih I "!'L' ,I \,l 'I li llWII" 111 illl'l j 'II,!I11j

I

As Assembléias Conõtituintes acreditam-se gell1mente ungi

das de um poder e uma sabedoria que as futuras geraçlles não teri
ara e Que sua obra é quase perfeita Que não poderá ser alterada a
a ,.;~o ser por um~~ especial, pelos futuros Congressos, geral
mente fixados em dois terços, A emenda abre a possibilidade de

ser alterada por maioria absoluta por integrantes dos futuros Con

gressosa
Representa uma atitude de devida humildade ao possibilitar

que as futuras geraçlles tenham ..ais espaços para seus avanços, já

Que se quer que a Constituição seja duradoura.

= "LINÁIlIll/CO..I'.lo/.u.COllI.aio --,

l!J Plenário

EMENDA ES34584·2
[lDeputado VIVALDD BARBOSA'uXAlllo/ccauuio/lllacO..'UÃll "I

Plenário
,.". TEltTO/~u.Tl'IC...qÃO-------------_,

EMENDA ES34582·6
[l Deputado VIVALDO BARBOSA

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO Art 150.

r.r TlltTO/~llSTlflCr.ç;;O-__----------.....,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art 248, § 32.

-Dê-se ao artigo 1,50 a seguinte redação:

n Art 150 - O Superior Tribunal de Justiça, COI1 sede na capi
tal da República e com jurisdição em todo o terrHório nacional, com

pile-se de no mínimo 33 cidadãos ..alares de trinta e cInco anos, de'
notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente
da República, depois de aprovada a escolha pelo Congresso Nacional

em audiência pública.
§ 12 - Os membros do Superior Tribunal de Justiça que terão

o título de Ministro, serão previamente indicados:

_ Suprimir o § 32 do Artigo 248.

A cenveraão do pagamento enl títulos da divida pública para
pagamento em moeda corrente poderá inviabilizar o processo de rB'0!

ma agrária que se deseja seja feito COI1 correção, bon senso e jus
tiça, fl8S de maneira inarredável ..
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r;'!"-------------nXTo/~UlTl~rcAÇio----- ___,

EMENDA ES34585·1
[!l Deputado VIVALDO BARBOSA

EMENOA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art 6. § 23.

Enquanto não se coibir o abuso do poder econOmico nas
eleições não conseguiremos atingir a democracia ansiosamente I

esperada pela Naçib brasil ;;!ira.

E preciso que a CosUtuM~õ imponha as legislador ordi
nária alguns parâmetros a serem obervados.

E o que se pretende com esta emenda.

I'u.aIllOlCOMllliO/IUKOfIllMio --,

[!l Plenário

PLenário

Deputado VIVALDO BARBOSA

- Acrescente inciso ao § 23 do Artigo 6":

tt VI~ f trabalho obrigatório interno e externo."

EMENDA ES34588-5
(1
r.-r-------- "UlII~lO/co..l.sloIau.COlllulo.---------...,

= Tt:UO/JUSTI~lcAÇio----------------,

~ preciso dar liberdade ao juiz criminal de determinar a'
reallzaçlo de trabalho no interesse público como prestaçJto a I terna
tiva como pena p;!rivativa de liberdade e aos internos do sistema p;
nitensiário a obrigação de realizarem trabalhos como parte de suas
penas. ~

EMENDA ES34586-9
I:J Deputado VIVALDO BARBOSA

"' I'UN.IÍftIO/J:OMlllio/lu.cOIlIIli(l'---------

Plenário
r.r TIXTO/JUSTII'ICAçiO. ---,

EMENDA SUBTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art 20 - Oisp. Transitórias.

- Dê-se ao Artigo 20 a seguinte redação:

" Art 20 - O mandato do atual Presidente da República terminará
dia primeiro de janeiro de 1989 t sendo seu sucessor eleito
no dia quinze de novembro de 1988, nos termos desta Const!
tuição.

§ 1" - O atual Presidente da República é reelegível pa
ra as eleições previstas neste artigo.

§ 211 - No dia das eleições previstas neste artigo, esta

Constituição será submetida a plebiscito em seu todo e por t~

mas escolhidos por um terço da Assembleia Nacional Constitui!!,

te. "

EMENOA SUBTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art 6".

- Substitua-se a expressão inicial do § 5" do artigo 6" pela seguin
te: n A lei punirá administrat!va e criminalmente qualquer discrim!

nação

Já se constitui em um verdadeiro clamor nacional a

realização de eleições, diretas para Presidente da Repú
blica para superar a crise que a País atravessa.

"' nXTO/JUtTII'IC.o.çAO -,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art 18.

Depois de promulgada a Constituição ficará mais

difícil para a atual situação no poderrgovernar com uma Constitui
ção comprometida com os ideais democráticos e destinada ao forta
lecimento da cidadania ;do Legislativo.

Prevê-se a possibilidade de o atual Presidente

da República candidatar-se. O mandato da eleito até o inicio de
1992, com eLei çõe s Presidenciais em 1991,dando-se o mandato ra 
zoável ao Presldente e i e i r o e permitindo-se coincidéncia de elei

ções com a do Congresso Nac i oriaI oportunamente.
Previu-se também, o pIeb.í sui r o para a legltima

ção maior da Const i t ua ção

tJf)lenáriO

EMENDA ES34589-3
tJDeputado VIVALDO BARBOSA

Plenário

A emenda visa criar a puní.ção administrativa que confor

me o tipo da d::scriminaçãa atentatória aos direllos e liberdades fu!!.
damentais possa ser adotado em lugar da punição criminal.

I'LIIl4I1IO/CO IllJI.i.o/IUICOIlJI•.lo----------.,

F:MENDA ES34587-7 "rn.'-----------,I:J DEPUTADO VIVALDO BARBOSA

= TI:llTO/~IJST1~IC"Cio- ___,

_ Acresente-se ao A.rtigo 18 os seguintes parágrafos:

11" § 62 _ Os Partidos Politicos receberão recursos públicos do

orçamento da União el] proporção do número de seus filiados e '
dos votos recebidos em cada eleição à Câmara Federal para suas
atividades permanentes e para a canpanha de seus candidatos, na

forma que a lei fixar.
§ 7~ - A lei fixará a importância máxima de contribuição pe!,

","itlda à~ pessoas físicas realizarem aos Partidos Políticos e
aos seus candidatos e os limites de gastos nas campanhas eleit,!!

rais por candidato ell cada eleição. n

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art 273.

- Inserir PARJlGRAFD IlNICD no Artigo 273. com a seguinte redação:

• PARJlGRAFO ONICO - ~ dever do Estado fazer cumprir e divulgar em
todo o País o texto desta Constituição:

a) As escolas públicas e privadas fornecerão gratuitamente '
UOl exellplar da Constituição a todos os estudantes quando da con

cludo do ciclo colegial obrigatório. Idêntica obrigação incumbe
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às Empresas privadas CO" relação a seus elllpregadQs, no ato da
contrrat.ação ,

b) Todos os servidores públicos, quando da assunção de ca.rgo

ou função pública, deverão jurar cumprir a Constituição.

Busca-se com a presente emenda estimular o conhecimento da
Constituição democrática do Brasil por todo o povo brasileiro.
Considera-se Que, mediante uma ampla divulgação dos direitos e
deveres do cidadão em face do Estado, podenns fomentar Uni sadio
e fecundo sentimento ConstitlJcional,capaz de transformar a soci
edade civil em uma verdadeira guardi! da Constituição, o que é
o mais eficaz antídoto contra as tentações autoritárias e as in
t.eapér-Las da vida das Naç1:ies_

c) questões relativas às terras indíginas;
d) questl:ies decorrentes de conflitos na aplicaçlio

do estatuto do trabalhador rural;

e) questões relativas a posse e propriedade de.:
imóvel rural e a contratos agrários.

11 - O processo perante a Justiça Agrária será gratuíto

para as partes que deaonstrare carência de recursos pa~a

o custeio, prevalecendo os princípios da oralidade, cone!
liação, localização li' economia, simplicidade e rapidez.

111 - Funcionarão perante a Justiça Agrária, Conselhei _

ro~ classistas, COJJ as eesaas característica da Justiça
do Trabalho.

- Inclua-sÉ?\1'íãs Disposições Transit6ria~0 con a se
guinte redação:

" Art - A Justiça Agrária enquanto não instalada nos diver

sos graus de jurisdição, os processos correrão pe 

rante os Tribunais e Juízes estaduais, COKl Câmaras
especializadas e Juizes com f'unçãn itinerate ..

Plenário
= TlltTtl/~lI'Tl'ICAÇi.O-------------__,

EMENA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art 177, Parágrafo lmico.

A única co-rtição de se atribuir ao homem do canpo una cidadania

política e econômica efetiva, real e concreta, é conceder-lhe,

como se fez com o trabalhador urbano, a sua própria justiça,p!.

ra Que os direi tos reconhecidos na Consti tuiçl'Jo e no ordename!!
to jur.ídico sejam efetivados concretamente.

- Dê-se ao Parágrafo Onico do Artigo 177 a seguinte redação:

n PARAGRAFO (JNICO _ Lei complementar organizará a Defensoria

Pública da Unillo, do Distrito Federal e

a dos Territórios e estabelecerá norna '
gerS!s para a organização da Defensoria J

Pública dos Estados, assegurando a seus I

lfIelnbros o mesmo regille jurídico do Mini!,

tério Público.'

EMENDA ES34592·3
tJ Deputado VIVAlOO BARBOSA

f:J Plenário

r;-r------------- Tl[:cTl)/~UITI~~,o,çio---_---------__,

EMENDA ADITIVA

::::oAcrescente-se artigo ao Capitulo I do Título III,.C""""O"..... C~:

A atribuição aos membros da Defensoria Pública do lIesmo
regime jurídico do Ministério Público restabelece o equilíbrio entre

as instituições que, a nível processual, exercem funções essenciais'
à atuação jurisdicional do Estado.

Ao Defe~sor Público, advogado dos necessitados, é indis 

pensável assequrar igual tratamento jurídico já atribuido, no Subs 
t.Ltnrt Ivn , aos Procradores da União, do Distrito Federal e dos Territ-ª.
rios.

• Art _ Esta Constituição não perderá sua vigência se deixar de ser

observada por ato de força ou por ato derrogada total ou
parcialmente por qualquer outro meio nela previsto ~ Em tal'

eventualidade, todo o cidadão, investido ou não de autorid,!

deterá o dever de colaborar no restabelecimento da sua efe

tiva vigência.
PARIIGRAFD muco - Tlio logo restabelecida a vigência desta Con§.

tituiçlo, na hip6tese prevista neste artigo, serão julgados
pelos poderes nela previstos todos 0$ que colaboraram para I

sua derrogação ou com qualquer governo que tenha se estabel~.

cido contra os seus termos. n

Deputado VIVAlIllJ BAl100SA

Plenário

=-------------TlXTO/JU.TI'IllAÇio--- --,

EMENDA ADITIVA

Tal disposição, que se encontra el1 Iluitas Constituiç15es modernas,
torna-se necessária como advertência e possibilidade concreta contra I

todos os que, eJJl determinados períodos, se disponham a atentar contra

a Constituiçllo.

Plenário

AliTDII- ---,

Deputado VIVALDO BARBOSA

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDAao: Art 174, § 2Q.

- Acrescente-se ao § 22 do Art 174:

EMENDA ES34593·1
f?

m-------------TnTD/~lIST1,.ICAÇio _

n Art - A lei disporá sobre a organização, a competência e o pr.Q.

cesso da Justiça Agrária federal e atuação do Ministério
Público, observado os princípios desta Constituição e os
seguintes:

I - Compete à Justiça Agrária processar e julgar:
a) causas originadas de discriminação e titulação

de terras, incluidas as devolutas do Município, do Esta
do e da União;

b) as ações de desapropriação por interesse SOCi~l

para fins de refrma agrária;



R § 22 _ ...... salvo no caso de crime contra a hnnra , observa
da, no entanto, a imunidade judiciária, na forma da

lei .."
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"Art. - A Amazõm..a li um patrimôm.o ecológico necacnaã , O

seu processo de deaenvc lvamentc sccaoeccnêtmcc será sustentado, de forma con-,

ca.Lradora , com li. necessária preservação.

,,'1,,"" JUSTIFICATIVA " ' .' ",'" l,", l'",l

Parágrafo úmcc , A lei criará conselho de defesa e desenvol

vimento da Amazônia, adotando os seguintes pmncfpdos e normas:

Plenário

Deputado VIVALDD BARBDSA

PLENARIO

SENADOR ALU!ZIO BEZERRA

I:: necessário ressalvar os crimes contra a honra de tercei
ros que poderão ser praticdos na atividade advocatícia s~m o que

os terceiros eventualmente ofendidos ficarão sem remédio processual.

EMENDA ES34594-0

l"?

= TtXTOfJU3TI~ICAQ;:Q-------------_,

EMENDA ADITIVA

DISPDSITIVD EMENDADO: Art 149,VII

- Acrescente ao incisa VII ao Art 149:

n VIr e seus Conselhos Seccionais em relação a leis e atos
normativos dos Estados e MunicípiQs ..n

lJfllll;j[l! m,,""l""]" " I' I, '" JUSTIFICATIVA", ," ,'", ! ' l' I, 'u ," !'ul! 'IIJ" :,ll,l,

A emenda visa facilitar a atuação da Ordem dos Advogados,

já que os atos eivados de inconstitucionalidade praticados pe

los órgãos estaduais e municipais são mais facilmente veri ficá

veis no âmbito de atuação dos Conselhos estaduais.

I'I.ENAIIIO/CO.. 15'ÃO/'llacO.. lado ---,

=-------------Tf;)lTD/~llSTlfICAÇio, _

Inclua-se, onde couber, no substa.tutnvo do Relator,

guante dispos1.tivo;~ Câ-;U~'C I) o-c ·r(}~ (j{(..(

liA lei disporá sobre a cnação de uma empresa púb1J.ca, desti

nada a promover a produção caantIfdca e tecnoldgdca , dentro das pr1.on.dades na

cdonea,s , 'regaonafs , locais e sccaea,s , a ser transferida para as empresas esta

tea,s e as de uap t.ta.L nacional."

JUSTIFICAÇÃO

Como apresentado no anceprcj e co , achamos mui.tic vago, refle-

t mdc , mesmo, um pmncIpac geral, dentro do quadro do desenvo lvamento cJ.entífJ.

co e da capacataçâo tecnológica.

Pretendemos matrumentur o "precesao" atravês da cr1.açâo de

uma empresa para peaqua.sa e desenvolvimento tecnc'légacc a ser utdLaaadc por em

presas es cata i.e e de capa.cal, necaouaj , damínuando a multiplJ.cidade de mata.cu

tos com fina1J.dades paralelas.

=-------------TUTO/JllSTlflCAÇÃO-------------_,

Inclua-se, onde couber, no subst1.tutivo do Relator, o seguin

te art,go) 1M'~;--4fu-to 1lI. > d-o Ti'-Iz..:u zx:. ..

I - produção, organJ.Zação e difusão do conhecimento dos po

tencia.1.S e dos problemas da Amazôn1.a,

II - elaboração de planos e projetos de desenvo lvamento da

Amazôn1.a;

III - consultoria a encadades públJ.cas ou pmvadae em assun

tos vancutedoe à Amazônu.;

IV - defesa. antrrensagente do patr1.IJlÔnio ecológico e cultural

da AmazõnJ.a, Através da coordenação dos organismos de vi

gilâncJ.a e fJ.scahzaçâo atuantes na reg1.ão."

JUSTIFICAÇÃO

O processo de desenvc lvamento acelerado, ocupando as

fronteJ.ras nacdonaa.s e ancemcmaandc o progresso, alcançaram inexoravelmente

a Amazônia.

As modernas tecnologias dos veículos de tração e transporte,

dos herbicidas e agrotóxicos têm sido as pontas de lança' da penetrracjic colon2=.

eadcze ,

As desorientadas ondas de migração meerne do Brasil buscara

na Amazôn1.A. espaço e vade , oportunidade e progresso. As empresas necacnaaa

estrangeiras levam para a Amazônia a Tecnologia e o progresso, deaxam na es

teJ.ra, frequentemente, a morte e a devastação.

:e precaso cccsdenez-, oriental: e v1.gia:r esse processo de col2,.

nização.

g precaeo conjugar com lucidez e ccnhecamentc a preservação

do santuário ecológico com os pccenct.afa econõ~J.cos do terrJ.tórJ.o.

As medidas ora propostas buscam essa compat1bilização e que-

rem materializar uma. resposta concreta do governo br-aaa.IeLro ao desafio do

desenvolvimento harmônico da Amazônia.

EMENDA ES34597-4

l"?

=---------- Tl:XTO/~u~TlflC"'ÇÃO'-- ___,

Inclua-se,onde couber, no SubJ:itutiVO do Relator,
o "egu~nte d~spos~t~vo7~ C<..pi-!v..<.cLj -r:<-'~JI::.

"Todos têm o dever de garantir o cumpz'ãmerrto da Constitui
ção e de resistir a atos de ameaça ou de violação da ordem cons
titucional democrática".

JUSTIFICAÇÃO

A estabilidade institucional é essencial ao desenvolv~rneE

to econômico, social e politico e ao fortalecimento das rela-
ções democráticas.

Desde a proclamação da República, o povo brasileiro optou

claramente pelo regime democrático e, no entanto, con frequência

sua vontade de viver em paz e em liberdâde tem sido violentada
por gruPo. 1nconformados que, valendo-se da força ou de tFapaça,
do engodo, da ma!Icia, da má fé ou do dolo, assuem o poder, tran

tornando completamente a vida nacional.
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final:

JUSTIFICAÇÃO

p:r-::P""TIO'~

MDR

li!VN6p ro

Não é Justo, n~m admissivel, que se mantenha a pr1.aão em caso

de flagrante esperado, quando a aucomdade ou seus agentes ficam. ã espera de

que alguém se ponha em situação de de1inqUência, para, só então, flagrá-la. O

fato i. que, nessas ccndaeêea , impolulÍvel se torna a prãtica da infrac;ão, porque

a autoridade não pertllJ.tiria sua consumação. Nesse caso, nem tentativa existe,por

que o bem alheio não chega, sequer, a cer-rar risco. A inclusão do flagrante pre

parado, embora repudiado pela Jurisprudência, necessita ficar expresso no texto.

esperado 11.

êcreacenee-se ã rêdação do f 20 do art. 69, após o ponto

Uu t . 69 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I 20 .

Também se relaxará a prisão em caso de flagrante. preparado ou

r;r TlllTO/~IlITlrle.\Çi.o-------------.......,

EMENDA ES34599·1
tJ SENADOR CONSTITUINTE ALUrZIO BEZERRA

o direito de resistência do cidadão aos governos opresso
res, proclamado e reconhecido desde tempos recuados, inclusive pel
cristianismo através de Santo Tomás de Aquino, é elevado à categori

do deve~. Investido ou não de função pública, todo cidadão tem o de

ver de COlabOIlazE para manter a efetiva vigência da Constituiçâo,qu

do ameaçada, e o de lutar pelo seu completo restabelecimento na hip
'tese de ocorrer-lhe qua.lquer modificação.

Essas ra2Qes levam-nos a apresentar a presente emenda que
por certo, receberá o devido acatamento.

Através do conhecido "jeitinho" brasileiro subvertem o o~

denamento Jurídico e os valores da sociedade nacional, levando a
República e a Federação ã mais completa desmoralização, tornando
as irreconhecIveia ..

Por isso, tornam-se necessários instrwnentos legais e fáE

mulas Jurídicas atravês dos quais sua.s instituições democráti

cas possam resistir e opor-se à sanha dos golplstas, para que a
Nação possa viver em paz, em liberdade, em progresso, sob o signo d
ordenamentos políticos e sociais estáveis ..

A Constituição só poderá ser alterada pela forma estabe~~

cida em seu. próprio texto.

Com o propósito de alcançar tais objetivos, entendo que ,
em primeiro lugar, a Constituição não poderá perder sua vigência se

deixar de ser observada, no todo ou em parte, por ato de f04ça, n
poderá ser modificada por modo diverso do previsto em suas próprias
disposições.

são assim afastadas soluções decorrentes de interpretaçõe
cavilosas como Atos Adicionais, Atos Constitucionais, A.tos Institu

cionais e Complementares, porque os dispositivos constitucionais si;,

perenes e só se alteram nas condições e pela forma previstas especi
ficamente.

= TEll:TO/~USTIPIC.\Çi.O'__----_- --~

êcreacenne-ee no final do parãgrafo iim.cc do artigo 24, do

substitutivo do Relator, a seguinte condição:

11 Art. 24 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

= TItllTO/~llsTl"CAÇi.O-------------_,

EMENDA ES34598-2
tJ SENADOR CONSTITUINTE ALU1ZIO BEZERRA

Dê-se nova. redação ao caput do art. 27 do substitutivo do

Relator, desdobrando-o em ítens, e, no § 59 do mesmo ar t Igo , acrescendo-o com

expressão Incercateda , como se segue:

o acréscimo visa a impedir o conceito subjetivo do que seja

Itlitigante de má féll
• Na forma como está, qualquer parte pode ser Julgada de

má fé, mormente em casca de grande 'repercuaaâo , tornando inócuo e até per1go

50 para o pleiteante o l.nst1.tuto da ação popular. Emulação, em seu sentido iE.
ridico, é: "Rivalidade que leva alguém a, abusando de seu direito, recorrer ã
juati~a, só com o fim de satufazer sentimentos infer1.ores e l.n.f1:l.gir vexames

a oueeee",

Parágrafo único •••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••

provada esta pela emulação em seu sentido Jurídico'!

JUSTIFICATIVA
pulUMO/CGltIssio/�IIKDltlllio.. _

"Art. 27. O Defenaor do PovQ zelará paio ef*tivo respeito aos

poderes públicos e aos serviços sociais de relevância pública, bem como AOS di

reitos assegurados nesta Constituição, indicando as medidas neceu4nas a sua

ccr-recjio e puniçÃo dos transgressores responsáveis. Ao Defensor do Povo compe

te:

tJ PLENÁRIO

I - apurar abusos e omissõet> de qualquer autoridade;

II - rever, em suprema instância, as dec1.sões prolatadas sem

fundamentação ou em sessão ou reunião nã? pública por qualquer tribunal, exce

to quanto ã publicidade nos casos de família e menores.
r;r-------------TIXTO/~USTlrlC.t.Çi.o------ -,

I 59 ••.•••..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••.•••••• ,exceto no que se refere ao item II, ....••....••.•.
Acrescenta-se ao final do disposto no I 22 do art. 69, do

8ubst1.tutivo do Relator, a oraçio seguinte:

JUSTIFICATIVA

Alguns tribunais, como o Supremo Tribunal Federal, têm dado

m1.lhares de decisões sem qualquer justihcaçÃo, não deixando ãs partes qual

quer opcxtumdade de defesa. Isso atenta contra 0& principias consc í.tucdonaa.a

da ampla defesa e do contraditório, inconcebível em regime. libêral-democrâtico.

O exemplo tnals marcal1te ê o da ArgUição de Relevância, em que o argUente nada

pode fazer ante o frio "r eje1.tadall
• O mesmo se pretende corr1.gir no que toca

ã. sessões ou reuniões não públI.cas) com a lQ'gica exceção dos casos de d1reito

de famiha e menores. Finalme.te, a l.ntercalaçÃo proposta para o S 59 objet1.va

adquá-lo ã modificaçÃo sugerida pata o caput ,

IIArt. 69 ••••••••••••••••••••••••••••••• '0••••••••••••••••••

S 22 ' ,a1.nda

que esta não seja o obj etavc lfiDAl do criminoJ!lo.

JUSTIFICATIVA

Oportuna a p'reaente emenda, porque é disparatado enfrentar

o homic1da, por eXlI!:mplo, o Tribunal p.o Júri, ao passo que o latrocida" com pe

na muito 1!la1.S grave, 'tenha que enfrentar o juizo monocrâtico .. sã porque seu bb

jetivo maior era o patr1.tnÔnio e não a vida.
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Inclua-se onde couber I no Substitutivo do Relator, os se

guintes dispositivos: -U61I.ICJ &1!..//v..LoL) "«.I~ ~

o que reivindicamos, com intermediários do povo com o Go

verno, já vem sendo concedido, em outros pafaes , r.3.\'" aomerrtie aos

parlamentares, mas a qualquer individuo isoladamente, no ggzo da

cidadania.

compreendendo que o direito à Informação é condição

prévia a qualquer controle, mua.eos sistemas pollticos meaez-nca

ext.erminaram o princípio do sigilo administrativo, que acober

tara as autoridades governamentais no estrito e estéril regi

me da separação dos poderes, diante da ação investigado.ra ou

inquisitorial dos parlamentares, da imprensa e de outros cid,!.

dãos mais ativos e participantes. Até recentemente, as regras

de acesso daz'ebo às infonnação eram extremamente restritJ. ves

em muitos paises, mantendo-se ao Governo um poder discricioná

rio no tocante ã comunicação ou não de documentos relativamen

te aos quais a lei não ~punha nenhuma obrigação de difusão.

I:.:>t.:..mos- pleiteando apenas o que nos é indispensavel

para exercer com probiâade e eficiência c f~~c~liz2gão dos ato
da administração Dil:'eta e Indi.reta e bem daãempeàhaz 'ãe nossas

atividades.

rUIUAlO/cOIol1uio/lU.CO.. IUÃa ---,

tJ PLENARIO

- Os executivos da União, dos Estados, Municípios e da Admi

nistração indireta colocarão à disposição do Congresso Nacional to

das as suas informações e bancos de dados sob pena de crime de res

ponsabilidade.

- O Congresso Nacional manterá atualizada W'I1a matriz de in

formações de todos os dados sócios-econômicos, notadamente das con

tas públicas.

- O congresso Nacional terá acesso â informação, em caráter

permanente, tendo em vista o desempenho de suas atribuições e o pr,2.

cesso de fiscalização da Administração Pública direta e indl.reta.

- A Lei disporá sobre as informações que receberão tratame!!;

to especial.

Por mais lamentável que sej a o eenõmeno existente, tam

bém nas democracias mais tradicionais e desenvolvidas, é de se obse
var que ele tem contribuido para erigir a função de controle sobre
atividade administrativa em tarc.fl' parlamentar primordial.

E, se o Legislativo não quiser ser totalmente superado

pela~ mIdia neste dom!nio da fiscalização, deve assumir esta

prerrogativa com conhecimento de causa e volume de informações, que

lhe é indispensável.

Dizer que "quem tem a informação tem o poder" significa

também que esta superioridade só se conserva pela possibilidade de

livre acesso às fontes, pela faculdade de estocagem, retenção e man.t-.

puJ.ação dos dados, peJ.a habilidade dos detentores da documentação em
utilizá-la de maneira opo:rtuna e eficiente.

Já se disse, que, para que uma infonnação seja útil aos

parlamentares, deve ser diversificado:: em. suas fontes, completa, apro
fundada, exaustiva, matiza.da, segura, confiáve1., rigorosa, precisa e

obJetiva, ao mesmo tempoeIn que :1ecessita ser rapidamente assimilável

, para tornar-se politJ.cament.e vantaJosav

~ Os políticos têm percebido que sá a Infonnática permite

colocar à disposiçã"J àa:J assembléias uma massa considerável de dados,

permitindo, além disso, uma pesquisa ativa da informação.

No mundo modezrno não pode mais o Legislativo contentar-se

com a mera informação concedida, espontânea ou requerida, do Executi
vo. Canais de passagem obrigatórios das info:r:maç5es mais importantes,
as aut.oridades governamentais têm sido avaras na sua difusão, colo-

cando os parlamentares em situação de dependência por rotularem de
"sigilosos" muitos documentos cuja 'POsse lhes é assegurada.

1\. pretendida transparência da Administração requer

uma mudançawcomportamento e exige que se faça da publicidade a

regrat e do sigilo, a exceção.

Pretendemos 'que o Legislativo pátrio 'manbenha attral~

zada uma matriz de informações sobre a situação sócio-econômi

ca, notadamente das contas pÚblicas.

Julgamos que os Executivos da União, dos Estcdos e M,!!

~1i.:ipio5, bem como as empresas estatais, públiqas e assemelha~

das devem" ser obrigadas a colocar d. disposição do Congresso

Nacional todas as informações e bancos de dados que possuirem.

'LlIf4I110/COMaliol IUlJeOIüSlXO ---,
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IJ) às 11 ber ceees C/e r eun I ão li assoe I ecâo

'CAPiTULO VI
Da Preteeãc da Ordem COl1st I tuc I anal

AI..t. i~. G t='tl'esl1ente C!i:1 '-e;/lll)1.ca, <30\- -.I"'II:I-"\\. (:). co
Prlmelro-M,nlstl'"O e ouvr dc o ccnse rec da Re;'JIJ.lJ11'-ê-, tl'2CI"e~;:j"J (.l

t::st aco ue Oelles<;\. '"1uando -ror n eceesar I o I"" o!"S(?""yar'" > O'J U"I:1I1::: B nc 1; C

r es.t ec e t ec er , em Lcc ar s de't et-ml nados e r ee t r r t ce, , a or c em cub c vc a
ou a pa= '50CIê\1. ameaçadas PCIl'" s r-eve PE:""'::'.lI""Jat;é~o, a(:H..i1.1 wll 11

nea t e , 0\.1. abaladas por I;:alamldade '.'\3.'-1.1.\ ai. de '.1'1.1-":0 ..

De-se ao TíbJl0 V! co S' ..UJ$t I L'Jt vo c c ec t e ec- o S=SU., 1
t'E. v edacâc •

JUSTIFICAÇAD

A definição proposta é mais adequada à car-act.eraza
ç ão jurídica de empresas brasileiras, e eapec.í fica, claramente, suas
duas espéc Les econômicas; a de capi tal nacional e a de capital es
trangeiro.

Dê-se ao art. 226 caput e seus parágrafos 10 c 2o, do
Substi tutivo do Relator, a seguinte redação, renumerados os parágr!.
fos 20 e 30 para parágarafos 30 e 40 respectivamente:

"Art. 226. Cons í.dera-cae empresa braSileira aque
la constituída no País e que nele tenha sua sede e adminis
tração, podendo ser de capital nacional ou es t ranqe i ro ,

• § l' Empresa brasileira de capital nacional ~
aquela cujO controle decis6rio e a maiQria do capital votan
te estejam sob a titularidade direta ou indireta de pessoas
físicas domiciliadas no País.

§ 20 Empresa brasileira de capitai estrangeiro ~
aquela que não preenche os requisitos do parágrafo anter rcr •

PLENARID
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J
conc~4

Os sistemas politicos modernos têm-se caracterizado

perda do monopólio paralamentar na iniciativa das leis e pela

rencia, senão a liderança do Executivo neste setor.

JUSTIFICAÇÃO
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11 - na h IPótese de ea'l am raade , a oCl.1paçâo e Q I.lSQ 1;~'Il

porár 10 de uens. e eer vr cce r·HIlJl .cos e !=Ir'vil.do;, r eswonuenec ê'

i iJl11io Pl!los dan05 e custos decol"rel"ltes.

~ 2s DE'c:r-etaóQ o Estado de DeT'esa," o s r-eer den t e da Re-'
~llDl1.c«, no prazo de vr nb e e quatr-o »cr-ae , sl..ll:,,»eter"á o ato, CO,l} a
respect r va eundaoencacâo , ao Congl"es'::to «ee lonal, que, c ent r c C: ...
dez dias contados do e-eeec mene c , o aee-ec rar â ,

S 3.!!. Repr-ov ado pelo Con9res~o Nac i anal, ceaaa I m~t: lata
mente- o Estado de ülll"esil, sem pl"eJu(:z:o da validade dos atos 1 tc ,
tos PI"a.t rc adcs dur en t e SIJ.a. v r s ênc .a ..

Art.. !.6. O .)r"es dente da ~~pl.Íallc.a, :l01" n c~.at r va co
PFlffif:<lrO-MlnJstro e OUVIÓO o ConMtlnO dA :~ej:llll.Jllc.a.J fo!l'lvlarâ r.1"::'1'

l$~gen\ ao Can9r:e~so Nacr cnal , pedindo a decr~;;:a.~ão do .zstado c e

'Slt lO, tIOS casos .

pelo .ica~ce-n:~l~~:~ç::~~:i~~~:r~~~V:'i~~~~~I~~d~m~~~~;~~OI~I~~i,.
sebrev Ivênc Ia das Inst Itu r tôes de'110cri\t.j cas , não possa ser en-'
fl'"entada ef'lcazmentiR' com a'!> medida'!> do cs.tado c e DeT€'~a,

nhada de declaração, pela autoridade, co estado itslCO ~ lI\anül."1
do det Ido (10 ecnene c da a'.1t1.1a ç ão . A P"'I~go 0',1 d5!'bmção é~ Gual
quer- pe~soa não poderá. ser 'Supel' ar a dez d las. salvo euandc i\l~

tot" Izada ·P€'Jo ..}IJ.d IC Hit" 10. é vedaca a InLomun rcac ,lidada:- do preso.

Art. 20. O Co~~ft,!>$O Nac ronaI através de sua M.sa~ Ol.t
VIClOS os 1 Icer-ee part H;:Iar lOS, da"Stlgnal"'á CQIl\I'Ssão c.(imposta ce C In
co de seus eenbe-ce para acompanhar e Tlsc:allzar a execucão oas
l1'Ied rdae previstas nos Cap itulos r e serent.ee ao Est;J.dl:J t.lE" Defe~a -e
ac Estado de Sit IO~

Art. 21. TOdOS os atos pratlct\l,jOS S€l\l oO$erv~nc.a ~"''5

normas deste CáP ítul0 e daquelas dele con5~ql..,ente'& <&'~ta""ão so!J a
JI.1rl!idll;âo permanente do .Jud í c ráe r o , me tus rve as v ro t ac Ses ao

~~r~~~~c~ê~~ ~:' eàr~i~:~~~:aQe e I Iqent ' dadtt pessoa I~ e à ~- Iberdatto?

Art. 22. Flndo$ o l::'itae10 de Defesa.e o EstadO de $í
t 10, eeesae-ãe os ecue e~elto'!::l.> ~ePl'l p"'eJ1i:zoS d ..~ re~~on,,:;>aIJ t11r.a
cee pelos Il{[:lto~ c oae t r cos j)OI" SEW$ exeeue c- es 01.1 age"itllt<;S.

JUST I F I CAC1iO

I: - ee gl.1erra externa OlJ de agl'"es5âo e'5tl'"an;€ll'"ê_
••..:7' .,,;:.;.:::.... -~........-...,
,.J.. ' §. 1.1 Estando eM' recesso Congresso reec a,1I1al, ~er'á da

COMPeti!nc lá' exclusiva CIO Presidente da Resüb t r ca a decretação uO
E!=-t'ado de sitiO -...I135e r v adoe os pre-çeltos cau Iver s d~"",te Capitl.11o.

- a 'S1.1SPiU1Sâ:O das aar ant; I as pr,:ipr I as,

A Pt'"esente Efflenda :apr Imor'" a redál;ão do T ít IJ.i. o vr, r'E"....
denorar nado de ·Oa Proteção da Ordem Const r tuc lonal ". ,:)1.11"1 TH:~nco
o de aS5unt05 enquadl'"aV~IS e~ outros título~, tais como a"", Fo~~a~
Al"mad.s (que deve '5Er af cceee no t:tlJlo da ors an i z ..~ão aa União
Fed~t"al) e a aeaur aeca PIlbllca ceue de..... e ser. d istr rliu i do no t i t u-'
10 da organização da Federação, entre a União e as Estal::lo,;).

üut r-ossre , moderniza o Instituto do Estadü de 8(t10,
para adeqlJâ-lo à n IPótese da auer-r-a cont eweoe-ânea ,

anterJor~
aI aos dv r e r t ce de que trata 0;& 1!, Itell\ ..., do aftlg~

/) :ao d Ire I to à prest ar;ão ce I oiorll1aç:ão,

ç) à llbet"dade de Imprensa, radlodl':usão e t~:I?VI~d.U,

'-- --:-__---'1 rr"'~~~-----:J

'-"-_=:....::.:=o:....::..-.::!.~"_=~~~=_.:z...:;~=~' t:!;-;Ú!l{8TI

~A'i'ESM~5-9' ,
tJ ARNALDO PRIETO

I!! - bl.15Ca e :a,pfeensão €'1\ dOI1\ICí1 tO,

b) detenção obrIgat\51"la em edl';íclO não destinado a
"'2'.1.'5 e detentos de Cf" IllVZ'S LOrnl.111SI

IV - Intef" ..... ene:io em empresas de servko 1"11:"1.11.:.0,

~.l!: Não SE' Inch11 nas restl'" ,çõQ-s du Item : o~st(;. ar-
t 190 a dlTllSão de pronrJnClanlentos de parlamentares e...!'et'iaaos ell\
'$1.11'-5 l"espect IYf1S Casas, desde QI.1fl liberados por sljas Mesa'tl-.

Oê-se ao Título lI, CapítF~los ! e II I e ao iitlj:o ::r:~
do S3b~t Ittlt IVO do Relator ~ t1. se-91,unte Fa-da.~ão 'S1"5t~mat Iz.da

• (TiTULO I
Da Orian I zaçio E$t~tal)

S A! lJ !Estado de 5i1: 10 ctecf(ttado com T'.1núamento ..10
lttrm :!, do "capI.1t- deste artigo. qlJ.anoo o ':1.LnIOnamento l"e!:!' ...... a p

elos poderes OIJÍ)1IC05 constItuc'onais -For Interro.llPld~ 01.1 Et'StIVe'"
na errll ninc Ia de o ser, 1.\lltor l:::a o Prli.51 dente d.a Rej.)ui:ll1 ca aOf..>tat
a5 lIled I d.s ~x I 9 I das pe1 as c I rClJn5tânc I a5, aepo I '5 de COI'l$lllt iU"
ofiCialmente o PI"IIYl€ll"o-Mlnlstro, os Presidentes do ~~llado ,:;'~d(:'

ra 1 e da CiÍmara dos OepIJ.tado'S e o Canse lho da ~E!:~db 11 c:a.

CAPiTULO II
Dos Olr'eltos Fundamentais às Llb~rdade-s PJ.Í.bl,cas

Art. S!. A ConstjtlJl~ão assegura aos ol'"a!3J1~Jf"os e es
tral1gelt..os t'"esldent25 no Pai~ a Irrvlo1abll'dade do~ (:,relto,;:>
conce"'l'lentes à ..... I da, à 11 bel'"dade, à se9ut"an~a I nd I V dlJll 1 e à
propr J ecade, nos tel"nlO'lÕt 'Sft91.L 1ntes,

§; 4! A lei nio ~odera e~,c~'J. r da apl"'eClll1ZaQ do \J'.1é,
Clitl"tO INaiq1iel" lesão de direita.

32 .A lei só t~rá VIQêl'lCtil a.P.~'5 sua P'ib1Icaç(ilo, não
J3l'"e..t~lLltat"« o dll"elto adqllll'"ldo, o ato .J'.lri(,.r.:o ~er~l:?(to tE' a
COIS~ .,llilgada, e, Sll -\lor restrlt lya de 1.Ibe("daCles, i1ac ~om

porhl.l"á ~l<CEi'r;Ões.

S 22 Todo'5 são 15J1lt\IS pe ...ante a :el. A lei ·... ão il.Olllt!
ra Pl"l\ll1é910~ dlstln~ão ul.l dl~crIMll1acã.1J por motivo de a~
cendêncla, ra~a, etnia, sexo, e5tado CJvll, Idade. de':lc'en
Cla fíSica Oli mental. natlJ.l"ez';l.do tra~a'l"o 01.1 c.a Pl"'o#I,,:;>'São,
crença, convlcl;âo e ql.laiqlJer QI.ltrô1 conolçâo 50~la1 01.1 ,odl
v,dlJ.:al.

ti. 5!. As LJnu" l dades;. cios. membros 00 CorJ9l"'eSSo Nac' 0,1:;.'\:
Stibs I 5t j r\lo dl.1rante o E:~t ado de 5 it 10, t odav I a, poderão seI" $Ii$

pG!'nsas, med lante O voto de dOI~ terços dos re""'PLt IVO~ l'tlEi'\nl) I O'!;) G~

:âmara dos DepI!tados 01.1 do Senado Federal, as de Oe.plitli\l:íO !J'~ ":e
Slrl1ador c:IJ,JOS a.to~. TOI";;' cio I"E:CInto do Con91"esso, 'U€Jam marll ~o.:!:::>

ti\Ment~ Incolnpatl ....els com a eHeClJ.I';~O da Est<:l~o C:e S:tIO, a".!'s
$I.1a 'aprovação.

A...t. 17_ Os d!?cretos de Esl:aéo de Dt?Tesa e d~ '::sta..:io
de SítIO IIH:I'cat"ão as mQ'd"u~.s coel~cd:lyas auto,..j~ada""'~ a::. .áJ~j.?"'1=>

ono~ 5áo apllcáY€ls e o t~t\'lPO de '$I.!.:;;\ vigênCia, 'lI.1C não ,'oC:I!'''a 5e'~

'S'J~e"'lor • trinta. C:I.a:S. I"...orrogável, de cada ve:.:, ,",uI" .9.J,:a: ,:1....

riado, 'S2 ?eI"Slstll"ell\ as razr::es c!etel"lIll!lantes dos atas.

€o l.s Nos casos do artl9C) ~6, ...1, u :::,=,t~dQ de óíttO !=IW
dará seI" decretado POI" todo o tl!:mpo en\ que penlurar a 9l.1~f"'a Ol~ a
a9r6'55ão.

§: .L~ NlnglJim ~od€ ser' oor 19:okdo ao -fazer-
~aze:r algl.1m~ COisa, 'Senão em VII..tl,1d~ (la lei.

ao deIxaI" de

:; 2.1 ti prorro9Zt(:ão do :EstadO de Oe';esa e 00 '::stada ue
SitiO rege-se 1"C'!las me'O-mas regra.s qliE' ~eg'.1lalft a ...e":5p~ctlva aecre
taç:ão_

HI..t_ ~8. c;l'l\.jl.1anto Vlgot"'al" o i:stado d.z l)e~esa 0'.1 o 2'5-
taoo de S:t 10, o Congl~e:,::>sO N:ac lonal permanecer i "E.l\l '='.U1C lona,ne.nto.

li 1!. Se o Congre'$':;)o Nac lonal est I V~I" em r~c.e.sso C!1.LalH:IO
aa decretal;âo do '::stado de DeTe~a (art. 15) 01,1 do Estado,je S í
tIO, P!!'10 ?re'Slden't~ da aeplíbllca (art. ió,;' i!:), o Pr~~IlJr::?nte

do Senado Fea~ral. con ....oca-lo-<i extraord' nar lanll::-nte ~11l i: Inca tt 1a$,
;q. i' I In de :apr€c l:ar esses atos ~

§ 2! Reproy"lJO l'elo COn9re$SO Na.c I onal O i::staoo de S í
t la decretado dlJ.I..t1.nte o S~I.1 ni'ceS1:lo0, t:Q',=,~am InH~a latamente o';:) S~lJ.'~

€Teltos, sem preJuízo ela va11dade dos atos liCitas pratlcE\COS !JU
r.nte SI.1'a VigênCia ..

Art. 19. Na vIsêncla do Estada de SítiO e do ê:staao ae
OeTes,l'., a pr I são por cr Ilne contra o i::st ad.°, àetli't'"lnlnaoa pt::lo E:::'J<(;
Cljtor da luedlda, será COAtI.1ntcacla Imediatamente ;ao JUIZ competen
te, ql.1a a re'laxari) se nãe. for- lesal. A comlJ.n Icttção 'i'=oer:i acompa,-

§ s~ É çPlena a I ,1J~r"dad~ de col'Isc ll~nc l:a.:!: : ,vre o
exel"'c(cl~ de cl.lltos l"'e!"llgloso~, ~a'l",o o OO'=' ql.1'ii: Lontl"Rr l~lll a
Qr"dell\ ~11b11ca Qf. os ·)ons COstl.1JlIJ:~~

; 6! Por II10t I vo de cony I ce:ão ali de cren~a, n I ng 1.1€ nl ?Q
del"á ser' prlyado de QJJil.lqJJer 005 SeuS dlreltos~ ~t\1vo 5~1

i nvocando-a. para e~ I n\Il"-se de obr 19a~ão lega':. a todos 'mpos
ta, VIQ't" a recusar, nos termos da lei, a realização c.e PIPe"",
taç:fio ~ltern.1t IVit.

;;;!!. Sel'"á Pl"l!stada, !lOS termos da :e I, as515tSnc 1<:\ ...~
11910sa JIJ.1'ltO à$ Forr.:aoz. Armadas e às ':Ol"cas al.1KI J. ,~"'e'S, ~~

quando soliCitada pe10s Interessados ou selJs rE-pnriel1'.ill'tttr5
legaiS, Jl.1nto aQS estatJ'l!le:clmentos OTIClal'$ de IfltQrl1ac::ã.o
colet Iva, re5peltada a llb......::ade de caca liMo

s as ri livre- a marilTestaç:ão de pen'b-'aITl:Clnto, de convlc.
ção e de crença, bem como a. Pfê$ta,ão ae Ini'oflUa.c;:ão, lod~
penCienba'mente de cen!iI.1rôl, ~:al..,o ql.1<lnto a e~pe:t;;'cI.Llo';S e d 1

versõe5 ?t1o 1 I cas, I"'es~ond€ndo cada. l.lm. nos ca'So~ e na -OI'":ltQ
pr€'(;tt'ltuaCio$ em lei, ~elos abl.1Sos ql.1(!" ... ometel'.. Não.,.; ,J...:yml
tido o anonImato. S assegJ..Irado, aos o+el1ClJdos, a d'("lE',to .1

respo'5ta pllbllca, dlvlJ.lgada nas Inc~',=,ma~ c0l1et,e:6~"l:> do .gr:aV(I



50';f' I do, eee pj'lejiJ tZO do s danos 11!l9 I t ,-ntamente-causeeds , l~

pub 11cação ou -ed I"ç-io de 11vr-oe , de per I úd I cos e de qlJ.a1 Cl'J.eF

cum-e veículo de comun reação niio·deJ)el1oe de Ltceo~a C1<1 auc c
r idade. Não ser-ã tolel"àda a PI' ce as anca dE auer-r a , ce proce~-'

~o5,vlolentos p .... a subverter a or-dem política e social, e ce
preconceitos de rell9 l âo , de raça, 01.1, de c tasee , nem ex:te
rlorlzaçâo contrárla rà moral e aos bons c aeuumes ,

§. 9! li IOvlolavel o 519110 dai~~rrespo~'d~nClae da»
eet ecceun Ica.;r~e$••

!S. 26. Pertence aos autores o e u-er ê e éxcll.1,slvoJt r-e
~rOdl.1ção, publicação e utlllzaç,âo de s'Ja~obras lltel""ál"la<a>,
al"t íst rcae e c l ent í-l!lcas, t r anara r s s Ive t aos herde 11" os , pelo
tempo qlJ€ a lei f,.~ai~. 1

§ 27. A lei garantll"'á aos autores de Inventos o ()1"IYI
lés I o t emeorãr 10 p ara sua l.1t 111 zacâo s sfio as~e9.ut"ada'S a I)I~U

prlEf.dade das marcas de Ind~strla~e eemér e r c e a eXC11JSfVICla-
de .do 1.1$0 do nome comerc tal. •

li H~. A 1I10rádla é o·i!\sl1o Inviolável dil pessoa. ~J.I1-"v
91.1ém poder;;' nela entrar 01.1 pet'"m~necer, sem c cn eerrt I ment o cio
morador, salvo pal"a aeud u- vitima de cri ee OIJ ae'5astl"e, e
t amoém , curant e o c i a , nos C:ahOS de 'f'1a9rante c etr eo 01.1 C!(:.
p:IJt.at'" lzação JIJ.d IC r a l ,

~§. 11. é Inviolável a IntlluldaCle da, pe$soa bem cOJUIJ a
pr I";'C IdadQ: de seu'!. pap~111:> e pertell.ces, cOI"ltri bIJ..~ca'o &.
apr.ens::':es aro Icrár I as.

~; 28. TOdos podem r eun I r-se, pac j.orJ camen t e e sem al"
nas , não'lntervlndo a aut ce rcace senão para I1'lal'1t~l" 'a, or dem

i~:: I ~ale~ :~~:;~l":~t:r~~~~~o~:oe:~~:a~md:I.1:~::~isn:ce~:~~I~;
a conun I ca.;ao er-év I a à aut OI" Idade, bem cceo- a ' de s rgna,~~o,
por esta, elo local da r euo ião.

; 29. é garant Ida a 1 c er-cade de assoe ,ação 'Púl"'i;' ~ ,·,5
'f'jcltos. Nenhuma aasoc t acâo pode: !:>€'I" compulsol"lamt?nte dls
sotv rca ou $uspel1sa aenâe em VIrtude de eee enea JIJd'clárfa.
NIJ19 1.1ém pode ser COMPelIdo a associar-se 01.1 a pel"'l\lal'1eCer as
'EiOC lado.

§ 12. NlnglJem pode ser l!mbaraçaclo em SIJa. frb er dade de
Ir e vir. Em tempo d,; paz, Ciu:alql.1er ee esoa , COlíl ':teJ.1$ b~n':..,
pode ~ntr'ar 110 ter'rI b:.lt"10 nacr cnaf , nele pel"manecer ou de l e
ea ir t r esse I tada. a regl.11arnenta..âc c e t e ••

~ 30. Os necessitados têm direito à ass t s eênc r e ..uol
c lár I a r-II11J i I ca e aracu Ita, na ecr-ma da t e I, erue 11"lE:'.::> garanta

o acesso aos ".JIl i:=os e TI" I buna I-='. I
li 31:. A eueeeeêc de bens de es.t r-ans eu-oe e i euedcs, no :

BraSil será r eaut aea pela lei er-as r reu-a ee ' oene-r Ie r c do
cên juse OIJ dos T 1!f\OS bras tle I 1"'05, semp,..e que 11't't2';!!, nS'o eea a
mal e favorável a lei nacional dd "ee CIJ,JUS·. f J

... 32. 1t' te I d I se I P11 nara o acee...o ce QI..1a i quer pessoa a
referênCias e In!orl1}a.;3es reglstto"adas il seu J"eSf)erto, lncll.1
SI ve para I"et I T (c<;t-la'S 01.1 SIJpt'" I ml-las, 'Sempl"e: ClUE::' jJtJ,d(:,;'l~el\l

seI" ut 111 zadil.s pal"a Pl"eJ Ild i car a In ti midade da V I da {:lo!" I vaoa
o pleno exet'"cklo das llberda.d~~ plll.Jllcas tE: a llvle.partlcl':
pação na at IVldade pol ít Ica. O dano pl"pVoeado 1)el0 'J.so de
re91stros -F:al$OS acat'"l"eta t'"G"sponsalJlllciade CIVIL, 1.lel1al e
adm I n I stl"'at I va. ..

":0J11

no"

•
;. 1:5. Não haverá TOt'"O prlv,leglado, nem Jl.l,izo e tr JIJIJ.

na 1 dli:' exceção. N I 119IJém será pl"oeessJ,oo, nem sel1t €nc lado,
genão pela al.1tor lcade coml)e:tente.

S 14. A leI aS»B'9.Jl"ará aos aCIJsados amp:a de-Fe-=.a.
todos os maios e reCI.1t"sos a ela Inet€'nte~. A Ins.trl.1Opâo
Pl"OCeS50s eont enc I 0'50$ será cont rad I tÓI" (a.

S 13. NinguéM s~rá Preso senão em -r1a9rante d.ellto OIJ
p~:)t~ orgé,!!!. e1c~)t~...da autict- Id.dlf' compete,üe, nem '.iel"â Levado
à. pr''j-sao• .ou)nela det Ido se pr'l!'star -FliAn(i:a per-nllt ldf;' em tel.
A ~rl5io ou detenç:ão de qlJalqlJ.et" p6'S$oa será r medr e t ament e

~Ciitdi\.~JUi.z fomp~te,nte que a re:a.xiu"á, se não vor- le
~ ~t:.~e, o..ps c'asos. ~revl~tos em leI, promoverá a t'"I:.SDUnSalJ ,_
li dad€' da ãl.ltor Idade coat ora ••

~ 16. ÊlIlantldaalnstltulÇãodOJúl"l. SeráGã -=.U<l
competêncIa o JI.11gamento dos crimes aoloso~ contra a Vtoa ..

S 17. Não haverá crJme sem leI aoterlCW que o deTIIH\,
,nem pen~ 'Sem pré-vla cominação legal. lI.:,. ?el .aeIH\l s.:, retl"oa

SIIrá ..:jllaliOO ~enef I c I ar o rélJ.

~ 33. Dê\I"-sc-á ·nabea$-Col"J3IJS· Sel1lI3l"\! que a1gllélll <$0

01.1 se achar amea.;:ado de sof't"'E't'" v I olé.,c I a 01J. coaç:âo c..m
lIberdade de locomoção. paI" Ilegalldal..::e OIJ a.:lIJSO uf! PO

Nas transgressões d lhe IPll1.,are"" não c..aL,,?rá ""alJE'.a~
corpl.l,S ~ •

~ 18. A le. penal as~egIJI~al"á ô;\ IndlvlCiI.l,al.zação da pe
na. .... Nenhl.l,tna penil P4ssal~á da pessoa do dellnqUente. A Oi:ll" ,_

saçiio..... de reI3i\l"ar'O dano, aSSlol como o "€l"d'lIlento c.o'i .J~ns,
DO~(i'raQ s~," (.ecretaaos e e;<eclJtados contl"a 0'3 "'1J.C:'.i~~Ol"e~,
ate- o limIte do valol'" do pab"llIlI)1110 l:f"ans#e'~ldo ~ oe S€lj$

fi"'utos.

g 3~~ Concecler-$e-á l1l~f'ldadQ de Se9lJran~a pdr"" )l~oteger
c: Il"elto J.lqllld~ e cl2rto I'lao amparac.o PO'~ naÍJea{,.-col":.r •.l.'5·,

seJa o n;spon$ave:l pela 11<::9alld41de OIJ a,)uso dl~ podeI" ;;\IJCO
I"ldade ~.l.1bllCa 0 1.1 i.lgente de pessoa ,j1J.rídlca no iZAel~c"L'o. ue
atr IbIJIl;I)eS do 1iI0del" pllbllCO.

§ 19. Não haverá pena infamante ou crlJel. A ':el disporá.
'Sobre- o p€t'"d Irtlento C1e bens em casos (.le em I ql.1e'C Imento 11 íe 1
to peta exel"C i c I o de c;!rgo. ';unç:íio ou el~prego,!'la aal111 n 15
tral;ão direta 01,1 em al.1tarQlJI<lS, empre$:a~ pl,1bl1ca~~ ':>Ol.I~Ca

des de economIa mista e -PIJndaf;3es lllal'lt Idas ou $IJbve(l'': lonacas
pelo ()odel" plíbllC.O.l a~$,m como no ca~o ée danos causados ao
patr I môn 10 dcrssas ent Idade'5 e à. pOIJl3anl;a I)Opljla," captauêl. l)tJr
In5t Itl.1\f;ão f,nanceira.

fi 20. A pe5SOâ do detento e do PI"eSldrár"IO sel..á "es
peitada em 51J:a. Cllgnldade- e el\' '\;1,1a Int~grldadl? {I:~lca e Iw?n
tal. Ambos têm dlreJto à a'5slstênClêl. sociaL • .,I.U' íOlca e e-:i
PlrltlJal.

... § 35. QIJalqlJer cldadâo sel"'á pcwte legit lllla pal~á proj30r
açao poplJlar- "tlsanClO anl.ilal~ atos i.e,,",'vI.Js ao l)atl' I Lll':'1110 pll
bllco ..ou de el'l:tldades pllblJcas, Isento o t\tJ.tor do t~'i1I.l5 da
sIJcUmbencla, salvo se declal"'ado lJtlgante de má- ~.

g 36. i! aSSe911l"acío a GUal-=\IJer" ?lZssoa Q direIto de dl
rI91'~-Sl! aos POCH!I"es p •.llJllcOS, ~e.. a 1)C\I"a tepl'E.;eI1Ca'" conCI":J
,legalrdace OIJ abl.1so ae pocE'r, -c€',Jil para petiCIonar ell1 defe
sa de d In:'lto 0 1.1. Il1tet"'l!sse. Inc:e13enClE.'ntementG. ée gil....:a11;: la':>,

taHas OIJ custa$.

i 2i. Não haverá prisão CIVIl I)OI~ dív.":a, lnu:ta 0'.1
c I.1Stas , 5al ....0 o caso do deposlt.árlo ln~lt::l 01,1 CIO l"e'.::>!'HJnsJ.v~l

t:loe:o Inadimplemento ele ObrlQiu;.âo allm€I"ttar, na -FOl"'ma ela i.e'.

~ 22. Nenhl.l,lfl bra'6-1lelro podera $O#l"er exhac.\~àoJ' 'S<!.
'lO aql.l,ele ql..le adqUiriU a naclona':ldade posteriormente ao -a
to rtlotlvador do oedldo. O estransta'll"o não '!:l-er:3 extl'"aoltad.o
po ... Crlnl€ polttlco 0•.1 Cie OPinião. ou qlJando suas conYJl:.;Ges,
pOr' s I s':', 1)ljdel"em JndlJz I r COndel'la.;ão.

~ § 23. ~ lIvre o exerc{clo de ~ua':~ue· trabalho, OT{CIO
Ol~ Pl"o-f' I s,si:o , ob$eI"V~da=. as cond lÇ~:)e--: de capac lcace r,1.1i;:. a
lei estabelecer. O reglnur de e~'l.clIJslvldade S,~ p~eYalec€ril

p:,;W"a o €~<e"'cíc'o de t:Iroflssão q'.Le el1v'Wlva I~I~C.O de v.da, O'J.
que possa ClllJSar dano ao InCllvíduo 01.1. à coleI: IVldade.

li 37. A lei asseglJrará o ráPido andat\\ento OCJS 13roces
so's nas repartlc:ües plIlJllcas. -F'acl.11tará a clÊ'ncla aos Inte
I"e$'$tldos de despac'1os e InTOrnl:alj;:~e$ que a e:e:-s se :"e71j'''al.l,· l2'
garant Ira a e.<pe-d Il;ão da$ c~...t Idões I"e'CjlJel' Idas pan~. <i de,;:"e'3a
C1e direitos e o esclareCimento de situaç3es, ql.le dIgam ,"l~S

peito, em ambos os casos, aos Intere,,",sados.

~ 38. A (i'spec I ~ I cal;ão das 11 bsrdacles e garant I a-=. I!:x.
~ressas na Const ttlJ.ll;ão não e.<c 11.1. I QIJtras llbel·aade:.s r::;, ga
rantla.s decorl"entes do r~glj'h! e dos PI Il1cíPIOS ql.l,€ ela aca
ta. bem como das (ic:::o:-lar:açr:)e~ Il'1ternac lona.'.::> C&e tll.l,"'- o ~ai~

seJa SignatárIO.

Al"t. 6! As l,bel"'dades e garantJas constantes desta
Constlb.l,lt;ào têm "",pllCalJlllcaa~ IITlr:.dl"al.:a.

S 24. é garantido o dll~elto de proPl'"led-acie-, <;;~lvo a
desaproprlac:âo 13elos poClet"es publlcos no caso dle: 1112CeS$ICla
ce OIJ l.1t. llG::lde pllbllca OIJ, pela Un lão, 110 ca~o CG. Intel e-s~r:.

socla1, mediante ?révla e JIlsta IndenIzação ell1 (ÍII"lnl?''''O.
t'"€ssalvaoo o diSpOSt'o no art 190 ;<~z. racIJlta-~e ao €.OI"O-

prlaClo aceItaI" o pagamento em título da div.da~uollca, com
cl:.íI.1SI.1la de exata corl"eçâo 1l'lonetár li'... Diante ae per ISO pu
bliCO Inllnente~ a5 i!\IJtot"ldades competentes poaeri{o l.J.sal" t;la

pt"opr I edade part I CIJlar, assegurada ao propr Ietár 10 I nden I za
c:ão ulterior.

~ 25. A 1e I dI 5j:1oorá soare a aqlJ 1St ,ão da p",o,:lor I ~aac€
I'"ural 1)01'" pessoa natural 01.1 J'll~ id tea E'':ltrange 11~<;l'1 estauG,le
cendo cond i ções, reste" Il;f)es, 11 mI t aç3~5 e outn..s e:{ I g~nc I as
para a det'~5a da Integridade do tert" Itót" 10 e a seQurança 00
E5tado.

~ 1! Na ~alta 01.1, omissão da lei. o .JI..lIZ 01.1, TI" ':".1'1,;1.:

dec I d ,rã o caso de modo a at 1119 ,r os Y I os da nonlla const I C'.1,
clonal.

;. 22 Vef"lfICando--se Il"te)< sl~n":la 01.1 omissão dc( :\21 que
InVlalll:l::1!' a ple:nltl.1üe da eficáCia das lllJel"'daa(i'!:> I:. garall
t I as asseglJr ~cias na Const I tl.l, I.;:ão, o SllPremo Tl'" I b'J.l1a1 ceClel'"a 1
recom€ndal~:á ao poder COI\IPctente :a. êd Iç,âo da IV.JI~Ill:EI que venn~

a SI..L~l"Il" a -falta.

.JUSTlfICAC~O

A pres\!'llte Emenda l'"elJne, 11ljm mesmo Cai:lo(t'.l,lo, a~ lltJ~l"

dades pllbllcas, sIstematIzando os Cap{tlJ.los::: e::1 do Tnulo
do Subst ItUt ''''0 do Relatol , l"'emeteJ1do os OJ$\")O$l''.IVOS .:jIJ.€ essen
clalml.!'nta- st2'Jam dll"E'ltos econômIco-=, e SOciaIS :aos TitlJlo~ rG>s.:Jec
tlVOS da Ct"cem 2COnC'Il:lca e SO":la:.
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a) nós proJ~tos -CI.1Ja Inl C-Iat rva seJa da iiHC:I.1SlVa c em
e et.ênc ra do ?re5ldenttl dê. RQPública ou do PrIIU!·II"'O-M....lnl'tI"O' 01.1

b) nos proJeto~ sobre or-s an I z:a.;iio dos eer-v I ç:QS acm 11'l1 5
trat"lvos da Câmal"li. dos Depl.1tado~, do Senado Federa: e cooo;,. Tr ltll.1-
nals FederaiS. -= TIXTO/.KlmPlCa,qio --,

Dê-se à aecâc V!II do Cap ítulo
tut IVO do Relator a segUtnte reda~G=ão

"TiTULO IV
Do Processo NOl"mat I 'li.

Art" 110. O processo de elabora,ãQ l'lo..-mat r va emprega
os S~91J.1ntl!'5 I ns t r umerrt ce

I - 2menda5 à Const I tu I ,ão,

11 - leis comp 1em'f:mt ar-e-s J

lI! - ler I 5 ord loár I as,

IV - leis delegada'S.

v - decretos i ear s i ee r vce •

V! - resoltç:í5e!iOl

Art" 111. A Const I til \ ç:âo poderli Sli't'" emendada lih~'d ante
pr oposta r ',.

- de um t ee-ec , 1'10 e rn rmo , dos membr-oe da CãlllQI'"<;\ dos
Depl.1tados e aenecc Feder.1,

:::1: - de mar s da m€taue dae A,=,s~m!JlÉla,:;> _G'9 t'!:>lat 'v'a~

Ea t aduar e no cecursc oe dOI$ anos, manr êes t and c-iae cada uma de
tae., por um terço. 'no m:nlmo, . de -seus. memar oe ,

~ r e N~o ':i41rão adro I t I das c cmc ce.iee c de de11 eer-acâc
propo~tCl.s tendentes a anal lI" a ::-eQI2I"a~ãlJ (.lU a 8:~pl~,J l Il_a~

.
g 23 A Const l-t 1.11ç:iío não t,ode ser emendaCla I,a v I gênc I a

de' Estado de De-resa, de Estado de Sit 10 01.1 de lnterv~n",ão ;-ed~
ral.

I ~ 32 A Pl"opo'5ta -.será d ISCl.lt Ida ~ votada em ~essão con
Jllnta cio Congresso Naclonill, €'lYl dOIs turno~, com ll1tel......al0 llrírllrnO

de noventa dias, consldltrandO-S€ aprovada qllandO obt lver, e'lt 1i\lll
ba$ as votac;õe~, dOIs t€rt;oS:t do';S. votus dos membr-os tre cada I~m-=,
da5 Ca:.as.

.0-.-.-,._.. -::.:.-q; ""~--A"""1t~ I a ..constante de proposta de emel1ua l"e.;I!.
i-tada al.1 'h:a.... It1a por pre-JI.1dlcadil I,io poderá ,;>er obJetu Cl..", nova ú~

llberaç:io l1a Al~SNa sessão leglslat Iva.

:; 5! A ernend:a. à Const Ib.1lf;ão '=terá promulgada p~la'l:) i'J,:;:,,
$a5 da CâMara dos Deputados e do Senado F'eaeral, COIU o respect 1'/0

ndmero de cr dem.

AI"t. 112.' As rttatér,as "'eservadas, na COl1st Itl.1ft;:áa, à
lei complementar $om~nte podt:l~ão ~er ...,=:gl...lada~ I'tled lante a;:lr ova~ão
da Il'lalor la absolut~ aos llleAlbros da$ dl.1as Casas CiO Congres<;5o Na
c I anal, observadas, no ql.1e C:Ollberem, a~ CiemaI S regriH~ de PI"OC.'~'::)~o
legl'.51atlYo a~~lcáveJs às leiS ord'l1ál"li\'S.

li 1~ Matéria de lei Ordll1ârla l"egl.l1ac..a. Pl!'la ':-ol"rnd. c.f;.
leI compleml!ntar terá validade de lei ol"dll1át la ~al"a todos os
i1!T'el1:ps .Jllr íd ICOS, tncll.1slve abroga~ão e revog3,l;.io.

~ 2~ Lei complementai" disporá 'Soar!! a técnica 1~g,,,,:<êl.

t I ....'" de elabol"<tl.l;.io, reaação e :a.1ter;,.c,.ão aa~ norma<:>. J'.1f íd Ica<:>..

Art. 113. A IniCiativa da5 1elS Ot"dll1ál"las cabe ü.

qll.lqutlr membro 01.1 Coml~5ão da Câma!'"a do~ Del-'utad(J~ u'.\. CIO SellaLo
=edl!l"i\:. ao ::Iresldente da ~e",lb!,ca, ao ?l"111lelro-M.nlstro e .:aos
TI" I buna I s SUPe-r I or"es.

i i! É da cOllPetêncla €~Clll'5IYa CiO Pl"ll\l€'Ij"'J-l'\ll1lstl"O a
Inlclatl ....a de leIS ",·J.ft'

I - -crlR'M cargos, Ti.1I1ç:Õ€S 01.1 efllpr~go5 públicos, Q€nl co
mo aUI'I'lentem ....enclmentos 011 a CJe.. pes:a pllbllca,

II - disponham sobrE ~r9al'lzaç:ãQ adn\lnl~tl'"atl."a 12 ",1lC:I
ctárla fedel"al, matéf'ia trIbutária, ~Inancel:"'a €' Qfl;amentál' <3,

beM como sobre ol"g:an,:zação Judiciária. administrativa, M.:I.l:el",a
tI" I bl.1tár I a, Ser .... I ços e ';>er .... I dores plÍb 11 co~ dos Te"'t"' I t':'l' I CJl..t.

III -.; ,xelll 01J lIlod I T I qlJe os e'Pet IVOS das '=ot".;:as ArllJa-
das,

IV - disponham sobre s~rv I dOl"'es p1lb 11 co.,; da _" 1ão, ~e!l
l~eg Ime JIlr"d ICO, I-'rovlmento de cargos, estab Illdade e <l.:lo'hentac.o
ria de -f!'.mclonárl05 CIVIS, re-rol~ma e tr"'l''$;gr~ncla de 1I.11!:a.res
~:an1 .a Inat I"" I ciada-.

§ 2.!: NiÃo sRrão admlt Idas emend~s l.1ue aumentem a desl'li
5"- Pl"E'Vlst<l

Art. 114. O ~I"o...eto de 'l e r apr-ovado P01'" '..I.flIii1. :~sa se1"'ii
re.... lsto se ta cutn-a , em um '!ItÓ turno de Ci10000t.i.1.'~são e Yotaç::ão~ SI:: a
Casa revisora o aer-cvar , o prOJeto ser-ã envr ac c , desce 1090, à
'5anç:âo 011 à promlllgaç:~o, se o reJ&:lt.I", ~erá ar eu r vado ,

1$ 1~ Se a Casa e-evr ecr e o emendar", c p r-ca et c VO:VIUA :i.
Casa mr c r ador-a , para a aarecr acãc (ia eraenc a , que -:,ó rod'Õ!'t"â se-'
l"E'JI! I tada por • euorun ' SI.1pel" I or ao da SI.1a aprovação.

S 2! O PI"oJeta de lei. que receber, quanto ao In~rlto,

parecer eenee-ãr 10 de todas il.S com I Ss.õ~ .... , será t Ido como reJe'1 ta
do.

; 3s A Inatérla constante de proJeto de lei r e.rer t eco
ou hão sanc i cnacc '5.olll;Q-ntiR podRrá c cn s t r t uu- obaec o úe novo pfo.;e
to. na I\H?'5m?~se$.sfio le9 ,slat r va , med lant\i J'I"Opost.a d<l l\Iall~'" Ia. il~

ac lu't a dos l1lembro'$ de q1lalqlJ.el'" das, Ca~as, r~'S~alvada~ a~ prO.:llJ-Dl
ç31ls de mr c r ebr v a do Pr-eer dent e da RepúblIca 01.1 do 21"Iltliltlro-l"l
nlstro.

~ 4~ A d rscuasãe e vota~ão aos s r-ca e t o s de 1111C -e e I .....a
do Pr-e'sr den t e d«. Reaúb Lrca , do Pl" j~lro-Mlnl'btro I:' do:!:> TI"I.JI.lfl'a.·'
auser i eeee terão t n fcr c na Câllla!"a dos üepl.1tado~, ae ivc Q d :;Pu~tQ
no Art. 115, S .;2!.

Art. 11:5. O ?rlmelrO-Mlnl'5tro s ceer ã env 'ar ao Cungr€s
so Nac t onal p r oa e t o de lei »ob r e «ua t euer matéria, o qual, »e o
sot r e i eae , eer-ã asr-ec r acc centa-c de ql.1al"'enta. e cinco c ras , a COI'l
tal" do seu v ecec r raent c na Câmara ccs "Deputados, e dI::: 191.1a'l pi- aao
no Senado Feelel"af.

~ 1! A eclr cr eacâc do prazo aenc rcnacc n eat e al"i;:I!3tJ
poderá ser feita derso r s ela r-emes-sa co Pt'OJeto e em qualql.Lto?t Ta!:.€:
de aeu andamen t o.

~ ãs , Se o Pr-esr den t e da Repdo l r c a J'.1hlaf craene e o
ne-c.ret o , Pbdel"á soliCitar eue a 'l:o-1111 aer-ecr acâo eec a T'elte" em ~e'So

são ccn rune a ao ConQr€5S0 Nac iona l , uen t r o co Prazo de -=iuarel1ta
dias.

; '3á Não havendo de!1 beraçâQ nos .'razos ~'$t,;,olllltL CluS
no ·capl.1t· dE:ste artl90 te em 'St!'I.L l;; 2!!, o proJeto ~er";' IrICll.1{Qo n.a
ordem do d la C~= dez '5es'.5Ges con~ec·.\.t Ivas l!' ';IjJ";I:!'-fljel1':~-:;. 5'%", ~o

~lrlal cie~~a'l:), não ~lJt" apretla~o, (Icalll ~obl'"E~'!:>taCia~ i:/, ... oel1lal~ ,,lt'Q

PClslt;3es ate a yota,:Ka TII,al do Pl"o.;eto l l"e'5~a~Vadd$ a'3 ('~':"el"lda1i

no Art. 115. ~ 2~.

§ 4.!: Os prazos estabeleCidos no ·caput· deste al"tl~o e
eJ'lt selJ, S 2! não correlYl nos pE'r iodos c.E:- reces~o CIO Con91' essa Na
Cional n'lnl se a~llc;p.lll aos proJetos de codl~lcao;ão •

"Art. 116. O Con~el;'o d. Ministros poder';' soliCitar do
Congt"es50 NaCional delegac:lio de poder :~glslatlvo.

S 11 A delegação '!:>erá e;<pl'"€';;I,;:>a em resolI1~~O I::, i;:.'5P~(. ,-
-FIcará o sell conteuda, os '$flllS llmlteg € os tel"nlos ~o '3ttll e:~erc"

CIO.

§ 2! Não podem ser obJeto de delegaç:ão I'lIatér 1 a t:.a COl\l
t'~têncla exclUSiva co Congresso NaCional, da t:ompetênc.i'. Pl' ,V:atl
va da Cânlal"a dos Oepl.1tado'5 I! do Senado F'ede.l"al, tuatéfta I"eserva
da. à leI compltrm'i'ntal~, nem :a 1€9lslalpio ore tnhr la ':>U.:Il"e-

: - liberdades pub, Cil.S, l1actona.ltdaae, ..:~dC\Jal'la, 6.
relto'i:/ polítICOS e rnaterla eleitoral,

::U - organrzao;ão do JI.1dlClár 10 li!' do M,l1lster lI) :I 1.1b 'l 
COI bem como ai Cal'rell"aS e as garant la'!:> diE "::Iel.1~ 1lte:lltbr Q~ ..

~ 3:i Com ::'as€ na llle$ma delegal;:ão, o Cl)n$~lha de i'11" $-

tl"O'l:) pode elaborar maIs Ci€' I.um:\. 1':.1 delegada, u~m COlllO alt..e.r-:al' >!I

1e9ls1a~ão de "jyel ordlnal"lO.

; 4.2 Sa.lvo o disposto neste al"tlgO, é 'leoa!!.;) aos ul"
gão$ do podeI'" ~ol ít ICO Q(,!legarem atr Ibl.LI.;õt:.l:> uno;,. ao~ outros.

- Art. li7. Em ca"!oo de l1eces'3 rdade I nlper I osa e Ul"gente, Q

CQrL'::G.lno d~ MlnlstfQ~ l:lodera 'i..<p~dll" d,sPo'::.-l.;õe'l:) PI'"(j.... I'!:I.:ll.. la~1 n·~
diante decl'"l~to com TOr\i:~ de :el, '41.1~ não pOth~l"ãtJ á:cal'l;a!" .:.~ : 1

lJE'rdades pt1bllca..s., 0$ ciemals d Il"elto~ TI.1l1d~ml:.ntal!.. 'i:. i:1~ C II~el ~O'l:)

PO:ttICOS, ~ell'l como '·P.1a'qIJer lllatéf"la relativa à ol"ganlzaç:ãu po:í
ttlca e ao -tunclonamento das In~tltlJ,Iç:í5e..,..

1S: O decreto COM TOl"'ç:a de lei deverá ser Sflbmet Ido,
em. vInte qlJ,atto hora~, ao Congre"oso N<:tclonal l''ê'l.LnICJO ~ll'l ':>\õ''Q.::.:ão
ConJi.1l"lta. Se estIver elll l"eces'So, sel"á convocado ~HtraOraq'arla-

mente para rel.1nlr-..,.e no pra:zo ae CIIH';'O dias. -

;; 2~ O decreto com .JOI"ç:.a. de lei pel"dení a. t!!Tlcácla
desdE' slla edição, se não~for convertidO em 1~· no prazo de t .... lnta
dIas contados de Slla pUblicação, segl.1ndO ~I"'OCe5$O sl.1mal"í'$slltlO es
tabel€'c I do no Reg I m€nto Coml.1In, podenco o COl1gl"e'::l'l:)o Nac lonal dI s
CIPllnar as J"ela.ç:3es JI.11" íd Icas dele decol"l"entes.

, Art. 118. A Casa que tenna concllJ.íCJO ti. votaçáo \tllv.a-
rao~roJetoa.o ?resloente 011 RepJ1bllca, que, aql.1ll!scendo, o Sil.CIO
nikl":rt...



~ 12 Se o Pr-e sr den t e da l~epl.l"lICâ Julga.'" O Pl'"tJJeto, no
todo OI.L em l~al..te, ruc cn s t r tucr onaI ou. c cn tr-ár i c ao Intl:'I'"€~se fJIJ,
b l rco , veta-lo-á. total 01.1 s er-c ra l ment e , den tr-c ce QI.1111õ:e t1 las

üt e I S, contados dacue t e em qUE o r-e c eb er I e c cmun I c.ar â. c ent.r o r;.~
eiuar-en t a e Oito noras, ao J'l""esll.::entl:: do aenaco <ec eraj Ot.!. da CQ
l\\l$são Per-man en t e do Con9r~sso Nac r cna L, as l"az3f.i's do vec c ,

S 2.2 G veto .sar-c i a l eomen t e Gl..Jranl3€l"á c ext c 1I1tegr'a:
de ar-t IgO, IJ:al"'ágraTo, mlmer c ali l~tr·'a.

.; 3!:; ceecr r r cce os -qur n ae dias, o e r t êocr c do 'Jl"'tZSI

dente da l~~plí.b! Ica .mpOl"t.aI":ã »au ...ãG.

; 43 Comun r c ado o vet c ao Pn~s\dente do ãenac c .=cag
r a t , este: c cnvccae-a as dIJ<:I.<;:. Ca~a~ palra, em he'!:t""':;;(o ccnaun ea , C;':!t'l:.

conhecerem, con5Ide,"ando-se- al:lrovado (J p r oa e t c 'l1J.€, dentro de
t t- rrrt a c r ae., OIJt' ....er o ..... c cc ('::I mar cr re eo vo lub a cc-, rnemur-o e. (n:,ca
da IJJIl.? e as Casas.

§ 52 '::S90tado sem de t r beracâc csr-aac eat aue l ecru c .10
pÕ.rágraTO an t er- 101"', o veto '::>Q'rá c c l ccao o na ordem do c:i ,a \.Ia ;;:'il:o'';:.

são nueu r e t a , sool'"estadas as demais sn-cpos rcões , até $IJa vot ec âo
Tina:, e-eaeatvadae as rnatét'" las de CJlJ\? trata o ~ ;'.2 no Art. 64M

!S 6~ Mant Ido o PL o.r e t o , s~. a o me-smo envv ac c , 'ara
pt"offiulgAt;ão, ao Pr-esr c ent e da R':S'pllblLt::a..

!S 72 Se a lei não Ta!" Pl'"olU1.l:gada d en t ...o de quar en t a e
alto hcrae pelo PI'"e!:lldente da Resdb t i ca , 110~ CCI.'='O'::> do~ 'l:o~ 3.2 ~
6!, o Pr-ee r den t e co Senacl1J .:'edet'"al a promlJ.1gani. e, 15€' este '1áu o
~Izel" em lsual I' I"azo , fa-lo-á o Vlce-Prr::'~ldent~ do aer.ecc FeL!.=.
e at ,

JUSTIFICACÃO

1'1 l'resente Emenda aN" 'nora a t'"eda~ão d~ S\l:':(jãlJ V:i::n '.-0

Cap itlJl0 ! 00 Títu.l0 V, tornanoo o ti aw:anv~l1to~:a L\H~.te\ la llial';:>
téC'11CO e $lJpt Indo :amenl:âvers ~aclJl1a'J do SU;J':StltlJI,IYO iJO l~ela
t.OI'", como aor exeml:l1o. na leo cl,)mplt:':mentar~

.,.. ....,....:....__ nXTG/~u.TlrlCAÇio, ,

Oê-se aos Cal'(bJ.los rII, :V e V. e ao 1(l..'.l.10 V:, 1;10
SIJ.bst Itl.lt IVO do R'!t:atol", a seglJ.lnte teda(;~o ~'stellH:l.'tlZadd.

• (TiTULO I
Da Organ I zaç:ão Estatal)

CAPiTULO II I
Da Naclonallda.de

Ar'!:. 7!. São bras 11e I (05

! - l'latos

a) os naSCidos no teft'"lb:,t"'Q nacrona:, e.'mJOl"a de ?a,-:;
estral1ge Iro~, desde ql.l.li:. ~';Ste$ não este:,Jam a So::,!" v ';0 de ,::>f;!ll
p.ds.

IJ) os naSCIdos no estl"angelrO, oe l'al :Jl"as.llell"o ou 11l;\e'
13l"êSllelra, e'5tando amboo;> ou CJI./.<illqlJ.l.e-r df.:i'lf.:i''::> fi ~(:.I VI'.:O liO
õrasI1,

c) os naSC'QOS 110 estt"angelt"o, d~ L;)ill ol'"asll~lI"o '::l'..I, lll),\e
lJraSllelr;,., e não estando qualql.l.G.r oe'il:.'::> a ~et~VlçCJ (,:0 Bra
s i I, desde CjlJ.€

-G. não regl~tl"aaOf:>, venham a re:;-SIC!rr l'lO tte:I"I' Lb':'l'"tO na-
clon<=\l antes doe atln9lda. a lll:llo""dadlf. a:canG:alJa esta, "'':Il''-;
conser'v'are:m a nac lonalldad~ ura~,lt:'H"a, devedio por 1'::1a op
ê ar dent r6'" de quat 1'0 anos,

II - natoJr'al1zados, Plt1a -?Ol'"llla q'J.e a leJ estaIJelecer

a) o~ na~c·'d.os 110 e~tn"11gefro qlJ.€' n~Jal(t ~t\.lO adlfllllUUS
no ?at'$ C:'.lrant:e os prtmoe ...·o'S "lIJatOl"Ze anos d~ ...,aa ~ '1a.. all\

se estii\oeleCldo deT'.nltIYM\el'lte no b!I"I"lt':'l'"10 naclonalJ p<.... r'a
consel"Var a nac I ol1alldade b ...a'::> 11e- tI' a, c.~verão malll ;e'::>·L.•.r-~,
por ela, ll'leqIJIVOCamente, até dOIS anos apvs alll'l9HJá a
maior idade:

b) os nase I dõs no est range 11"0 qlJ.€', v, odo a r'es I d I r no
Pais antes de atlnSlda a malol"ldade, T'a.;.am ClJ.rso Sll(.lerlor P-1I1
estabelecimento 11aC1011ê1.1 e ...e'"l'Je,ral11 a nacionalidade ate '.1.1\\
'ano depo I s aa fo'(" mab.lr a ,
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; 12 São l'l'"rval:lvos de or-est l err-os natos a$ T'J(I'.;:.r:€S c e
s r esr dent e da Rep,l:.tllca, Pr-esr dente da Cdl\lal"'it oos, :)·,iP'.lC;oUO';:) ,
Pr-esrdent e do senecc .::'edera;, rras dente ao SIJ.:l!"'el1lQ TI'" L!J un a:
Fe der-a I , PI~lt'flelf'o-Mlnl'Stl"O e memhr c co Cun~E.1nO c a l~{::,t:lllIJ.lI-

§ 2! Sit 1.... 0 as s ee.... l s c a s na Const j tu r c ao , nem-uma a, s
t I 1'1 r;d:o ~E'l"á ~stalJelé"c I da en tr-e !.Jnls 111~ 1!"OS n;:lb')-:. ':. ,,:atl.l." ~'!. l

U'":. aad oe r'

I - s or- natlJ.J"a.llzaÇ.ã.o vo lun t zlr la. ad qur r rr- OJJ.tr~ nac r c-e
ne t r dec e , ea l vc a ."pótese Pl"e v r s t a no:S 2~j

.l.: - €111 v r r..cuce tJG: e-en t euc a ,JI.Ld 11:,ál" la, CIV>i'l"" c ancei aua
a na cur-e Li za.câc por e.<~I'':EI'" a t r v r c ade cont,"ál'"lit ao r o cer-esse
nac ranal.

li 1~ Compete ao Pc-es r c enc e da Rl?plllJllca dec l er-ar- a l'er
ce, d~ rac I cnat t c ade no c as,c Cu \ t'?lil _, ~1::'\1l c omo :an'J.:'at. r."...1"

c ec ...e co , a "'I.\I.l.I~I.;ão c e uacr ou a l t c ade 0':00: r c a CCI\\ ': ...aIJCi€ a
lei.

§ 22 a Estado av asr t e u-o , meur an t e er-aeaec , sou er a ad
ll'llt 11" a mtilt IPIa 11;1,C t ona l t dade ,"om qua l cuer- s:taí~ ce 'SE'IJ. 111
eereeee , caso em eue a le I d r Sl:l 0(" á acbr-e a manut encão 0<:1 n<:\
cr onaLt dae e b r aer Leu-a ,

JUSTIFICACÃO

I~ presente EL1Ienda .... r aa aprllllOl'"al" o s rst cna de alstl"'-
!.Il.J.It; ....o e ee, matÉ'r Las do Suost ltU'\: 'vo e apt:'I"'-?I:."Iç:o~t ê. 1"'t?t.a,;:';:CJ 1..10
Tl?:"-<.to.

SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

.,..--- TIXTO/~lI.TI'leAÇio-------------__,

Dê-se a seguinte redação aos parãgrafos 39 e 59 do art. 13:

Art. 13 - .••.•...•.•.......•...•..•....•....•.•..••.•••..

§ 39 - Não podem alistar-se eleitores os menores de dezolto
anos., os que não salbam exorirnlr-se em língua oortuguesa e os conscrl
tos, durante o período de serviço militar obrigatôr1o •

§ 59 - são inelegíveis os lnalistãveis e os analfabetos.

JUSTIFICAC1\O

A especiflcação da idade mínima para o ali:itamento ele1torl1l
satl um 1apso evi dente.

EMENDA ES346Q9.-t
fl Constltl..lnte FERNANDO HENRIQUE "CARDOSO

r.r--- TrxTO"'USTI'ICAQÃO------ --,

Art. 30
fV-'I" ........

Dê-se ao § 29 a seguinte redação:

"A J.ei asseg'urará aos Estado,s, ao Distrito Federal e

aqs ML1nicíp~os participação no resultado da exploração econ§.

nuca e do aproveitamento dos recurscs materiais e minera~s,

rellováveJ.5 ou ilão, no respect~vo·Territóri"o.

JUSTIFICAÇÃO

c)

-n I~a~e
?<lISI'

os portl.19lJeSQS de compl"ovada Idoneloade lnol"al e sa-
fíSica, com. um ano de reS1Q~nCla 1t11nterl'"11Ptal no

Emenda c.~ redação.
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r;-r-------------nxTo/JIIIT1'IC...Ç.O ~

EMENDA ES34613-0
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

[!J PLENÁRIO
~ I'LIEN...JIllO/co...ISSÃl:l/suCOIlIUlIo,---------~

= TEXTO/~I.ISTIFIC ...ÇAO-------------,-

tJFMi'AItTIDO~• PMDB

PLEN~RlD

EMENDA E534610-5
Constntumte FERNANDO HENRlllüE'CARDDSD

Suprima-se o parãgrafo umeo. üí.sposataco Emendado: Art. 4!

Suprama-ae o art. 4!?

JUSTIFICAÇM

A dt spcs içân j~ estã contada no art. 302.

EMENDA ES34611-3
l::J CONSTIWINrE AOOLFO DE OL~i;;

I'LlENÁllIO/l:CWUIlSÃotIIlICOlllllio ___,

P.Lf tJ f.-r~ I \..)

A ej.arrunaçâo do art. 42 se l.IrlfÕe. Quanto à afi.rrmção e:trEt:mte do

item I, porque óbvio o objet.ívc do Estado, entre outros quê o são f't.mdamen

-taaa, o de garantJ.r o desenvcfvarrento e a JIrlependência nacaonaaat as af~

ções que se contêm aos 'rtena II e III ccoecaecen, à sua vez, a pr-irreaze.,

questão conjunturaã e per aesc que arrpertnnente ccec cb):!t:l.ro permante do

E:st:ab, a segunda, afurração que não se carpatwJ.1J.za COOI a ÍD:iole e COOP'rts
mento do povo DraBJ.leJ.XO CCt1'O um tcdo, senão da rruncraa, pelo que não c~

'raa falar no prOpÓ5J.tO de superação dos preccnce'rtoe de que trata.

Por últJlOCl, o elenco do art... 4e parece -taxatavc e excludente de

outros objetavce que ser-iam tanto ou rreaa razão das preocupações prarreaeee éb

Estado braen.Lerro,

r;-r-------------TIXTO/JIlST1'IC...Ç"lO -,

EMENDA MJDIFlCATIVA AIJ PROJETO DE CONSTITUIÇÃO (SUBSTITUTIVO DO RELATOR)

Incluam-se no art. 29) logo após a palavra. "Bs'tados" as expressões

"e do Dastrato Federal".

EMENDA E534614-8
CONSTITUINTE DEPUTADO í:ÕÔLFO OLIVEIRA

~ ~LIEIlAIIIO/cONI'I;:o/sI.lICONI3do--------___,

= TlXTO/~llST1 ..ICI.Ç;:O--------------,

EMENDA MODIFICATIVA ao Projeto de Cons't L'tuaoâo

(Subst~rurivo do Relator)
JUSTIFICAÇÃO

Trata-se de onussão mjustafacàvel, tanto do ponto de vista da

'tradaçâo cons'ta.tucaonal , (Cartas de 1.934, 1.946 e 1.967 com pequenas variações

de redação) quanto da autonomia que o projeto preceitua para o Drstrato Federal

Dê-se, ao art. 59 a seguarrte redação:

EMENDA ES34612-1
CONSTITUINTE DEPUTADO ADÔ~FO~-O~L~I~V~E~I~R~A---------'

=--====,- Pl.tll.út!o/COllI"",O/IUCOMIUio, -,

"Art.5ÇQ Br-as a.L fundamentará suas relações internaci2

naLs nos pr-LncIpaos da andependênc La nacional, da arrto

cab Lki.dade dos dar-ei.tos humanos, da autodet ermaneoâo ,

da não i.rrt er-vencâo , da igualdade dos Estados, do repú

duo ao -terc-oro.emo , buscando d. solução pacEfa.oa dos co.!!

f'La t o s arrter-nac aona Ls , a cooperação e a paz entre todos

os povos. 11

JUSTIFICAÇÃO

r;-r-------------TUTO/JLlIT1'ICAQ;;O-------------,-

Inclua-se no art.' 3!:! o aequa.ntie parágrafo úna.co r

Parágrafo único - Salvo as excessões pr-eva.s't.aa

Tra1:a-se de emenda de redação, cem o ecrêscmc do prcnc'l

pac da "não arrrervencâo", que, a nosso ver, não se contém no do da "eutcdetep

mina.ção dos povos".

No 'tocante à redação é de esclarecer que todos 05 princípios e

Iencadcs no daspcs.rt.lvo , que não se resumem ao promearo, devem ser precedidos

da contração lida" e não precedidos de "na 11, cano reddgado se acha o art. 50

do Projeto.

nesta conat.aeuaçâc , é vedado a qualquer dos Podez-ea delegar -ª

trJ..bul.çõas quem for a.nve s t.a.do na função de um deles não poderá

exercer a de outro.
1'u:Ml.1l10/cONI'SÃO/.ucOIiIUio, ~

J05TIFICAÇll.O

=--- TE~TO/JllSTlrICl.ç;:o- _

EMEIiDA ADITIVA

A emenda restaura o parágrafo único do art. 69:

da Conet.a.t.uaçâo atual que veda a delegação de Poderes e a acu-

mulação de funções.Arra:::1id:l é neceaeéxae para a manutenção da

hazmona.a e ânôepenõêncae dos Poderes da Repúbll.ca.

Acrescente-se ao Art. se, entre as expressões:

11 no da.r-e Ltio à auto-determinação dos povos 11
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PLENÁRIO

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

J.gualdade dos Estados ll
, a seguinte:

na não-J.Dtervenção ll
•

'EMENDA ES34618-1
[!J
r.r-------- 'LEIII,lIlIO/C;OllIUio/IUIc:OIlIU1.o ,

r.r TI!XTo/~USTI'Ic:,lçio-------------_,

JUSTIFICACÃO
EMENDA MODIFICATIVA

Trata-se de princípio salutar e tir-ad r.c a.ona L da Dê-se ao § 52 do art. 62 a aequarrtie z-edaçjio s

dapãomaoae bxassz.Lea.xa ,

EMENDA ES34616-4
f!J CONSTITUINTE ADOLFO DE ÔLIVEIRA

r.r-------- f'LltNAllIO/COMIUÃo/IUICOIll'U.io-- ---,

f!J 'e6M:f5S1\O BE SI STElh'<TIZACÃO P[. e/'h'l ~f{ íO

§ 52 - conení.tuaxé exame, na forma da 1eJ., qualquer

d i.acr-amanaçâc at.encetóri.e à a.qua Ldade estatuída no § 12

eapeca.aãmenue a de raça, sexo, cor e a.dade e à ccnvaccãc

filosófJ.ca, polítJ.ca e rel~gJ.osa.

JUSTIFICAÇÃO
=-------r-------TrxTo/~IIITI'rcAÇio-------------_,

EMENDA MlDIFICATIVA AO PROJEID DE CONSTIlUIçAD (SUBSTITUTIVO DO RELATOR)
A redação auçer-ade pretende tornar o parágrafo

Desagne-se o Capítulo I do Título lI: maa,s abrangente, puna.ndo toda e qualquer forma de dJ.scrJ.mi-

"Dos ürrertos Indavaduaas e coíeurvoe'' nação , não se Lama.tiandc apenas àquelas elencadas na reda

ção fJ.nal.

JUSTIFICAçAD

PLENÁRIO

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

o acréscimo proposto da expressão "e Col.etnvos" vasa a tornar o
desagnatavo do mencionado capítulo compreensavo dos enuncaados dos parágrafos

do art. 69 que contêm tanto drrertos indlVlduaJ.s quanto col.et rvos , sendo o
caso destes, por exemplo, os canudos nos §§ 51, 53 e 55. Outrosaim, a nova

desagnacão se tomará maas necessjiraa, ainda, se for acolhida outra emenda,

de nossa autoraa, deslocando todo o conteúdo dos arts. 19 a 26 para o art.60 ,

na fonna de parágrafos.

EMENDA ES34619-9
P
= ~LEH"'Jll0/CQWIUio/IlUICOIlIl13io---- __,

=-------------TUTOf~U3TIFIC,l~;.O---------- _,

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao. § 62 do Art. 62 a eeçuanee redação:

§ 6e - Todos têm dJ.reJ.to à segurança pdoraca ,
"'UTOII--------------,

DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

PLENÁRIO

CONSTITUINTE

EMENDA ES34617-2
fl
= -, PLIN,lIlIO/C;OIl1111.0/IulC;OIlI.,1.ll-----------,

= TnTO/~uSTI'IC;,lÇ;.O-------------__,

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA MODIFICATIVA

Da forma como o da.sposa, 't i,vo está z'ed r.qz.do

z-ea't.r-a.nqe a proteção que o Estado deve pxcpcxca.onax à

Dê-se ao § 12 do art 62 a aequa.ntie redação: acca edade , mouavo pelo qual, propomos a supressão da par-

te final do parágrafo em exeme ,

§ 12 • Todos são a.quaa.e perante a LeJ., sem

da.s t ançâc de qualquer natureza.

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA ES34620-2
tJ CCtlSTIWINTE DEPllT1\OO ADOLFO OLIVEIRA

PLIH,lIlIO/COIl13Iio/IUICOlllalio __,

PLENÁRIO

Propomos a redação eacceeeaca e trad1.c1.o

ne.L das const i.truâçêea anterucres , No mundo juz-fdaco , o Esta-

do só se mem.eesea através de LeJ., mctuvc pelo qual as refe-

"'-------------n;xTo/~uSTIFlc:,l~io-------------_,

Inclua-se o eeçuant.e § 62 do artJ.go 62, renume

rando-se o~1~tes:

eêncaae à cons'r.acuacâc e o Estado são redundânc~as e ferem

a boa eécnaca LeqaaLatiave ,

A supressão do final do artJ.go'e JustifJ.c,ª

da no fato de que as referJ.das deaaçueãdades Já estão ampa-

radas em da.spoaa.t.avca posteriores.

§ 61! Por motia.vc de crença re1igJ.osa ou de ccnvaj;

ção fJ.losófJ.ca ou pOlítJ.ca, ninguém será pravado de qualquer d:e

seus dared.t.ca , salVO se o anvccaz- para examaz-e-ae de obr1.gaçâo 19

gal a todos imposta, caso em que a Le a, poderá detiezma.naz- a perda

dos direitos ancompa-eIve a.a com a escusa da ccneca.êncae 11



JUSTIFICAçAo

A emenda euqez-a.de restaura o § 62 do art. 153 da

Const1tu:Lc;ão atual que por seu conteúdo pode dea.xax de figurar

entre as qat-antmae e~encadas no art. 62.

§ 18 - NJ.nguém será preso senão em flagrante delito ou

por ordem eacz-a.tia e fundamentada, de autorida'de competente.

o preso será informado de seus d:Lreitos, entre os que a s o

de permanecer calado, assegurada a e aea eeêncãa da fam:ílJ.a e

de advogado de sua escolha.

EMENDA ES34621-1
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

JUSTIFICAçAO

A parte fJ.nal do parágrafo 18 é matérJ.a de n~

euceee processual, não devendo I portanto I figurar como nor-

COI!ISTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

= TllCTO/J(lIT~l'leAçlo, _,

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao § 11 do art. 62 a aequa.nt.e redação:

§ 11 - Serão gratuitoj. nos termos da 1e1.,05

atos necessários ao exeecIcac da c a.dadanae ,

JUSTIFICAÇÃO

Pretende-se aprimorar a redação orJ.gJ.nal, to~

nando-a mais clara e de boa técnica legislatJ.va.

EMENDA ES34622-~_,"", ----,
f!J Constituinte Deputado ADOLFO OLIVEIRA

= TtlCTO/JUSTIFIC"çio' _,

EMENDA MODIFICATIVlI.

Dê-se ao § 14!2 do art. ê a , a aequa.nce reda-

çào:

§ 14 - A Le1. somente poderá restrJ..ng1.r a

pub'La.ca.dade dos atos processuais para a defesa da J.ntim2:,

dade ou quando o interesse aoca.aj, o eXJ.gir.

JUSTIFICACAo

A redação suçer-ade pretende aprimorar a r.ft

dação cr'Lç.i.neL,

EMENDA ES34623-7
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

..,.,- I'UIlÁIlIO/I;OIIllllio/lU.COMlalio----------,

PLENÁRIO

= TE;ltTO/~UnlfleAÇi.o-_-----------_,

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao § 18 do Art. 62 a aequa.nüe redação:

ma ccria't.Ltrucn.onaL,

EMENDA ES311624-5
@

=-------------TrxTO/~U.TlfICAÇio _,

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao § 19 do art. 62 a segu~nte redação:

§ 19 - Os presos têm direi to ao z-eapeato à sua :Lntegr:Lda

de físJ.ca e moral.

JUSTIFICACÃQ

Pretende-se com a presente emenda aprl.morar a redA

çãó orJ.g~nal.

EMENDA ES34625·3

r.r-------------TlXTO/~UITlfle~i.o ___,

EMEliDA MODIFICATIVA

Dê-se ao § 22 do art. 62 da seguinte xedeçâo e

"§ 22 - É ceconbecade a inst~ tuição do juri,

com a organl.zaçâo e s i st.eméeaca recursal que lhe der a Lea,

e compeuêncae exc Luaz.va para o julgamento dos cz-amee dolosos

contra a vida 11 •

JUSTIFICACl\O

A expressão que se pretende aupz-ama-r é de nâ,

tureza proçeeecea , não devendo, portanto, fJ.gurRr como nor-

ma cona't.a.tnrcd.onaL,
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fJ.eaz.

A redação , como sugerida, eace maa s clara e e-

JUSTIFICAçAO

f:J Pl.enário

EMENDA ES34626·1 AUTOIt------------,
[J Constituinte Deputado ADOLFO OLIVEIRA

=-------- .LlHÂlIlo/coWIlIÃo/IUacOMlUÃO---- ---,

r.T-------------TEXTo/~uSTlrlcAçiD _,

EMENDA MODIFICATIVA: CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

PLENÁRIO

Dê-se ao § 23 do art. 62 a seguJ.nte redação;

incJ.uindo-se o i tem VI:

r;-r---------- TEXTO/JUST1'IColÇiO --,

EMENDA MODIFICATIVA

U§ 23 - A lel. assegurará a :J.ndiv:Ldual:Lzação

da pena e não adotará outra além das seguintes:
Dê-se ao § 32 do Art. 62 a eeçua.nce redação:

I .

III

§ 32 - A leJ.. não exclu1.rá o duplo grau de Jurisd.l.ção

que poderá ser exeecaõe através de coãeç redo do mesmo grau.

VI - morte, em caso de guerra externa, con-

forme a Lea"
JUSTIFICAÇÃO

Suprima-se o parágrafo 27.

Aprimoramento da redação.

JUSTIFICACAo

o parágrafo 27 contém o mesmo da.eposLt.avo do

parágrafo 23, podendo portanto ser aupz-ama.do , bastando, pa-

ra isto, que se faça remissão à pena de morte,

EMENDA ES34627·0 "'''__= ---,
COONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

=_-====---.LIH4111O/COMI5IiO/IUSCOtllnio-----------,

EMENDA ES34630·0 _'"". --,
tJ CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEntA

r;-r--------- TIEXTO/JUSTIFIColÇiO-------------_..,

EMENDA MODIFICATIVA

ret- TEllTO/JUllT1'ICAqio-------------, Dê-se ao §38 do art.62 a seçuant;e redação:

EMENDA SUPRESSIVA

Supr.l.ma-se o § 30 do Art. 69..

§ 38 - A casa é o asilo inviolável da pessoa; nançuém p.Q.

de nela penetrar, salvo nos casos de detenninação judJ.

oa.e I ou para realizar prisão em flagrante, para cOJ.b1.r e
evitar cz-ame ou acidente e prestar socorro às vítimas, ou para

preservar a saúde e a ancoãurmdede públicas.

JUSTIFICAçAO
JUSTIFICAClIo

Esta norma vem sendo observada ao longo da h1..!!,

tór:La do ní.rea.ec Penal araeaaeaec , fazendo parte de nossa le

gislação ord1.nária, não sendo necessária nem própr:La, portan

to, f1.gurar como roatéri~·constituc~onal.

A mudança pt-etienda.da visa a melhorar o redação l.n1,.

cae í, , tornando mais ef~caz o da.epos Lcdvo em tela.

"Casa" e "domd.ctiLa.o" no Direito Brasileiro têm de

fJ.nições dz.atiz.ntiae e anccnãundIveãe ,

Da menei.re como está red~gJ.do o parágrafo a ~nvio

labilidade só é garantida ao cidadão que se encontra em seu dom1:,

cíl1.o, podendo, portanto, ter devassado qualquer outro local on

de se encontre morando naquele momento.

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

=- ---------n:XTo/~USTI'lC;AÇio ---~__.....,

EMENDA ES34631·8
tJ

ptENÁRIO

inclua--se no § 31 in fine do àrt. 62 a seguin-

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OL VE

te redação:

=__:--;- 'LVlÃIlIO/C;OIIUllio/IUIC;Oflllu1cl --,

= TIXToIJUI11~ICAÇ;;O_---------_--_..,

EMENDA ES34628·8

EMENDA MODIFICATIVA

U§ 62 _••••••• , em qualquer processo jud:Lcial ou

aClm:LnJ..Btrativo, e aos acusados em gera1.". Dê-se ao § 47 do art .. 69: a segu.inte redação:
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§ 47 - Todos têm o d~re~to de pecaçâo aos

Poderes Públicos em defesa de direito ou contra ilegalidade

ou abuso de poder, independendo esse ato do pagamento de ta-

xas ou emolumentos e de garantias de anat.âncaa ,

JUSTIFICAÇ)(O

Pretende-se aprimorar a redação cxaqanet ,

1':"T TIltTDOUITII'ICAÇÃO' --,

EMENDA ES34634-2 '"". ------,
[!1 Constituinte Deputado ADOLFO OLIVEIRA

r.r TI:XTO/~l.IITI'IC...ç10-------------,

EMEIiDA MODIFICATIVA

Dê-se ao § 52 do art. 62 a seguinte redação:

11 § 52 - t plena a liberdade de associação

exceto a de caráter paramJ.litar, não sendo exaqade autor.i,.

zação estatal para a sua fundação, vedada a l.nterferência

do Estado em seu euncacnemeneo': •

JUSTIFICACl\O

êpr-amoramerrto de redação.

EMEliDA IIODIFICATIVA

Dê-se ao § 48 art. 62 a aeçudrrte" redação:

EMENDA ES34635-1 '"". ---,
[J Constituinte Doputado ADOLFO OLIVEIRA

11 § 48 - É Lavxe a expressão da atividade

intelectual, artística e cíentí.fJ.ca, sem censura ou 1i-

cença , Aos autores pertence o d í.xea.tio exclusiva de utJ.l]"

aaçâo , publJ.c",ção ou reprodução de suas obras, transmis

sível aos herdeiros pelo tempo que a Lea fixar .caberá ex
clusJ.varnente ao Estado a arrecadação das .:I.mportânCJ.Bs rg

ferentea a dJ.reJ.. tos autrcz-aas e de antiexpr-eteçâo, repas

sando-os aos benefl.ciários, sem qualquer custo ou ônus.

JU~IFICACl\O

AprJ..moramento de redação.

1':"T- TIlXTO/~l.I.TI'ICAÇ;;O' --,

EMEImA SUPRESSIVA

supeaaa-ee o § 56 do art. 62

JUSTIFlCAcAO

Parece-nos difícil , aanôe , estabelecer res-

ponaaba.Ladede penal da pessoa 1urídica.

EMENDA ES34636-9 ."".---------.J. ror-mpL"~~
f:J' Constituinte Deputado ADOLFO OLIVEIRA . c...- _J

EMENDA ES34633-4
l: ==DEPllTAOO AlXUO 0LIVl':IRA

1'L1:.... IIIO/CONI..~/IIJICON'Pie-----------,

r;T-------------TlXTll/~UlTlfICAÇÃO----- ,

EMEJmA IIODIFICATIVA

r.r TIlXTO/~l.IITI'ICAÇÃO ,

1!MENDA MODIFICl\~IVA nê-ee zrc § 57 do e r-t , 62 a seguJ.nte redação:

ne-ae ao § 49 do art. 6 2 , a seguinte redação:
" § 57 - Os dJ.reitos e garantias expressas

" § 49 - Os autores de inventos l.ndustrl.ais terão o prl.vl.lé-

qao temporário para sua utl.lizaçâo, bem como a pró

priedade das marcae e patentes e' a excnueavâdaee do

nome comercial, na forma./la Lea ,

JUSTIFJ:CAC!O

AprJ.moramento da redação.

nesta Constl.tuição não excluem outros decorrentes do' regl.

me e dos pr-ançIpdos que ela adota, ou das declarações arr-

'eernecdeneae de que o País seja, 5J.gnatárJ.o".

JUSTIFlCACl'.O

Aprimoramento de redação.
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PLENÁRIO

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

EMENDA ES34639-3

= n:xTO/~tlnl'ICAçit:l--_----------__,

r.r 'UIUIlIO/CONIIIW/IUICOauU.iO---------,

PLENilRIO

CONSTITUINTE DEpUTADO ;Imo! FO OT,TVEIR 1\

r.T-------------TIEltTDOUITIFIC~çio--------- ____.

rrr ...,.- PLlMÁIIIO/I:O"'ISSio/IUICOlllnlo, -,

EMENDA ES34637·7
tJ

EMENDA MODIFICATIVA ao projeto de Constituição

(Substitutivo do Relator)

Emenda MODIFICATIVA ao Projeto de Con~tit\lição

(Substitutivo do Relatór)

I

o Capítulo III, "Da Nec.lona'lIdade t", do Título 11, passa

a cons-t í.tuar- o Título II, nenumer-ando-ee os atuais Títulos II a IX

para III a X

II

z tamdne-ne a titulação das "Da.sposí.côe s Transitórias co

mo Título X, passando as respectivas disposições a comporem o "Ato

das Dasposaoôea conetacucdone í.s Transitór1as.

como

gos

Dê-se ao art. 89 a eubsequerrte redação, ficando r-enumer-ado

§ 49 do ar-t • &, r-enumer-ando-rse , de ccneeqüênca.e , os ar-t i.

que se lhe seguem:

{:
"Arvt , ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 49. Os da.r-ed tos previstos nos a,tens IV, V, VIr, XIII G XX

deste artigo, a integração ã previdência social e a extensão

das da spcs Lcôes Legeas relativas ao avi~o prêv~o são assegu

rados aos trabalhadores domést~cos.

JUSTIFICAÇAO

Capítulo III, "Da Nacionalidade" não constituJ.. elemento

an t egr-arrte de princípio fundamental e por 1550 que não se compreende

esteja ele inserido no Título com este Iij.timc designativo. A nosso

errtender , e porque não ~nset'ível em qualquer dos demais Títulos do

Projeto, deve ele cons't i-ruí.r- um Titulo, f a.guz-ando como o segundo, a

pós ° "Doa Pr-Lnc Ipaos Fundamentais".

r.T TlXTO/~USTl'lCAÇio_-_---__-----____.

EMENDA E534640·7
tJ crnsTI'IUINTE DEPl1rADO ADOLFO OLIVEIRA

Se se pretende, como o Proj eto assem o indica, dar numer~

cão própria ao catálogo das da.spo s a.côe s transitórias, não se compade

ce com esse objet~vo enclausurá-las ~ Títu~ubseqtlenteaos de

mais, que encerram as da.spca í.côea de natureza permanente.

Assim, para que se possa ~nic~ar nova série numérica

de artigos, para Lderrta.f Lcaz- as disposições trans:Ltór~as, necessá 

I'J.o será que elas s ej am aprovadas e promulgadas em separado sob o

deaa.gnat-Lvc "Das Disposições Trans~tóriasll

Renumere-se CaIO art. 258 o atual art. 92 , can a ramnrezaçâo,

c:oneequente, dos di.sp::>sitivos subsequentes e dê-se aos §§ 19 e 22 desse

artigo a seguinte redação:

EMENDA E534638·5

rrr--...,.------ 'UIUIIlO/COWIlJlio/lU-CO_IJlÃ(l- ----,

= 1l!XTO/~uSTI'ICAÇ:;:O_----------_-__,

EMEIIDA MODIFICATIVA

Dê-se ao item XXIV do art. 7'!. a aequz.ntie

redação:

XXIV - seguro contra acidente do traba

lho, a cargo do empregador, sem excluB'ão de indenização

a que este, está obrJ..gado, quando J.ncorrer em deão ou

cuâpa ,

JUSTIFICAClI.O

Redação mais aprimorada.

"Art. 258 .

§ 12 - A Lec, não p:x1erá exigJ.r autonzação do Estado pera a

fundação de Sinchcato, salvo regJ.Stro no órgão ccmpetente.

§ 2 2 - 1f vedada ao Poder Público antervenção ou mterferên

caa, na organização s11'1dica1.

Em outra emenda propuseres a transpl.antação das disçosiçães

constantes do art. 72, que encabeça os Cb..reitos eccaaía, para o art. 257,

o primeJ.ro da ordem social. Tal deslocamento se deveu à razão de que os dJ,.

reitos eâencedoe nesse ap:igo nada tinham a ver cem a genera.J.i.dade dos di

reates eccízue, mas a~s de una classe de J.ndJ.:viduos. caro o art. 257,

que encabeça a "ordem sdcJ.al" l flXél, em sua redação atual, que ela se fun

damenta "no .prmado do trabaThoIl, entenderros que melhor f.1.carJ.am aí as

disposiçÕes que visam a assegurar os àJ.J:eJ.tos da câae.se tral::a1hadora, pce

que vem:JS no ernmciado desse artigo que a garantia dos ôareatos da classe

laOOral constitui base fur'iiamenta1 da "casca da JustJ.ça eeeãeav ,

A nova redação propcsta para os §§ '12 e 22 do art: 92, que

pt'OlD!OB seja retltllMrado ccro art. 258, têm. em vista;

I - No que .reepeate ao § 12 , fixar que a única exl.gência

J?:)ssível do Estado ao fim da organização dos si.rxhcatos é a

do seu registro, occc de resto é condição .indi.spensável para

a garantJ.a não só do corpo asSOC1.ativo cetro de terceiros;

II - concernentemente ao §22 , a nossa proposta se 'resume em

prever que, além da não mterlerência do Feder Pública na ar

gam,zação dos Si.ndicatOB, a Veda~ de intervenção também se

faz mister.
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=- TlxTo/JUITI'IllAÇio ----,

COIISTITUIliTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

,U.......'~"'I'l1o/.U'KOIIlnM-----------.

=- TIXTO/JUITII'ICAqAO ---,

EMENDA ES34644·0
tJ Const:Lj:uinte ADOLFO OLIVEIRAr=~TID0:J

EMENDA ES34641·5
tJ
=----,----__ I'LINAIlIO/l:OIllHllio/SUICOUIHio ---,

ElIEl1DA MODIFICATIVA EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇl\O (SUBSTITUTIVO DO

RELATOR) •

Dê-se ao parágrafo único do art .10, a seguinte redação:

Desloque-se o conteúdo dos er-cs , 19 a 26, que são supri

midos, para o ext , 62 na forma de parágrafos, com a aeçuarrt.e reda
çãorc..w:fr c.H.wL'(: (

U§ Conceder-se-á habeas corpus, sempre

que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violên

cia ou coação em eue liberdade de locomoção, por 101egalJ,.

dade ou abuso de poder; e transgressões dieciplinares

quando ausentes os pressupostos legaloS da apuração ou da

punição, e eeeaeavaec o disposto no artigo 192, § 22.

Parágrafo'Único - Na ha.pótieae de greve, serão adotadas as

peovadênoã.as que garantam a manutenção dos eeevaçoe indig

periaévea.a ao atendimento das neceseaeeees inadJ.áveis da;

comunadede , assegurando o direJ.to ao trabalho àqueles que

aeeam o desejarem.

JUSTIPICAÇÃO

A expressão que se pretende inserir, va.aa a tornar o

dispoS:Lt1vo maJ.s amplo e democrático, z-eapea.trando a vontade do

trabalhador, seja ela qual for.

mandado de

lados no §

Dar-se-á~~, com o rito

segurança, para assegurar OIS dJ.rel.toB

4€, deste artigo.

do

tute-

JUSTIFICAÇÃO

=-__~-----PUHÁIllOJCONISlio/.UICGlllI..io--------_,

Dê-se ao §9!l do art.13 a aequa.ntie redação:

o mandado de ~gurança coaeeavc p.Q.

de ser J.mpetrado po:t< partidos polítJ.cos, com represen

tac;ão na Câmara Federal. ou no Senado da RepúblJ.ca, o.!:,

ganizações aanõâceâ.s , entidades de classe e outrau a.§.

socaeçêes legalmente constituídas, em funcionamento

há pelo menos um ano, na defesa dos J.nteresses de

seus membros ou associados.

Deferir-se-á mandado de segurança para

proteger d:l.re:l.to líqUJ.do e certo, ind:l.vidual. ou col.etJ.

VO, não amparado por~~ ou~~, seJa

qual for a eutceaõade responsável pela ilegalidade ou

abuso de poder, estendendo-se a proteção contra a condu

ta de par-tacuâexea no exere ícac de atrJ.buloções do Poder

Públ:l.co.

Conceder-se-á mandado de inJunção,

observado o rito processual do mandado de segurança ,

sempre que a falta de norma regulamentadora torne

ãnvaévet o exexcLca,c dos direitos e liberdades consti

eucacne.í.e e das prerrogat1va.s anereneea à nacionalid,4

de, à soberania do povo e à c.Ldadana.a ,

AUTOIl--------------,
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

R§9i. são eleg:í.veJ.5 os militares a1istáveJ.s com maa.e de

dez anos de eeevaçc ativo, os quais serão agregados

ao se filiarem a partidos po1ítJ.cos, pela autorida

de superior ao se candJ.datarem; neste caso, se elei

tos, peaear-ão autiomatia.cament;e para a J.nativJ.dade

quando diplomados. Os de menos de dez anos de ser

viço aravo 50 são el~gíveis caso se afastem espontª

neamente da e t.Lva.dade ,

=- TII:XTO/JLltTl'ICAQ10 -,

EMENDA ES34642·3
tJ

Para guardar coerência com o §42- do.arta 72.

EMENDA ES34643·1
PJ COBS!l'ZroZBTE DEPUTADO JID;;UO OLIVEIRA

=- TUTO/JU'lTll'lCAÇAO----------------,

I!ME!lDA MODIFICATIVA

Qualquer cidadão, part:l.do pcl!tico

com representação na câmara Federal ou no Senado da

RepÚbl:Lca, assocíação ou sandãcatio é parte legítima

para propor ação popular que va.ae a anular ato J.legal

ou lesl.vo ao patr~ôn:l.o público,~~l:Ldadeadmin:l.~

tratl.va, à comunadade , à sociedade em geral, ao meio

ambiente, ao paexamênao histórico e cultural e ao con

sumidor. Os autores da ação popular ee eâc isentos das
custas Judic~aJ.s e do ônus da sucumbência, exceção

fel.ta a litigantes de má f é.

Cabe ação de declaração de :Lncon~

t:Ltruca.onaLa.dade nos ceace de ação ou omissão, de qual.

quer autorJ.dade, que firam as dJ.sposiçõel!!! desta ConA

t:LtuJ.ção.

oê-se ao §lO do arta 13, a seguinte redação:

i 10 - são inelegíveJ.B para qualquer cargo, o cônJuge ou

os consanguíneos, até o aequndc grau, e os paren

tes por afJ.nJ.dade ou adoção, do Prefeito e do Go

vernador, ressalvados os que Já exercem mandato

eaeedvc ,

As ações previstas nos § § a

são gratuJ.tas quando o autor for eneaôaee beneeacenee
ou aeeeocaauí.ve de âmbito comunitário, ou pessoa físi:.

ca de renda famloliar inferior a dez eatéxaoe mínimos,

xeapondendo o Estado peâos honorár10s advocatícios. 11

JUS T I F I C A ç Ã O

JUSTIFICACl\.O

Pretende-se uma redação maa.e apramorada ,

Com o deslocamento proposto são eupr-amâõoa sete artJ.

908 Bem qualquer prejuízo para a parte euceceneave do texto. Na



do r-epe t i.cavo ,

compatJ.bilização dos dd.epoaa.tia.voe , dea.xamoa .de rep~t1r o enuncj,

ado do art. 19 porquanto as preceituações dos arts. 20 a 25.'

além da iI)dicação de todas as ações alJ. enumeradas, já prevêm o .

cb jeto de cada uma deLaa ,

Algumas mudanças de redação são eeaeae com J.ntuito

apenas de tornar mais claro o texto ou para sJ.mplifJ.cá-lo, co

mo é o caso do art. 21 que trata do habeas data, onde a sJ.mp1es
remissão do § 40 do art. 69. substitul. boa parte de seu enuncaa-

//
A presente emenda complementa-se com outra de nossa

autoria que propõe para o Capítulo I do Título II a desl.gnação

de "nce oir~tos Ind1VJ.duaJ.s ~ cor.etavoa'' não só para agasalhar
os da.epcad.tavoe CUJa anetueãc ora é sugerida, mas, também, os

Já constantes do art. 62 que incluem tanto dJ.reJ.tos l.ndl.vJ.duaJ..s

quanto coletJ.vas.

JUSTIFICACÃO

Afigura-se-nos completamente di.spensâvel. a mst í tuaçào do' Defen
sor do Povo entre -nôs: o projeto Jã prevê M10S outros instnnnentos com a fana
Ladade de tornar efetavos os cb.reitos ccnstãtucncnais., dentre eles o drreato de

petaçâc aos Poderes Púb1J.cos (art. 69,§ 47), as diversas ações enumeradas nos

arts. 19 a 25, a atuação das Defensorias Públicas (arts. 177) e do Mm1stêrio

PúbIJ.co (art. 180, atens II e VII). Além. dessa tnst'rumerrtaçâo , o projeto forta
lece a atuação do Leg;rslat~vo e dos Trdbunaas de Contas na f~scallzação Einan

ceira, orcaaentâraa, pperaoonal e patrimorn.al dos Poderes PúbllCOS de modo a
abranger todos os desmandos e descalabros adnunisttativos.

Daarrte da previsão de tantos meios para o poâacaaraentc da Admmas

tração, por parte do povo ou de seus representantes, a presença do Defensor do

Povo, sem poderes para ap'lacar medidas corretivas, JJTiPllcará mw.to maa.s na insta;

tuacêo de um novo orgão burocrãtaco , com todos os seus custos, que na criação de

um mecamsmo inovador, como se propôs inlc1a1mente, nas relações entre o Poder
Púb11co e os adnunaãtrrados ,

EMENDA ES34648-2
t!J ADOLFO DE OLIVEIRA

t!J PLENÁRIO

I'LINAIlUl/collln,i;olluseOfllluÃo ----,

~"".~05I09J87
r.T "I'U;TO/~\I.Tlfte..çio-------------__, r.T-------------Tt:7;TO/~tlSTt'lelçio-------------__,

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao a tiem lI, do art.2D, a aequarrtie redação:

Título 111, capo 11 do Substitutivo do Re1a.tor·

Substitua-se o ar t ago 27 e seus §§ pelo s e gu an t e dispositivo:
"Art.27 Lei· complementar disporá sobre as formas de apuração
de abusos e omissões de qualquer aut or adade e indl.cará as me
didas neces s dr-r.as ã sua correção e pun ação dos r e spcnsâve as ;"

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

11item ii - nas punições por transgressões ô i.ecap'tanez-ea

sem os pressupostos Laqaa.e daJ~penação ou punição, ressal.

vado o disposto no art. 192, 07n. 1I

JUSTIFICACXO

o1~ do artigo 192 veda a concessão de "habeas

ccepua'' à punições da.eca.p'l.Lnaz-ea militares.

EMENDA ES34646-6
t:

r,r-------------TEltTO/JUSTlfIC-.çÃO--- -.,

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao item II do art. 21, a aequarrt;e redação:

Item II - para a retificaçao de dado, se não se p:eferJ.r

fazê-lo através de processo sigJ.loso, judicJ.al ou admJ..nJ.l!,

trativo.

.Jus t Lfacat ava r

Tal qual colocada no projeto, a dã sposacão redundará na c r raçâo
de uma gigantesca burocracia que, longe de representar uma solução
para os problemas do público frente ao Estado, s erã , isso sim, mal
uma estrutura de gastos de toda ordem apenas para encaminhar papéi
e reclamações. Brrfam, uma estrutura inerme que não terá outra f].na
lidade a não ser sustentar a s a pr dpr-aa ,

E um cartorialismo no pleno sent rdc do termo. :e ao mesmo tempo
um açambarcamento apr-ror Ist ãcc de um papel que deve ser Leg at Lma-,
mente desempenhado pela prôpraa sociedade na medida em que esta de
senvolva a sua capacidade de r e av mddcacâo perante a estrutura pa-.
quddê'rnaca do Estado.

A mvocacãc do " ombudsman" dos países nôrdacos é falaciosa. A
Suécia, por exemplo, que detém uma exper ãêncae pioneira nesse sen
t a.do j soment e tem sucesso com essa prática por que conta com uma 50
c r.edade po LLt acament e amadurecida r com o r e spe at c das estruturas
adman í.s t ra t avas que desenvolveram o senso cívico da prestação de
serviço, e por f am, com terr rtõr ao pequeno e um s rstema und t àr-ac de
governo. Não há de ser num País vasto como um continente, com regi
me federativo e uma sociedade de s e s t r'u tnrr ada que vive na f Imb r aa d
sobrevãvênc aa and Lvâ.duaL -_ que essa prática há de prosperar.

Caso se ms í s ta na medada , Já se pode antever o mchament o dos
ser-vr.cos púb l rccs nos munIc rp i os e nos estados, de per 51 merme s
no momento, com novas estruturas pa ras atas como é o caso das coor
denações de informações, das coordenações de comunicações soc t a L
que se fizeram presentes em todo o se rvaco púb La.co do País apenas
para se favorecer s mecuras e prebemdas ,

Lembremo-nos de que lá na Europa ser "ombudaman" é tnves t a.rc se
num munus púo Lac o ; aqua será a de mves-t âr c se na ccndaçjio de s oba s
ou régulos com amumdade s parlamentares e remuneração de nunas t r o
de t r abuna l, superior ou de marajá.

Será U01S uma questão de c a.va.smo a. e Lumnacâo do d í spcs í t ivo do
euoenLtunavc , dando-se ao Congresso a compe't.enco.a para d a.apoz- 50

bre o assunto. ~

JUSTIFICACÃO

Aprimoramento de redação.

EMENDA M:lDIFICATIVA AJ) PROJETO DE CONSTITUIÇÃO ( SUBSTITIITIVO DO RELATOR)

r.T-------------Tll:llTO/~\ISTll'leAç,i;o--- __,

EMENDA ES34649-1
l: CONSTITUINTE ADOLFO DE OLIVEIRA

EMENDA ES34647-4
tJ CONSTI'I\lINTE AOOLFO DEOLIVEIRA

= TEltTO/~USTI'ICAÇÃO _'__ ___,

EMENDA SUPRESSlVA AJ) PROJETO DE CONSTITUICÃO (SUBSTITIITIVO DO RELATOR)
Dê-se o art. 28 a seguinte redação:

Supr:una-se o art , 27 do proj eto e rodas as referêncaas nele con
tadas sobre o ''Defensor do Povo",

UArt. 28. A Repiibjrca Pederatrva do Brasa.l compreende a
limão, os Estados, ~O Dastrato federal e os ~t.ulJ.cíplos., todos autôno
100s em sua respectava esfera de cospetêncaa." -
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JUSTIFlCA(:ÃO

A supressão dos Mtuu.CíplOS, que constavam do projeto craglnal ,

não se nos afagura nau.te feliz, pois ,para o eferto da organização politl.co·..

aôcnmstramva estes devem ser ccnsíderadoa.seja por sua autoncaía.seja pela

sua mdivadua'lazaçâo emvâraos dispositivos do projeto, citando-se, como exem
plo, o §159 do prÕprio art. 28 sob proposta de modific:ação._

O mesmo não ocorre com apreceituacâc do art. 29 onde-se refere

ã uruão lndissolúvel dos Estados - e do D1StTJ.tO Federal, conforme outra emen

da de nossa autorra -, ondeJ evrdentemente , não cabe a menção a M.nu.cípios.

nJ.bJ.lidade de produtos maneraí,s de natureza não-nuclear, oonvenca.o

neL, Com s-eeo, o Bras~l vê-se objeeo de r-eetrr i.çâo ao livre acesso ao

seu mercado, ao mesmo tempo em que não c1J.spãe de qualquer proteção

para nossos recursos naturaa.e específicos.

O monopój.ao J.mpõe-se, aeaam, como meda.da de proteção

ampez-a't.a.ve , da.tiada pelo a.ntiez-e aae da soberania neca.cne.Lr sem 8l.gnJ.
ficar qualquer superfetação estatJ.zante.

Por a sac mesmo é que se deixa.a 1eJ. complementar ou

ord2nár~a, a compeuêncza para dzecz.pfz.ner- o J.nstJ. tuto, resguardar as

convenaêncaaa de livre anacaaeãve ,

CONSTITUINTE DEPUTADO l\IlOLFO OLIVEIRA

CONSTITUINTE DEPUTADO l\IlOLFO OLIVEIRA

Dispositivo Emendado: Art~ 32, do SubstJ.tutJ.vo do Relator ao proJe

de cons't.ã'tua.ção ,

Emenda aditiva

EMENDA ES34652-1

~

m nXTOIJUITI~'O:.lÇio, ____,

EMENDA ES34650-4
~

m-------------TlXTO/JIJ'tl'ICAÇiD'------ _,

§manda Supressiva

Disposi.ti.vo Emendado: In~H, § 32, do Art. 30, do Sube tia tiutiz.vc do

Relator ao Pz-o j e't.o de corrta'tud.ção ,

Acrescente-se ao Art. 32, em epígrafe, o seguJ.nte

inciso, c;'Y',ú.úl;i.-l.Í"-'t·

(Art. 32 - Cabe pr-i.vatiavament.e à União LegJ.slar so

bre: )

Supr~ma-se o vocábulo até dispositivo em epí- ) _ atJ.vidades nucleares. de qualquer nature-
grafe.

Justificação Justificação

A def~n~ção da FaJ.xa de Fronte~ra e sua a.nc Luaâo

entre os bens da unaêo , cona'ta.t.uem trruda.cn.cnaL pz-ecea.tic , Necessaria _

mente prec2so.A largura de cento e cancuent.a quaLêmetrroa medn.da

poj.a.t.a.cernent.e adotada e em curso, não havendo razão para dea.xa-Cl.a

anõermaõe •

o SubstJ.tut-J.Vo estabelece, em seu Art. 234, o mono

pólJ.o da União sobre a pesguJ.sa, a lavra. o enr:tguecimento. o repro

cessamento, a J.ndustrl.al~zacão e o cornérc~o de mJ.neraJ.5 nucleares.

Seu Art.31, _por sua vez, atrJ.buJ. à competêncJ.a da

EMENDA ES346"51."':2
~ CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLl;'o OLIVEIRA

=----- ~-----;lfl(roIJUnfno:,(çÁO_-_----------_,

EMEliJ)A MODIFICATIVA:

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 31,do sucetauut.avc do Relator ao ProJeto

de coneta.tiua.çâo ,

"XXII - explorar os servicos e J.nstalacões nuclea

res de qualquer natureza e exercer monopó

ll.o estatal sobre a pesguJ.sa. a lavra! o

enr~guecJ.mento« o reprocessamento. a indus

tr::lalJ.zacão e o comércl.o de ml.nérl.os nu

cleares e seus derJ.vados. atendJ.dos as se

gU1.ntes reguJ.sJ.tos:

a) toda atJ.vl.dade nuclear em terrJ.tórl.o na

cional somente será admJ.1;1.._da..--::oara fJ.ns

pacíficos;

b) sob regJ.ffie de concessão ou permJ.ssão é au
torl.zada a utJ.ll.zacão de rad:Lol.Sótop05 para

pesguJ.sa e usos médJ.cJ.naJ.s. agrí.colas! J.n

dustr2.a2.5 e ativ2.dades análogas;

c) a responsabl.ll..dade por danos nucleares l.n

depende da eXJ.stênc~a de culpa. fi

PLENÁRIO

• IV- parcelamento do solo; 11

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

O esp.í.rJ.to ccna't.at ua.rrt.e submete ao monopôj.ao estã

tal da trnaâc todas as a't.a.va.dade a nucleares.

Nada maa.e neceaséxao , portanto, que atrJ.bu1.r a esta

mesma una.âc a capacz.dade pruvata.va de leg~slar sobre a menéz-ae •

Sana-se o natural eaquecamerrt.c ,

Inclua-se, 2tem IV, no art. 32, com a eequzntre redã
çãc , rernulIerando-se-{.õr;;'~~b;elq~~ntes:

r,r-------------TIi:JtTOIJlIIT1FlCAqlo -,

=--------'LlIIJ.IIIO/COlllllSÁO/IUICOlllllio -----,

IEMENDA ES34653-9

JUSTIFICATIVA:

Dê-se nova redação ao J.ncJ.SO XXII, do Art. 31, com

os aequxn't.e s termos:

Além dos "nunér-ace nucleares e seus derivados"

Já aubme t.a.doe ao monopój.ao estatal - há eubseânca.e s manexaa.s de enor

me, e s aenca.eL e a.nda.s aoca.éveL arrt.ez-eaae para o desenvolvimento nuc'tg

ar. xeeexxe i e que, por sua xe'tevânca.a , são anda.epenaévea.e ao uso,prQ

ces aamentic ou produção de ma't ez-Lea.e nucleares; e que, por 1.550, têm

ando c'ojet;o ele permanentes cuz.dedoa ccmez-cz.eas , por parte dos países

a.ndue't.rLeLa.aadoa ,

Verl.fica-se,rotineJ.ramente, que as salvaguardas am

postas à ccmerc i.e t i.aacâc de matiexxaa.a nuc~res,estendem-se à d~sp.Q.

"XXII - explorar os serviços e anat.aj.eçêea nucleares

de qualquer natureza e exercer mcncpó Lz.o estatal sobre a pesquisa, a

Lavre , o errru.quec amerrt.o i':! o reprocessamento, a anôuam-aet a.aação e o

coméxcao de ma.néz-a.os nucleares e seus dexa.vadoe , bem como dos mJ.n-ª.

'ra.oa e seus de'ra.vadoa de a.nt.ez-ee ae para o processamento, uso

produção de materJ.ais nucleares, e't.enda.doa os aequa.rrt.e s z equas a.tioa e



CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

JUSTIFICAÇlio

para guardar coerência com o c r-c .. 249, 34, I e
32, UI.

EMENDA ES34654-7
l!J

= Tl:n(l/JUST1~IC4Q:\O- ___,

Etnenda Substitutiva

Dispositivo El'l1endado: Art. 34, §§ j a e 22:, do Suba'ta.tarta.vo do

Relator ao P'ro j e t o de Const~tu).ção.

Subs t a tiuem-e e os §§ 19. e 29:, do Art. 34, pelo se-

qunrrte s

3389

JUSfIFICAr.,ÃO

A competência concorrente para Iegrslar sobre "da.reato urbano" Jã
está contada no rtem I do art. 34, na expresaâo "drrerto urbanfstaco", com reI!.

ção ã: UIUão e aos, Estados e, rmp'Laca'tamerrte , no 'rtem I do at-t , 4S quanto aos

MnucíplOS. Dentro desse racaocfruo , basta. mcluír-se .rtem no art. 34, na forma
proposta, para a supressão mtegral do conteúdo do art. 235.

EMENDA ES34656-3
f!1 Ca1stituinte DepIt:ado AOOUO~

tJ Plenário

_-------------n:ltTO/JIl3T11'1l:"çio--------------,

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao § 22 do art. 38 a seguinte redação:

duaa.s será fl.xada observado o Ldrru.tie de noventa por cento do

que percebem, excLuaa.vemerrt.e a esse título, em da.nhea.ro , os

Deputados Pedez'ar.a , vedados quaa.aquez- acréscimo."

Parágrafo l1nico - enquanto ~nextJ.r la). federal so

bre matéria de competência legJ.slatJ.va COncorrente. 05 Estados

poderão legislar a respeito da mesma r e Dara atender às suas

pecu1~ar2daàe5r vl.qorando. para todos os efeJ.tos. a norma fede

ra.l supervJ.nJ.epte.

Justificação:

!I§ 22 - A remuneração dos Deputados Esta-

PJ PLENÁRIO

CONSTITUINTE PEPUTADO APOLFO OLIVEIRA

o pr-ece a.uo do atual Art. 34 de't.ezma.ne que "aomp~

te à uru.êo e aos Estados, leg151ar concorrentemente".

A cencceeêncre p'reaaupêe , Como é óbvio, que a

lei federal -- ma~or e mais abrangente -- seJa La.vz-e para

dJ.spor sobre qualquer mecé rc.a , respeJ.tada a r'edez-açêo , A ecncoj;

rênc~ quer, e aSSJ.m se dispõe no "caput", que os Estados pcâ

sem Leqas Laz- também, sobre a mesma mat.éz-a.e , Para atender as n~

ceeeaeeeea específicas do Estado.

Tal en t endament c , claro e andascut IveL, parece

falecer, no entienno , quando uma aparente e e amp Lea 't ecne.La.dade

de parágrafo, resulta na derrogação do "caputiv , Quando se dl.z:

fi § le - ~mbi to da legJ.s lacão concorrente, a

competêncJ.a da UnJ.ão lJ.mJ.tar-se-à a es

tabelecer normaJ.S geraJ.s. lI

5er1.a, no mfnamc , temerárJ.o -- para não dJ.zer-se

absurdo -- 1l.mitar às qenez-e La.dades a compeeênca.a t.eç i at.ee.rve

da Unl.ão sobre d~re;t.to tr.I.butár.I.O, fJ.nanceI.ro, penacencaéeao ,

agrárJ.o, eccnênuco , urbaní:st~co e do trabalho •.• Le r.am-eae todos
os ancaeoe ,

Salta à V:Lsta a enormidade

Só pode haver ampz-ec r.sjio xeõeci.onet , a.ncoz'rtrqa.da

em face da declarada falta de eeva.são do documento de trabalho.
Há, p01S, que aupzamar ,

Quanto ao segundo parágrafo emendado, Já sob o

alerta do equIvcco , melhor será que se lhe conf~ra outra reda
ção. ACJ.ma proposta.

EMENDA ES34655-5
tJ CC'tlSTI'l1JINl'E MlOLFO DE OLIVEIRA:'

..,.-- ~LI:M...1Uo/COMISSill/.lJ.COIllI"io ~

tJ Q],jISSÃO DE SISIl'MATIZAÇÃO

=-------------TtxTO/JllllTl"tl:"çio- ~

EMENDA M:JDIFICATIVA NJ FROJETO DE CONSTI'l1JIÇÃO (SUBSTInrrIVO 00 RELATOR)

l 11'1.0. C( ,.~ ... t:

Inclua-s~~em ao art. 34, supr-ioundc-se o art. 235, com a, segtuE.
te redação:

"XV ... parcelamento do solo."

JUSTIFICAclío

A expressão z.neez-a.de dá ob j etid.va.dade dJ.j[

POS:ltJ.VO, não permJ.tl.ndo outras interpretações.

EMENDA ES34657·1
PJ

r;-r------------- Tt:xT(I/JunvICAt;i.Q'- ---,

EMEllDA MODIFICATIVA

Dê-se ao §22 do art. 38, a seguinte redação:

li § 2g - A remuneração dos Deputados EstaduaJ.s será fixª,

da observado o Larmt.e de õea s terços do que ~rcebem,

exclusivamente a esse título, em danhedro , os Deputa

dos Federais, vedados que r.aquez- acz-éacamce ;"

JUSTIFICACÃO

A expressão a.naez-a.da dá ob j etia.va.dade ao dJ.sposl.tJ.

vo , não pezmatl.ndo outras J..nterpretaçõeE!.:

EMENDA ES34658-0
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

=-------------TUTO/JlJST1FIC".;i'O--:-----::=-c-,"--:r---- "I
. do T,' v.v .

Dê-se ao art. 44~~egu1.nte redaçãQ:

Art .. 44 • A t:ransferênc1.8 aos Munl.cípJ.os da

competêncl.l! dos servaccs e e eavaôaees deeczacas nos Lnc.i.aoa V e
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CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

tJ PLENÁRIO

r-r-r- 'L..NilllO/cOfouuio/suac:olltssio---------..,

EMENDA ES34662·8
tJ

VI do artJ..go 45 e I do ar.tJ..go 269 deverá obedeoez- ao e s't.ebe Lecg,

do em Lea, federa 1.

JUSTIFICAÇM

A redação va.aa à boa técnica Leqa.s Latia.ve ,

r.r TlXTO/JUST1'IC....io--------------,

Dê-se aos Parágrafos 19 e 2g 00 Artigo 46 a segw.nte~:

§ 2!1 - O parecer préV1.0 sobre as contas que o Prefeito deve presta r

anualmente emitJ.do pelo TrJhma1 ou Conselho de Contas, ec
trente de:ucará de prevalecer pox decisão de dois terços dos merriJros

da câmara MunJ.cipal.

i l.!l - O Controle Extm:no da câmara MunicJ.Pêll será exercido ca:n o auxi

1J.o do Trib.mal de Conta!5 do Estado ou do MunicÍ.pw, OU do ~Tho de

Contas do Murucípl.O.
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

Jv rdvlv ;<-
suprima-se o art. 4S>{rémaneJando-o para pa

rágrafo úna.cc do art. 44, com a seguJ..nte redação:

tJ PLENÁRIO

r.T-------- ~l,.. w.(JlIO/CO/lllG.ÃO/IU.CCIllI.do-------~-,

EMENDA ES34659·8

r.T TII:llTO/~U.Tl'ICAÇÃQ-------------_,

"ParÁgrafo l1nico -- Durante o período de eceneeeeênca.a de res

ponsabilJ.dades o 13overno Municipal poderá e.§.

belecer convênio com o Governo Estadual e a

União para o desempenho con jurrto dos servi

ços e ativJ.dades a serem transferJ..dos. 11

Em alguns Estados da Federação a fiJscalização fi:rlB.oceua e ar

çamentán.ados mmacfpaoe vem sendo feJ.ta pelo ccoeenic do 'l'ri.bunal de Con

tas dos Muru.cíp~os..

JUSTIFICAÇXO

A emenda dá ao dJ..sposJ..tivo melhor eécnace 1e9is-

latJ..va.

r.r TII:lTO/JUSTlflCAIfÃO--------------,

supxama-ee o § 3g do art. 46, renumerando-se o

EMENDA E534660-1
• CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

r.T--:------ ~l.lNJ.IIIO/Ço"UIIIo/.UJltCllll..40---------,

r.r
TUTO

! J U8T 1F1CAQAO -,

JUSTIFICAçXO

A matéria está ccneaõa de maneira mais corre-

ta, no § 42.

=_=-==:c:- N. ...... IlIO/CO/lllUio/.uaeoaussia. ,

AU1OII------------,

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

EMENDA ES34664-4
r:

Inclua-se no a t.em II, in fine, do art~ 45,

após a expressão um prazo fixado em lei, <li expressão: ••••••• ,

vedada a criação de fundos;

JUSTIFICAÇÃO
r.T TEXTO/~Ul1'lflCAÇÃO-------------_,

E!IEl!DA MODIFICATIVA

A emenda vaae a tornar o d~SpOB~tJ.VO mea s

claro ..
Dê-se ao art 6 50, a seguinte redação:

"Art. 50 - As regiões, constituídas por unJ.dades federa

das limitrofes, pertencentes ao mesmo complexo geoecon.Q

mace , são criadas, modJ.fJ.cadas ou extia.ntie.a por l.ei fed~

ral, ouvaôea previamente as Assembléias Legislativas

dos Estados competentes. 11

EMENDA ES34661·0
4UTIlII----- --,

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

=------:-__-'-_'l.I[/CAIIIO/co""ssio/l~OIHNio-------_ __,

JUS~IFICACÃO

Redaçao aprimorada.

=-------- Tr::tTO/~UITl'IC....io _,

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

Acresente-se, no i tem VIII,' do art. 45,

"Lncumb.Lndo-e Lhe", a expressão: '11 ••• , quando se tratar

pÚbJ.ico municJ.pal, ...... " ..

após

de bem

EMENDA E534665·2
r:=- PI.1:NAlllO/tOWlllliolsu.COIH'aÃa ,

r.T"-----------_-TUTO/~u'TlfIÇAçlQ ~ __''___,

EMEIIDA MODIFIÇATI11A

JUSTIFICAcXo

A emenda torna a redação mais clara e objetJ.va ..

suprJ.ma",se o § 32 do art. 51, Lnc Lud.ndc-êo como § 42 do
art. 50.
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JUSTIFICACÃO autorJ.zar pr-eva.ement;e a equa.ar.çâo de

Para coerência com o art.' 49.
.unóve1. rural. por pessoa física ou juz-fdace estrangeiras";

=-------------Tr:XTof~UJTI'lC"çio---- _,

Para manter coez-êncae com o parágrafo tinacc

do art. 252.

JUSTIFICAçlí.OAUTOIl ---,

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

EMENDA ES34666-1
l!J

EMENDA MODIFICATIVA

- eupzuma-eae o art. 63.

- o a.tiem I do art. 63 passa a "caput;" do art2go.

- o item lI, passa a §12

- o item IV, passa a §2 2

- o item III passa a §3 2

- o parágrafo úmco passa §42

JUSTIFICACÃO

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

m-------------TIE:XTO/JuSTI'ICAÇAa' -,

,)~t.,vú..,
,,~

Inclua-se; a.tiem ao "lrt:Lgo 77, com a aequa.ntie redação:

A redação proposta vem revestida de melhor técnica

leg3.s1ativa, o que torna o d í.epoaa.tavo mais claro e cb j etiavc ,
" ..... autorizar previamente a e Laenaçâc ou concessão de

terras públicas, com área superior a quinhentos

hectares ll
•

CONSTITUIllTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

EMENDA ES34667-9
f!J
m-------- I'LllUollID/CC"'lsslo/IUUOIlUJÚO ---,

m----- nxTOOuITI't<:AÇio, -,

JUS~IFICAçlí.O

Para haver ccerêncaa com o art. 249, ~e prevê

autor:Lzação a.naez'Lda pela emenda.
a

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao item II do art. 64, a seguJ.nte redação:

"Ir - a de um cargo de professor com um cargo de técnJ..co

ou cãeneIeaco , 11

EMENDA ES34671-7 '"". ----;:-:-_,
c:r}:ONSTITUIIl'XE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

r,r-------------TI[XTO/~USTI'lCAQ'io' ~------_,

JUSTIFICACXO E!ffl!!DA ADITIVA

Redação apramcz-eda , Inclua-se no art. 77, o eeçuaritie a.tiemr

COHSTíTUIRTE DEPUTADO ADOLFO Ot.IVEIRA

EMENDA ES34668-7
êl= I'LIIU.IIIO/CON'uio/IUlCDIlIPio---------,

rer" Tll::ll:TO/JUSTIP1CAQ'AO-------------,

IIXX - autorizar a exploração de riquezas m:Lnerais em te~

xee J.ndígenas. 11

JUSTIFICAc!O

Emenda de adequação. O § 22 do art. 302 confere ao

Congresso Na.cional a autorização expressa no da.eposLt.Lvc sugerl:,

do.
EMENDJ\. MODIFICATIVA

Dê-se à letra "b" do art. 66, a seguinte redação:

"b - sofrer .•••• ou ~ncuráve~13 espec;L.ficadas em Lea r "

EMENDA ES34672-5 "". -,
I: CONSTI~UINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

r;r-------------Tn:TO/~U.TI't&IlÇ;:O _,

JUSTIFICACXO

Dê-se ao art. 79 a seguinte redação, suprimindo-se seu

Aprimoramento da redação. parágrafo único e o § 12 do art. 133:

EMENDA ES34669-5
CONSTITUJ:N~E DEPU~ADO A'nOLFO OLIVEI

A Câmara Federal e o Senado da República,

ou qualquer de suas comissões, poderão convocar o Pr~me1ro-M~nJ.s-

tro e os MinJ.stros de Estado para- pz-eet.ar-, pessoalmente, J.nfor

mações sobre o assunto' pr-evaemenue d~termJ.nado, J.mportando a

euaêncae , sem just~fJ.c:ação adequada, em :crime de responsabJ.1J.da-

de. lldação:

~--_---_---__ Tt:XTo/~UITIPICAQ'io-------------_,

r' ,.,,~ c/-<.';"',,-
,~

Inclua-se~ J.te.m no art. 77 cp, a eeçuant;e re-
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JUSTIFICAçXO

A incorporação proposta reúne matérJ.as afins

além de elimJ.nar eca,e parágrafos no articu1ado do projeto.

EMENDA ES34676-8
tJ :C~NSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

= TIl:XTlI'''U.Tl'IB.u;io--------------~

r;-r---------------TRXTO/JUITIl'Ul,t,qiO- -,

CONSTITUINTE DEPUTADO ÂI)ÔL·~F~O~O-L-I-VE--IRA---------------'
EMENDA ES34673·3

l!J
Suprima-!le do art. 83 os itens V":IV,.VII,,VX:II e IX,

incluindo-os no art. 82.

JUSTIFICl\çXo

Acrescenta-se..i tem ao art. 82, com a seguin.-

te redação:

Emenda de adequação. A modJ.ficação sugerida veei de

encontro à nossa aspJ.ração de um Congreseo equil1brilldo e forte.

CONSTITUINTE

11 - aprovar, por d015 terços de seus membros,

resolução que estabelece alíquotas aplicáveJ.s às operações re1a

t1vas à circulação de mercaàorias; 11

EMENDA ES34677-6
tJ
,..,.,. 'LlNÃAIO/I;iOMI.ti.ofIUICGlaaUo. ..,

JUSTIFICl\ÇXO

= TII:XTO/JUSTlflC.u;Ao --,

Dê-se ao a eem XI dc , § 72 do art. 89 a seguinte

Para haver ccerêncaa com o J. tem I do § 59. do redação:

artigo 209.

r.r_--,-=:--o-=- I'l.r.NAIIlO/ccWIUio/IU.CClltss,io ,

" II- pe~o Presidente da 'Repúb~ica, pelos PresJ.den

tes da Câmara Federal e do Senado da: República ou a requer.1.men

to da maioria dos membros de ambas as Casas, em caso de urgência

ou interesse público relevante 11 •

AUTCII-------------,
COHSTITlJIliTE DEPUTllDO lI.DDLFO OLIVEIRlI.

EMENDA ES34674·1
l!J

= TlXTOIJUITIl'lC,l,ÇÃO -,

JUSTll'ICl\çXO

E!!EliDA MQDIFICl\TryA

Dê-se ao item I do art. 82, a aeçuant.e redação: Aprimoramento de redação.

CO NSTITUIN'l'E DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

I - autorizar, por dois terços de seus membros, o proce.§.

sarnento e o JUlga~;ento do Pz-eea.derrt.e da Repúbl~ca..

do Pr~meiro-MinJ..stro e dos M~n~stros de Estado. EMENDA ES34678·4
tJ er=''''''Tllle:J

Pt,

PLENÁRIO
,.,.,------:-----_ 'UH.ÔllO/cc'"UÃe'luecoIllMIo, _

JUSTIFIÇACXO

,.,.,----------------TEXTO/.ruSTlfICAc;ia'- --,

Redação apxamor-ada , va.aandc a uma melhor eécmce

legJ.slatJ.va. Dispositivo eme:ndado: art. 93, item IX, letra d

,.,., ....,... I'UHÁI'lItl/COMIUiol'UIC(I.III..io--------_

Substitua-se a expr&ssào básica pela expressão

gerais.AllTOft'--------------
CONSTITUINTE DEPUTlI.DD lI.DDLFO OLIVEIRlI.

EMENDA ES34675·0
f!J

r.T--------------TlXTO/JI,l.rl'ICAÇio,--------------~

JUSTIFICAÇ1\O

1lME!iDA MODIFlCATIVA

Dê-se 'ao item do art. 83, a aeçuant;e redação: Redação epr-amocade ,

EMENDA ES34679·2

J: - processar e Julgar o Pres.1.dente da Repúbl~ca e o .l?r2:,

me1ro-MJ.nl.stro, nos ceamee de xeaponaabd.La.dade e os

Ministros de Estado nos cz-amee da mesma natureza,

conexos com aqu~les;

JUSTIl"ICACXO

AUTDII ~

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

PLENlÚlIO

Disp'!:usit1vo emendado: art 93 caput

=-------------- T.UO/.JuiITl'ICAQio --,

rCabe, pr-avatidvement;e ao Senado da República, pro

cesso neceasézao ao Julgamento previsto no item I



~nclua-se a expressão ao Procurador Geral. do Mi

nistério PÚb1.ico , J.ogo após e ' expeeeeâc aoe Tribunais Supe-

rioreB.

EMENDA ES34683-1
tJ CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

r;-r------ TIltTO/JUITI.,llACiO -,

JUSTIFICAçXO EMENDA MODIFICATIVA:

Adequação com o item III do art. 180.
Dê-se ao caput do art. 104 a seguinte reda-

çào:

Art. 104 - O Control.e externo , a cargo do

Congresso Nacional, será exeeeadc com o 'auxílio do TrJ.bunal

de Contas da unaão , ao qual. compete:
PLENARIO

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

EMENDA 'ES3468G-6
[J

r:.
r;-r-------------TIXTOIJU.TII"ICIoÇ,io-- -,

Suprima-se o § 32 do art. 97.
JUSTIFICAÇXO

JUSTIFICAÇXO

A emende pretende aprJ.ntorar a redação orJ.g1:.

nal, dando-lhe uma forma adequada à boa tiécnaca legislativa.

PLu.&IMO/c.o.llIlIIo/IUKOttluIo._-,-__~ --,

Matéria de Reqamentic Comum, não devendo figu!ar como

norma coneeatrucz.cne.L,
EMENDA ES34684-9
fi CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

r;-r-------------TIXTO/dUITIl"ICAq10-------- -,

11 empresas 11 pela expressão 11 eneaõeeee 11

SubstJ.tua-se no item V do art. 104 a expressão

PLENÁRIO

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

EMENDA ES34681-4

r;;r -:-__ PLcIlÁIlIO/CQr.lIl.i.o/Su.COIlllUÃO -t

rer- TIl:XTO/JUSTIl"IC"..io -,
JUSTIFICATIVA

Suprima-se o art.98

o alcance maJ.!! abrangente do termo proposto se

JUSTIFICAçXO adapta melhor ao o?JetJ.vo deee j aôo pelo dJ.spositivo conat.a.tiu-'

ca.ona L,

Propomos a supressão do Ô:LSp051.tJ.VO por entendermos

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

PLENÁRIO

r;;r -,- PLlHÃlllo/eO.lllIlÃo/IUlCO.llI.do --,

EMENDA ES34685-7
fi

inconveniente.

Dê-se ao J.tem I do art. 104 a seguinte redação:

=------- TEXTO/JutTl'IC"..io -,

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

EMENDA ES34682-2 f

r;;r...",,""'OOl''l7I'----PLENÀIIIO/COr.llllill/IUICO.lllUio----------,l: PLENARIO

= TEXTO/JUSTll"IC" ..io -,

DispoSJ.t1.VO emendado caput do art. 103.

11 1- AprecJ.ar qS contas prestadas anualmente , pelo

PrJ.meiro MJ.nistro, medaenee parecer prévio a ser ela.borado pelo

Tribunal, em sessenta dias a contar do recebimento das contas. 11

SubstJ.tua-se a expressão " eccnomí.oa.dede I< pela

expressão n economia'".

JUSTIFICAÇXO

JUSTIFICAÇXO A expressão 11 seu 11, eupedmade pela emenda, é ex-

cessiva e torna ambíguo o texto, dando a J.mpressão de se tratar

AprJ.moramento de redação. de parecer do PrJ..meJ..ró- MJ.nJ.stro •



r;T-------------TIXTO/JU.TI~ICAÇio----=_--------__,

EMENDA ES34686-5
[J CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

5LAATIDO~

IEMENDA ES34689-0
I:J CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

r;T-------------TUTO/JUITIPICAÇÃO---------------,

Dê-se ao caput do a::t. 106 a Begu~nte redaç;o:
EMEIiDA MODIFICATIVA

li Art.106 - O TrJ.bunal de Contas da trnaêo , J.ntegrado

por onze MinistrDS.. tem. sede no Distrito Federal,. quadro próprio de

pe1!u!5oa~ e JurisdJ.ção em todo o território Nacional, exexcenõo , no

Dê-se ao artJ.go 108 , in fine, a eequantie xeõeçêo e

Art. 10a . e ee ee e .. e dos TrJ.hunaJ.8 e ccneeinee de

que couber .. as atribuJ.ções prev1.!ltas no artJ.go 138." Contas MunicJ.paJ.ti e

Suprima-se os J.tens r , 11 e 111.

auSTIFICAçAo

JUSTIFICAÇÃO

AprJ.tnoramento de redação.

Apr.1.moramento de redação vaaendc a uma melhor téc-

naca legi!llatJ.va.

'UJl"lIllO/CC...'WIUauau"io- ---,

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

PLENÁRIO

rer TEXTO/JUITIP1CAÇio---------------,

EMENDA ES3469O-3

OLIVEIRA

EMENDA ES34687-3
t? CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO

=---......--------- TlXTO/~u'TIPICAÇ.io _

Inclua-se, no item XIV, do art. 115, após a expressão

Dê-se ao § 22 do art. 106 a eequant.e- redação: tota~ ou parcialmente a mobilização Nacional, a expressão

e celebrar a paz ..

11 § 2~ - Os mana.etaroe , ressalvada a não vitalicieda

'C!e na hipótese ao exercício de mandato, terão as mesmas garantias,

prerrogatJ.vaa e -J.mpedJ.mentos dos Ministros do SuperJ.or TrJ.buna1

Supzuma-r ae o item xv

de .ruecaça e somente poderão aposentar-se com as vantagens do

ca.rgo após canco anos de eâeta.vc exercIcac no mesmo" e

JUSTIFICAçXO

A redação apzumcxada ,

JUSTIFXCAÇXo

êpzamoremerrto de redação.

EMENDA ES34691-1

r;r-------------TUTO/JulTIPlCo\llio---------------,

DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

Dê-se ao a cem XXIII do arte 115 a seguinte redação:

=-------- TEXTO/JUITIPICAÇio __,

DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRACONSTITUINTE

EMENDA ES34688-1
t?

Renumere-se os i tens IX , X e XI do art e 104 e

11 :Ltem IX- representar, conforme o caso, 11

" XXIII - permatl.r , com auticc-a.zeçâc do Congresso

Nacional, que forças estrangeJ.ras tranS.l.tem peJ.o terrJ.tório

" ~têm X - aSBJ.nar prazo reacévef 11 Nacional, ou, por mo'ca.vc de guerra, nele permaneçam temporari-ª.

11 a cem XI- sustar, se não at.endadc 11 mente .11

JUSUFICAçAo JUSTIFIcAçAo

A renumeração sugerida va.ee a um me.l.hor ordenamento

de matérJ.a.

o displsitivo , como está redig:Ldo orJ.ginalmente

torna. impraticável o seu cumpxamentio e



3395

EMENDA ES34692·0
CONSTlTUrllTE ADOLFO DE OLIVEIRA

tJYl.""IITIOll~ ,
...........................................................

VI - os M1Ii1stros Mil1.tares

r.r Tl:X'ro/JUST1'lc"'Çi.O -,

EMENDA SUPRESSIVA AO PROJETO DE CONSTITUICAD (SUBST. DO RELATOR)

IX - o Min1stro do tnteraor ,

Supnma-se O § 3 0 do art. 117. JUSTIFICATIVA

JUSTIFICACAD

o da spos at Ivo a ser supr Imadc repete a regra contida no
par-âgr-afn iim cc do art. 83.

Alargada o conce a to de Defesa Nac i onaL, com abrangêncaa

aos aspectos econônaccs , parece conveniente particularizá-lo no que
diz respeito às questões s ocLa a.s , eminentemente loca11zadas na Pasta

do Interior. a exemplo dos organismos de desenvolvimento r eg ronat .

CQNSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

EMENDA ES34696·2
l:J ~~AIITIDO~

'PI.

EMENDA ES34693·8 ww.-------------,
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

r.r----..,-----ruNÁIIIO/COIlISSio/lllIÇOIll.uio----------,

r.r-------------Tl:lITO/~lISTIFlI::AÇ;;O- -,

EHENOA SUBSTITUTIVA

r.r TrXTO/JllIlTl'IC"çio -,

Dê-se ao J.tem 11 do art. 119 a aequarrt.e redação:

Dispositivo Emendadg: rncaao XIX, do Art. 115, do subee i eueavc do

Relator ao ProJeto de Constituição.

11 11- Nomeação e exoneração do Primeiro-MJ.nistro,

nos casos pre~Btos nos §§ 32 e j\.2 do art. 125•.

JUSTIFICAc;XO

A Emenda visa a corríg,1.r 'remaeeâc lncorreta.

SubstJ.tua-se o 'Inciso XIX, em ep:l.grafe, pelos
eeçuancee r com a numeração cabível:

( ) - decretar Q Estado de Defesa. por solJ.ci

tacão do Pr:t.meiro-M~nJ..stro. ouv:t.do o Con

selho de Defesa NacJ.onal e submetendo-o

ao Congresso Nacional:

( ) - sol~cJ.tar ao Congresso Nac~onaL ouv~dg

o Conselho de Defesa Nac~onal. autoriza

cão para decretacão do Estado de sít:t.o;

( ) - decretar. ouvJ.do o Canse lho da República,

a intervencão federal, nos termos desta.

Const~tuicão.
t:!"i"'IITIOO~

AUTOIt- --,

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

EMENDA ES34694·6
[!J
= -:- 'UMAIIIO/cO...IUlo/luaCOIlIUÃO --,

r.r nXTO/JlIST1'ICAÇÃO -,

Emenda Modificativa

Dispositivo Emendado: Art. 120, 1n0150 111, do SubstJ.tutJ.vo do Re

lator ao ProJeto ele ConstJ.eua.çâo ,

JUSTIFICAÇJ.O

A oompenêncae concorrente do Pres~dente da Repúbl:t.

ce , do Cor.gresso rracaone t , do Conselho da ueptib t ace e do Conselho

de Defesa NacJ.onal, não f a.cou pez-Een t amerrt.e expj.aortieda na forma

do Art. 115, XIX, do atual ãubet a.tiutia.vo ,

O co'te j o deste Artl.go com os de na 119, 120, 182

]:e3éJ.tJ.cCo~nd~~1Jtae°addeeq~maçrwcf:amento que se propõ~;1.ma'...,commaa.cz- es-

I'UlÚlIIO/c:OlllISIIo/llllc:OlUSlio ,

sucsta.cua-as a expressão 11 o Pr'eea.dentie do Senado

Federal" por:

"o PresJ.dente do Senado da Repúbl:t.ca ll

EMENDA ES34697-1
f: CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

Justificacão: r.r-------------TUTOIJlIITIFle,l.ç;;O--------------,

Adequação.
Dê-se ao § 32 do art. 120.

EMENDA ES34695·4
~ CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

§ 32- A lei regulará a organJ.zação e o fun

ca.cnetaenuo do Conselho da Defesa NacJ.ona~, que terá como Se-

cre1:.árl.o Geral o M.l.nJ.stro Chefe do uabanet;e MilJ.tar.

,;,. ~-_---_--TCllTO/~USTIPlCAÇII_------------_,

Gabinete Mi1.itar.

Tendo em va.s ce a natureza do Órgão e

JUSTIFICAc;XO

lógico que o seu SecretárJ.o Geral ae j a o M.l.nistro Chefe do

. nada ma~ssua \tJ.nculação dl.reta SC'l Chefe do Estado
Reda j a-rs e o inciSO VI do Parágrafo 1 9 • do Art. lZO.e acres

cente-se ao f1.nal do Parágrafo I como inciso IX, o que se segue:

19 - Integram o Conselho de Defesa Nacional. na ccndaçâc

de membros netos •

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVOS EMENDAQ9S. Art. 120, § 1" do Substitut1vo do Relator ao

Pro) eta de Cona'tatUJ.ção.



3396

EMENDA ES34698-9
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

PLENAAIO

horas, a contar da data do peãaôo , não podendo a

da.scuasão ultrapassar três da.as coneecuexvoe ,«

JUSTIFJ:CACAo

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLrvEIRA

e-r TlXTOIJU'n~IC.lClio-------------_,

Dê-se ao § 22 do art. 121, a seguinte redação:

" i2 t - O voto contrário da Câmara Federal a uma proposta do

Conselho de MJ.nistros, não ampozt a em obrigação de re

núncia, salvo se a proposta constJ.tuJ.r questão de con

fJ.ança. lI

JUSTIl'ICAÇXO

Redação apz-amcz-ada ,

r,r------------- Tll(TO/~UsTl'IC"Ç.O_---_--------_,

EMENDA MODIFICATIVA AO FROJETO DE CONSTITUIÇÃO (SUBST. DO RELATOR)

Dê-se ao parágrafo iinaco do art. 122, a s egua nte r e
dacâo , suprimIndo-se os §§ 29 e 59 do art.125:

"Parágrafo íinaco , Em dez di.as , contados da nomea
ção prevrs t.a neste art ago e nos §§ 10 e 49, o Pr1me:
ro-Min1stro e todos os integrantes d~ Conselho de Ml
m s t ros devem comparecer 'Eerante a Camara Federa! pa
ra submeter ã sua aprovaçao o programa de governo. 11

JUSTIFICAÇÃO

Com a redação proposta, e j.rnma-ee a r epe t a çâc de dí.a-.

pos i e ívos contida nos §§ 20 e S9 do art. 12S.

EMENDA ES34700·4
t?

A eeeecãc auqez-a.de vise a dar man.oz clareza ao dJ..§.

POSJ.tl.Vo.

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLrvEIRA

r;-r-------------TEllTO/JUllT'FICAÇio-- -,

Suprima-se o § 22 do art. 125.

JUSTJ:FICACAo

A matéria Já está contemplada no parágrafo únaco
do art. 122.

EMENDA ES34703-9
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

r;;--------------T!)l.TO/JUSTII'lCAÇio-------- --,

-\'-1'1
Dê-se ao §12 do art. ~ a aequarrte redação:

!I§ 1 2 - Os Estados poderão c1:'iar a .rusrtaçe de Paz, remunerada ..

~ompo5ta de cirladãos eleito~ pelo voto dJ.reto e secre

to, com manadato de quatro anos e competênC1.6 para ce

lebrar casamentos, bem como outras pceva.ecea em Le a, fj!

deral" •

JUSTIFICAÇAo

r;;--------------Tl:l(To/~USTI'lCAÇio------------__

PLEHMtIO r:r;jQ9 /87 A expressão aupz-ama.da Já consta da legJ.slaçâo com

plementar.

PLENAAIO

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

Acrescente-se o aequa.rrt;e parágrafo úna.co ao art. 108:

"Parágrafo Ó'riico - As Const~tu.7.ções Estaduais dr.epcr-âo

sobre a composição dos '1'r~bunlUS de Contas xespectuvcs ..

que serão :Lntegrados por sete Conselheiros. 11

.;ruSTIFICACAo -

Cabe à conatí.tuaçâc Federal estabelecer os p1:'J.ncí

paos neceeeéz-aos à elaboração das ccaee.reuacêee Estaduaui'.

CONSTITUIllTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

ter TlI:llTO/~USTI"CAÇiCl------------_,

Dê-se ao caput do art. 123, a eequant;e redação:

"Art .. 123 - O voto de confiança aolicJ.tado pelo Governo, terá

sua aprecaaçâo iniciada no prazo de quarenta e oito

EMENDA ES34704-7
t:
l:
r,r-------------nXTCl/JUSTIP't:AÇÃO --,

Dê-se ao parágrafo ún~co do art. 94 a seguinte

redação:

Parágrafo úna.co - As medades pr-ova.eôr-a.as perderão

ef.:z.cácia t deede a sua edição se não forem convertidas em 1eJ.,

no prazo de trinta dias, a partJ.r da sua pubLa.caçâo , devendo o

Congresso Nacional da.ecapj i.nerr as relações jur-ídi.ce s delas d~

correntes.

JUSTIFICAçXO

Redação epz-zmcz-eda ,



tJ PLl<IlftRIO

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

EMENDA ES34705·5'
CONSTITUINTE DEPUTADO AD~~;'O~-O~L~I=VE--I-RA----------------'

m----------------------TUTO/JIJ3TIFICAQ40- ---,

Inclua-se, no lotem V in fine, do art. 83,

a aequa.ntie expressão:

•••••• a.nc Lus a ve das entadadesr da adma.n í.s>

tração z.nda.r-etia , 11

JUSTIFICAÇÃO

É neceeaéaaa a aunoz-aaaçâo pr-evaete na emejj

da euçerada ,

EMENDA ES34706·3
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

= 'LlHAIIIO/COIolIII,iO/IUICOIlIIIÃO --,

r.r---------------------- TEllTO/JIISTIFlcAç.ia------------------------,

Dê-se ao a.tiem r, do §72, do art.89, a aequz.rrte red,ª-

ção:

" I- pelo PreSJ.dente do Senado da RepúblJ.ca, em caso de

decretação de estado de defesa ou de intervenção f~

deral e de pede.do de autorização para a decretação

de estado de sítl.o. 11

JUSTIFICAÇÃO

Redação apz-amoz-ada ,

I'UHÁAlO/COIolIUio/IUICOlllllio ,

rer- TtlCTO/JuITII'IC4QÃO ,

EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO(SUBST .DO RELATOR)

Incorpore-se o conteúdo do art. 128 - e Lmu.nando-,o 
na forma de parágrafos do art. 125 da s e gu mt;e forma:

"§3° Caso não se p-roceda ª e t eacãc no prazq pre
vas t o neste ar t i go , podera o Pre s aderrt e da Repúb Lac a
ouvado o Conselho da Repúb La.ca, d i s so Lver a Camara
Federal hipótese em que fixará a data da eleição e
da posse dos novos Deputados Feder-a i s , observado o
prazo máxl.mo de sessenta d i.as , ccmpet andc ao 'r r-rbu
nal §uperior B'le a t or a L da spor sobre as medidas ne-.
ce ssar i as .

§ 4° Decretada a d i s so Luçâo J, os "maadat os dos De
putados Feder-a as s ub s as t a r-ào ate o d i.a arrt e r a.or ã 

posse dos novos e Le at os ,

§§ 50 e 60 - Atuaa s §§ 49 e 50."

JUSTIFI CAÇÃO

Além de r-euna r na tér i as a f ms , a mccrpo r açâo e l mu.na um
art a.go do texto. Na fusão do § 3Q do art. 125 com o caput do ar t .
128, foram supr mu.das as expressões "e observado o d í.spos t o no § 60
do art. 89". Tal ressalva Já está corrta da no § 40 do art. 125 que 1

na redação proposta, passa a § 59.
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'LlIU>1I10/COlllSSÃO/IUICOIlIUio------------,

r;-r Tr:xTo/~unl'lcAçÃO _,

EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇM (SUBST. DO RELATOR)

Desloqu ...-se O conteúdo do art. 126 para o art. 125 como

parágrafos.

JUSTIFICAÇÃO

Com o deslocamento são r eumdas nat.ê r ra s aâms tratada

em d í.spo s a t avo s esparsos, com a vantagem da e Llnu.naçâc de um ar-t a go

,l.lNJ.lIlo/CCl.l155,lO/IUICOW1SSio,------------,

r.;--------------------- TEllTO/JUSTIF1CAÇio---------------------,

EMENDA'.MODIFICATIVJ\ AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO (SUBST .DO RELATOR)

Desloque-se o conteúdo do art. 127 para o art. 125 como
parágrafo.

JUSTIFICAÇÃO

Com o deslocamento são r euna.das matérias a Ea.ns tratadas
em d.Lspo s i t.avos esparsos, com a vantagem da e Lí.manaçjio de um art a go

EMENDA ES34710-1

f?

r;-r------------------nXTOIJIlSTIF,eAçio,------- -,

Dê-se ao item XVII! do aTt. 130, a seguinte redação:

"XVIII - Ler mensagem perante o Congresso Naca.onaL por ccaaa.ão

de abertura de sessão legíslatl.va , expondo a 62 tuação

do País e eo i.ãca.tenôc as providências que Julgar neces

aé'r.i.es , devendo avaliar a eeera.aacãc , pelo Governo, das

metas previstas no p'Lemo plurianual de a.nvea'tamentios
nos orçamentos da unaâc , 11

JUSTIFICAÇÃO

Redação apzumct-ada ,

EMENDA ES34711-0
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

r.r-------------------- TnTo/~usTIFleAçio-_---__-------------1

Suprima-se, no parágrafo úna.co do art. 132, a

pressão "do M~nistério".

JUSTIFICAÇÃO

Redação aprimorada.
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CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

EMENDA ES34712-8
(J

,.,. TrxTO/~IJ.TI..ICAÇio-------------_,

EMENDA ES34716·1
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

r.r Pi. .....IIIO/COlllldo/.utCOlilluio---------,

= TlI:Xnl/~IJ.TI'ICAÇio _,

Inclua-se no art. 135 a expreasão "e o Distrl.to Federal~

logo epéa a expressão 11 A unaâc e oe ueeeace li •

JUSTIFICATIVA

supxame.-ee , no item VI do art.135; a expreseão 11 o juiz

titular re!lidirá na respectiva eeeaeeau,

É necessária a inclusão euçexade , vez que o Dis

tr1to Federal tem organização judiciária próprJ.a.
JUSTIFICAÇll.O

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

EMENDA ES34713-6 .AUTf!II-- _..,

• CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

r;T-------------TIXTO/~l,IITI'ICAÇio-------------.....,

Dê-l5e ao item I do art. 135, a seguinte

redação:

nI_ ingresso, através de concurso públJ.co de

provas e titulos, com a partJ.cipação da Ordem dos Advogados do

BraS:Ll em todas as suas fases, obedecendo-se, nas nomeações, à o~

dem de classJ.f1cação; 11

o disposJ.tivo pretendido é impraticável, além de

arbJ.trár1a, devendo, portanto, ser aupz-amdda ..

EMENDA ES34717·9
l:J
r.r--------'\..lul~/ell"'l ..io/.utcOItI..io- _..,

,.,.-'------- TOTO/JUITI'ICAÇiQ _,

Ip.clua-se no art. 136, a expressão "efetiva", antes da
expressão lIatJ.vidade profJ..ssíonal ll ..

JUSTIFICAÇll.O
JUSTIFICAÇlI.O

A nossa tradl.çào ccnst.aeucacnaa prevê o CO!!

curso públ1co para os cargos desta natureza.

o que se pretende é fazer justiça ao advogado que
efetivamente exerce a aua profJ.ssão.

PLENJlRIO

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

COliSTITUDITE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

r;r_~------'LllUÍlWO/eo»lSSlo/.IIKO..I"io-_-------,

EMENDA ES34718-7

l:J
EMENDA MODIFICATIVA

=-------------TrxTD/~UITI~ICAÇio------- .....,

r;r--------'uMÀlMO/ccNllllo/IUKC»4uio--------_.,

EMENDA ES34714-4

l!J

o art. 135, lI, b}, passará a ter li eequarrte reda-
= TUTO/JUITI'ICAl;ÃQ -.,

ção:
!!ME!!J)A MODIFICATI]TA

b ) A promoção por mez'ecamentio pressupõe doa.a anos de

exercício na z-eepec'ta.va entrâncJ.a e J.ntegrar o )uJ.z o prJ.me.i

ro qua.ntic da lJ.sta de antl.guJ.dade, salvo se não houver, com

tais xequn.aa,tos, quem acea, te o lugar vago.

o Art. 138 passará a ter a seguJ.nte redação, com a. 1nclg

são de um parágrafo único ressalvado no 10C150 I:

Art .. 138. Compete pxa.vatia.vamentie aos TrJ..bunais:

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

JUSTIFICATIVA:

Busca a presente emenda criar mais um obstáculo ao

carreJ.rismo; darru.nua.ndc a luta entre os maqas t radoa no momento
da promoção por meeeoamenec , o que fortalece a idéJ.a de carreira v

EMENDA ES34715-2

f:J
r.r---...,------ PI.INl"lO/cOMlSdo/IJUICOfllIIÚO "t

r;T-------------Tr:XTOIJUITI~ICAÇio .....,

I - eleger seus órgãos ~. ~ e administrativos, re.§.

salvado o da.epoet;o no parágrafo úna.co deste artJ.go.

rI-

UI -

IV -

parágrafo tlnaco ~ Os órgãos de dJ.reção dos TribunaJ.s que
t.averem juízes de pr-Lmea.zo grau a eles euborõaneôos , J.n

clusive o 6rgão Especial, onde houver, serão compostos

por membros do Tribunal e Lea.t.ca dentre os desembargadores

em exeecfcac , por todos os magJ.strados vitalícJ.os a ele

vz.ncuLadoa ~

Supz-ame-eae as letras a. 12, s: e g, ~do J.tem II do Art.135.

JUSTIFICACJ\O

Matéria de Lea, complementar, não devendo fJ.gurar

como dispositivo regimental.

JUSTIFICATIVA:

Busca a presente emenda demcoz-a't.a.aax a admJ.ni8tra

ção do Poder JudJ.ciárJ.o ~

Cone:iderando que 0:5 órgãos de direção do Tribunal

de JU!ltiça são, em verdade, órgãos de dJ.reção do próprJ.o Poder

Judiciário Estadua1, va.qendc a mesma J.déJ.a com relação às Just.i

ça.s Federal, Trabalhista e MilJ.tar, nada Justif.J.ca seJam afasta-



= TIXTD/~UITIP1C~,iO __,

supxame-eee do §2 2 do art. 145, J.n f1ne, a aequa.n t.e

expr-eaaêo "ouva.do o Chefe do MinJ.stério Público".

AUTDII'---------------,

CONSTITUIIlTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

EMENDA ES34721-7

t:
dos do prcceaeo de escolha de seus dJ.rigente15 05 Juízes, que tam

bém são membros do poder.

Justifica-se a restriçao aos jüízes ainda não vJ.tª

lícios, por estarem em estágJ.o probatórJ.o e mais diretamente su
jeitos; portanto, à atividade ceneéeae dos Tribunais, eapeca.aã-.

mente às Corregedorias.

Por outro lado, o atual processo de escolha dos d1:,

rigentes dos Tribunais - vit.at.Icaoe os Rt~mbrOS do 6rgão Especial

e eleitos por um colégio restrito os demais - não se vem mostran

do salutar, gerando um descompromisso entre os a.nt.eçxant.ea da CH.
pula do Poder e os seus demaa.a membros.

JUSTIFICAçXO

~DA ES34719-5
tJ Constituinte Deputado ADÔLFO OLIVEIRA

f!J Pl.enlÍrio

PLlJWIlOlCOlllSl,io/IUIcOIlIIÜo ,

Não há neceaea.deôe de tal exigênc1a. É eva.dentie

que a autorização pxevaace , somente será conceda.da após compro

vação, pelo credor, do preterJ.doi deJ.xando-se para ser ouva.do o

Chefe do MJ.n1stér).0 PúblJ.co em caso de dtiva.das ,

=------+-------TI:XTO/JUITIl'Il:A1;,io-------- _,

seguJ.nDê-se à letra IIh", J.o fine, do art. 148, a

CONSTITUIIiTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

te redação:

p~.I"."."''"'''..U''
=-------------TIXTO/JUSTI~ICAQ,iO _,

EMENDA ES34722-5
tJ

Dê-se ao § 32 do art. 142, a seguinte reda-

" § 32 - Nos casos deste artJ.go, os proce§.

sos JudicJ.aJ.s serão J.niciados por eudaênc.í.a prel1mJ.nar em

que as partes, segundo prJ.ncípio da ora12dade, levarão ao

juiz as suas razões e este, no prazo de quarenta e OJ.to hQ

ras, dará a sentença que, uma vez J.mpugz:1agq. por qualquer

daquelas, da~á ao processo o rJ.to comum pz-eva.atio na res

pectiva leJ.".

ção:

JUSTIFICACXO

Redação aprimorada.

" h) ••••••••••••••• , e aa.nde quando houver per1go

se consumar a \coacão ou a vaoj.ênc.ía , antes que

tro JU1Z ou tribunal possa conhecer do pedido.

de

ou-

JUSTIFICACXO

Adequação. Inclusão coerente com o J.tem I do art.
20.

CONSTITUIIlTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

EMENDA ES34720-9
[J

= TrxTO/JUITI'IC~,iO'-------------__,

Dê-se ao art.l45, a seçuant;e redação:

"Art.145 - Os pagamentos deva.doa pela Fazenda Federal, Est-ª.

dual ou MunJ.c1pa17 em v1rtuda de sentença Jud~c~á

ria, rer--ee-ão , excãuaavament.e , na ordem cronológ.1:,

ce de apresentação dos precatórios e à conta dos

créd1tos z-eepec't.xvoa , pro~b1da a des1gnaçâo de ca

sos onde pessoas nas dotações or-çement.éxae e e nos

créõ i.toe extraorçamentárJ.os abertos para este fJ.m,

a excessão dos casos de crédJ.tos de natureza alJ.

menti:cia.

EMENDA ES34723-3
[J CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

= rr:XToIJU5T'~ICAQio, __,

Dê-se a letra "0" do art. 148, a aequz.ntie redação:

n o) - a execução de eencençe , nas causas de sua. competên

CJ.B orJ.gJ.nárJ.a, facultada a delegação de atr1bu1

çêee para execução de atos pxoceeaue a s r 11

JUSTIFICACXO

A redação auqexa.da va.ee a proteger a.ndaat.a.ntiamentie

o credor, não pexma, tindo outro cz-a,t éxa,o de apresentação, senão

o cxonoi.ôqaco ,

JUSTIFICACXO

Redação apramoreda ,



:,MQO'

=-------------TItJ(TO/~UlTlfIC40io-- ___:;:;_-------_,

IEMENDA ES34724·t
tJ COIiS~ITUIIiTX DllPUTADO ADOLFO OLIVl!:IRA

JUS~IJ!'IC~O

órgão de representação da mesma estatura do Con

selho da Ordem dos Advogados do Bret.sl.1..

Dê-se a ~et:ra "pu do a.rt. 148, a segu:mte redação:

IEMENDA ~34728-4 ,,,... -,
CONsn ~U:I:NTE D'EPU~ADO ADOLFO OLIVI!:IRA

• pl as ações em que maJ.B de canquent;e por cento dos

membros do '1'rJ.bunal de orJ.gem ea'tie j em ampedd.doa , 11

PLlMAIIIO/Cll»lU,io/Su.eo»tIdo-----------, ~II'T"'=--=:-l

ELlINAAIO ~ Cus! 09(B7 J
r;-r TlI::tTO/JUITI',e,o.çÃO --,

Renumere-se o § 1 2 do art. 150 para parágrafo "únâco

JUSTIJ!'IC!\C~

A redação sugerJ.da torna o dJ.Sp05J.tJ.VO mais claro

e com melhor técnJ.ca legislatJ.va.
JUSTI!'ICAçXO

EMENDA ES34725·0;;:-===:..::..-==::....::.::..:=--='-4UTOIll------------,tJ CXflID'IWIN'l'E DEPtJrAOO AIJO[Ji'() OLIVEIRA

,.LlIt./lll+OltONlUio/IUKOlftuio --,

o art. 150 só tem um parágrafo.

= TlxTO/~u.TlfICJ.Çio-------------_,

Dê-se ao § 12 do art. 149 a aegu;u1te redação:

11 ; 11 O Procurador-Geral da República deverá ser

ouvido nae representações por inconstituc10nalidade e em tiQ

dos ca processos de competiêncaa do Supremo TrJ.bunal Federal"

EMENDA ES34729·2
tJ COlisn=1iTX DllPUTADO ADOLJ!'O OLIVl!:IRA

r:T-------------TIEXTO/~USTI'IC,I.Ç_O-- .....,

JUSTIJ!'ICAÇXO Dê-se à letra "e" do parágrafo único do artJ.go 150,

a seguinte redação:

Para manter a ccexêncaa com o art. 178. • e) - um terço dentre Ju!zes dos T:r:~bunaJ.s RegionaJ.8 Fe

derais e um terço dentre desembargadores dos Trib)l

naa.s de .ruecaçe , indicados em Lae't.a tríplJ..ce elabo

rada pel.o p::t:'óprio trJ..bunal.;"

COll'STITUI~E DEPU~ADO ADOLFO OLIVl!:IRA

EMENDA ES34726-8
tJ

~""_'"'''''''WK~'''''

r:T-------------TEJ(TO/~l1STI'leAÇ;:O-------------_,

JUS~IJ!'ICAÇXO

Cf! Tribuna~s de .ruecaçe não são Federa:z.s.

PLENAAIO

cONs~r~urN~E DEPU~ADO ADOLFO OL:I:VErRA

r.T---:===.,,-- PLIEfI..._/COIlI'.io/Sl.'COflllnio---------,

IEMENDA ~34730-6Suprima-se, no §2 2 do art. 149 in fJ.ne, a expres

são "e suprimentos pelo Supremo Tribunal Federal ~

Sup'rame-eae o §32 e 42 do art. 149.

JUS~IFICAC!O
r:T-------- TItXTO!JU.TfFICAYio .....,

EMEIlDA MODIJ!'ICA~IVA

o pzre t.enda.dc nestes daepcei.ta.voe é temerárJ.o pois

permat e que venha- a surg:Lr confronto entre o JudJ.Cl.árJ.o e o Ex,ª

cut.avo , com sér-aee coneequêncaas paxa a trmãc ,

.YYLe-<-,).<J r, aJ1.~ <"W

Acrescente-se ao art. 151 ~a expressa0" e dos xu-

nac Ipaoa li após a expressão 11 os membrOS dos TrJ.bunaJ..s

de Contas dos Estados, e do D1.strito Federa.l ~ li

aut••--------------,
CONS~I~UIN~E DEPU~ADO ADOLFO OLIVEIRA

= ~ ..LI .... IIIO/c:OlllIS.io' . U. CCllli QÃO ---, JUS~IJ!'rCAÇXO

= TIXTO/JU3TI'klAQio .....,

Em alg\UllS E8tados brasl.lel.ros a fl.scall.za-

Inclua-se no art.. 149, 1tem VII, in fine, a ex- ção financeira e orçamentárJ.a dos munacIpaoa vem sendo

11 e o Instl.tuto dos Advogados do Brasil. 11 •
feJ.ta pelo Conselho ou Tribunal de Contas dce Municípios.
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CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

EMENDA ES34731-4
tJ
r.r---,-,---- 'LIHAII10/çOlllluio/IUlCOlfIU.io------------,

r.r TlXTO/JUITIPIClÇio ___,

§ Único - Os meçaetrreõoe membros dos TrJ.bunaJ.5 RegJ.o

neaa do Trabalho serão:

a- Os Juí.zes de caz-reaxa , eecor.haeoe por promoção de JUi.

zes do Trabalho, por arrta.qua.dade e mer-eonmentio , alternadamen

te;

Dê-se ao a.tiem I do art. 153, a segu~nte redação: b- os advogados, e Lea.eos pelo Conselho seccacnaa da Or

dem dos Advogados do Br-a aa.L da r eepecta.ve regJ..ão;

c - os membros do MinJ.stério PúblJ.co, e Lea.tioa dentre. os

11 I- um quinto dentre advogados com maa.a de dez procuradores do trabaJ.ho da ceepeccava regJ.ão;

anos de efetiva atia.va.dade pr-oã.í.eaaone ã e membros do M.1.n.1.stér10

Púb'La.co Federal com man.a de dez anos de carreira; e 11

d- os c Lassa.scas , eLeat.oa por um coLéqxo eleJ.toral cena

tiuído pelas daz-etiozu.as das federações r-eepecta.ve e , com base

terrJ.torJ.al na regJ..ào.

JUSTIFICAÇÃO
JUSTIFICAÇÃO

A eampj.ea anecz-a.çãc na O A B como comprovante

de a'ta.va.dade profl.ss10nal permite que prolJ.fere as anjuenaçee

Magistrados devem ser todos os J.ntegrantes dos TrJ..bunaJ.s

Regl.ona:Ls do Trabalho. O projeto dá essa denonu.neção apenas

aos Juízes do Trabalho escolhJ.dos por promoção, o que, eV:L

dentemente, é um equívoco.

cometia.dee contra os ver-dade a.r-oa pr-o f.í.seaoned s ,

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

r,r-------------TEXTO/~lJnIFlc..çÃO-------------___,

tJ PLENAAIO

= PLlIÚIIIO/COMIUi;o/.UICOIolIUÃO __,

EMENDA ES34735-7·
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

= 'LtNlIIID/CON1UÃotluICOMIUio ----,

r;r Tr:xTD/~unlFlcAçio--_----------___,

EMENDA ES34732-2

Dê-se ao a.tiem II do art. 153, a aequa.ntie redação: EMENDA MODIFICATIVA

n rr - os demais, meda.antie promoção de Juízes Peder-aa.s com

maa.e de dez anos de exexcIcac , •sendo metade por an

tigu:Ldade e metade por mexecamentic , 11

o art. 171, § 12, passará a ter a aequa.ntie re-

dação:

JUSTIFICAÇÃO

§ 12 A compeuênca.a dos TrJ..buna:Ls e Juízes EstA

duais será def:Lnida em 1eJ.., de anacaet.ava dos TrJ.bunaJ.s de JU5t~

êcz-eda.tiamoa que somente após dez anos de exercício

é que o JuJ.Z aõquare a expara.êncae necesséxae para a anet.âncae

aupez-a.o'r ,

çe , por z.rrtiezméda.c do Poder ExecutJ.vo, que não poderá sofrer e-

mendas e.stranhas ao seu ob jeto , e regulamentada nos r eepecta.voe

regimentos arrtexnoa ,

EMENDA ES34733-1 JUSTIFICATIVA
..UTOII--- __,

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

r.r-===.,------puH,I,lIlo/cOlollIIÃO/.UICDMIII.iO __, A redação proposta guarda absoluta coexêncae

com o art. 229, § 12, do Pz-o j e'co de Julho e com o art. 131,§1~,

r,r-------------T[XTO/JUITIPIC.lQi;o---- ---,

supcama-ere o lotem XII do art. 155.

do 11 ProJeto Hércules", eva-tende a pceaabdLadade de ancãuaão de

mat.éz-ae estranha na Lei de Orga!1J.zação .rudacaeirre .

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

fl PLENAAIO

EMENDA ES34736·5

r.r--------PU....IIlO/COMI~IÃO/.UICll"l...io __,

r;r-------------Tf:XTo/~UlITIFU:..ÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

A5 quee-eêea de d:Lre:Lto agrár:Lo devem ser proces!lA

das e Julgadas pela JustJ.ça estadual, que segundo nosso entender

está mea s aparelhada para este fJ.m, dentro dos p'ranc.Ipdoa que

ncr-teaem os artJ.gos 245 e subsequentes, que dispõem sobre a poli.

tica agrícola fundJ.árJ.a e a reforma agrária.

PLENAAIC

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

EMENDA ES34734-9
(!J

Inclua-se o eesua.nce parágrafo a s , no art. 171, re

numerando-se os subsequentes.

" §4!. LeJ. complementar da.spor-âo sobre a oz-qam.aeçâo de

cJ.rcun~crJ.çõeB agrárJ.as com varas -especializadas de

Juízes eepeca.aã í.aedca intinerantes, segundo a neceg

aLdade s "

r;r-------------TUTD/JUITIPle-AÇ;i.o---- _

EMENDA MODIFICATIVA DO § ÓNICO , E LETRAS, DO ART. 159

Art. 159 - ODIissis

As questões agrárJ..as, por sua natureza e segundo os

princípJ.os consagrados nos artigos 245 e subsequentes dos capítQ
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los da polít~ca agrícola, fundl..árl.a e a reforma agrár1a, devem

ser processadas e julgadas por um JUJ.zo eapecaaLa.aedo e mais prg,

xamc da área de conflito, mctiavc pelo qual euqez-amoa , na presen

te emenda, que as mesmas sejam da competêncía da justiça Esta

dual.

CAPíTllLO V.

DAS FUNÇ!5ES ESSENCIAIS AO EXERCíCIO DOS PODERES.

sEÇÃo I.

DA ADVOCACIA.

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLrvEIRA

EMENDA ES34737·3
[!J
=- =_--,-.,..-I'U.N.u.IO/CO.ll... WsuICOltUaaio ~

Art. 174 O advogado presta serviço de interesse pJÍ

bl:L.co, sendo a.nda.apenaéveL à admJ.nJ..stração da JUBtJ..ça.

§ 1 2 • Ao advogado compete a defesa da ordem JU-

rídica e da Leqa La.dade da ordem democxéün.ca ,

§2 2 • No exercício da profissão e por suas mani:,

festações, o advogado é anvaoj.éve L,

COKSTUUINTl: DEPUTADO ADOLl!'O OLIVEIRA

r.r TEXTO/~UIlTlrICAQÃO-------------____.,

mmmA MODIFICATIVA AO PROJETO DE CQNSTITUICXO (SUBSTITUTIVO 00

RELATOR)

Dê-se aos fi 32 e 4~ do art. 171, a seçuaue redação,

eupz-Lmd.ndo-iee o art .. 142:

lI,Art ..17I. ..

§ 12 .

§ 2' .

§ 32 A lei poderá, mediante proposta do Tribunal de

Justiça:

I - CrJ.ar juizados eepecxaa.e , providos por Juízes t.Q.

gados, ou togados e 1eígos, para o Julgamento e

a execução de pequenas causas cíveis e infrações

penaaa de pequena gravidade, mediante p't'ocedimen

to oral e sumar-Iaeamo , no qual as partes levarão

ao JUJ.Z ae suas razões e ea't.e , no prázo de qua

renta e Ol.to horas, dará a sentença que, l.mpugnA

da por qualquer daquelas dará ao processo o rl.to

Comum, na forma que a lel. de'tiezma.ne'r ,

II - D1.spor sobre a JustJ.ça de Paz, remunerada, com

posta de cidadãos e Lea.coe pelo voto direto e se

creto, com mandato de quatro anos e ccepecêncae

para celebrar casamentos, bem como outras pre

vistas em Lea ,

II:r - InstJ.tui.r .ruat.a.çe, MJ.litar Estadual, constituída,

em pz-ame r.rro grau, pelos coneai.nca de Justl.ça e,

em segundo, pelo próprio Tribunal de JustJ.ça ou

por Tribunal Especial, nos Estados em que o ef,ft

tia.vo da r-eepect.ave polícia mi11tar for super10r

a vante mil integrantes.

4St - Dispor sobre a organização judJ.cJ.árJ.a do Di.:!.

trito E'ederal e dos TerritórJ.os, anctusãve quanto à
cxaeçâc de Juizados especiais e da Justiça de Paz.

§ 5" - "

JUSTI1ICAÇXO

A fusão proposta t~m por ob jetdvc eeunaz- maté-

rias semelhantes numa única seção, acrescida da vantagem da

elJ.minação de um art:L.go no texto do proje~o.

EMENDA ES34738-1

f!J
r.r----:-:----~"Ll.,;IlIO/c:OWMdoI.UKOIllJu.io ---- ---,

rrr-------------T'XTO/~l.IlT'~'eIoÇAO--------- _,

l!!IEIIDA MODIFICATIVA

~t'~+ -r,,'tdoO" V, po ~le V, passa a vigorar com a
!Seguinte redação;

SEÇAo II

DAS PROCURADORIAS GERAIS DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO DIS

TRITO FEDERAL.

Art. 175. A Procuradoria Geral da União é o órgão

que a representa, juda.caet, e extra-judicJ.almente, e exerce as

funções da consultoria jurídl.ca do Executivo e da admana.at.r-açâo

em geraJ..

§1!!. A ProcuradorJ..a GeraJ. da União tem por ch.t,

fe o Procurador Geral da União, de t avre nomeação

pelo Presl.dente da República, dentre cidadãos

rnaJ..ores de trJ..nta e cancc anos, de notável saber

jurídico e reputação ilJ.bada.

§2!!. Os Procuradores da União J.ngre!!:!5arão nos

cargos iniciais da carxeaxa mediante concurso pú
blico de provas e títulos, sendo-lhes assegurado o

mesmo regJ.me Jurídl.co do M1nistério Públl.co, quan

do em dedicação exclusiva.

§3!:. Lei complementar, de Lndcaaedve do Pre!5J.

dente da Repúb11ca, estabelecerá e organizará a
Procura<.!orJ.a Geral da üna.ão ,

i42. Nas comarcas do interJ..or a defesa .da

União poderá ser ccnãaaee aos Procuradores dos Es

tados ou dos MunJ.cípios, ou a edvcqeõoa devidamen

te credenciados.

Art. 176. A representação JudJ.cia1 e a consultoria

jur-Eãaca dos Estados e Dl.strito Federal compete prJ.vativamente

a seus Procuradores, oxqanaaadoa em carreira, observado o dis

posto no i2!: do artigo arrt.ezu.ozr ,

SEÇXO III

DAS DEFENSORIAS PI1BLICAS

Art. 177. t J.nstituída a Defe#ria PÚblJ.c..a, para a
orientação Jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessi

tados.

parágrafo °Ônico. LeJ. complementar organizará a Defensoria

Pública da União, do DistrJ.to Federal e dos TerrJ.tóri08 e esta
belecerá normas geral.S para a organização da DefensorJ.a PúblJ.ca
dos Estados, aaeeçuxaôo o mesmo regJ.me jurídJ.co do M:LnJ.!!tério

PÚblJ.co.

sEÇÃo IV.

DO MINISTÉRIO· PI1BLICO

Art. 178. O MJ.nl.stério P,.1blico é J..nstl.tuíção perma

nente, ãndaapenséve), à função JurisdicJ.onal nos feitos em que a
• I

lei de't.ezma.ne a sua antiervençâo , cabendo-lhe velar pelos J.nte-

r eeeee SOCl.aJ.B e J.ndJ..vJ.duais anda.sponfvea.s e, juntamente com os

a.dvogados, defender a ordem jucldica e a ~ Leqa Lxdade democráti.

ca, atuando dentro doa prJ.ncípl.os da una.dede , J.ndivl.sJ.bl.lidade o

l.ndepend'ência funcional.

parágrafo Ónico. Lei compJ.ementar definir.á o estatuto do

MinJ.stério Público, visando sua independência funcional em relA

ção aos chefes dos Poderes Bxecut a.voe , organizará os MJ.nisté-
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rios Públicos FederaJ.s e estabelecerá normas gera~s para a org-ª..
DJ.zação da a.nsrt a,tuição nos Estados.

Desloquem-se o conteúdo do § 4Q do art _ 179 e dos arts.

180 e 181 para "Da spos í.côes Transitórias", compat Lba l Lzando-.o com

o respectivo §19 do' art. 13 , do í~W~-x:

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFI CAÇÃO

Suprima-se o art. 185 e seu parágrafo úna.co remane

jendo-oe para o art. 184, §§ 12 e 2!!, com a eequarrte redação:

n a.rt.la4

JUSTIFICAçl\.o

A redação sugerida além de mala clara é revestJ..da de

melhor técnJ..ca t.eqa.s t.arava ,

Os d Lspo s Lt.avo s sob proposta de deslocamento referem

-se ao conteúdo das futuras leis complementares a serem eda t adas em

relação ao Nmã s térrc Píib Laco , O gt c do art. 13 de Daspo s r.côe s Tra!!,

s a tfir í.as , por sua vez, determina o prazo de cento e vant e dias para

que o Procurador Geral da República elabore projetos de Leas compl!

mentares a respeito do Mln1ster1.0 Pfib Laco ,

Por tratarem, pois, de assuntos adêrrt í.cos , todos pass~

ve i s de figurarem em "Da spo s r.çôe s Tr-ans a tôr-raa'", Julgo .rnceLr ament;e

pr0cedente~o~~destocamentode t a i.s dispOS1tJ.VOS, somando-se a as t o a

vantagem de tornarmos mais s mt êtaco o texto permanente da futura

Cons t a t uf.çfio ,

- Na bapôt.eee do caput deste artJ.go, o Pz-es a.den't.e da

nepébLace , de Lmedz.atic e extiz-acz-da.naz-Lamerrte , conv.Q.

cará o Congresso Nacional para se z-eunar dentro de

ca.nco daee , a fJ..m de apxecaer o peda.do do PresJ.den

te da República, permanecendo o Congresso Naca.onaL

em euncacnemeneo até o eérnuno das meda.des ccexcatl:,

vas ;»

1~- A autorização para decretação do Estado de sít:LO p..!!

lo Presidente da aepúbj.aca , no intervalo das ses

sões leg:Lslativas, obedecerá às normas deste capít.!!

lo.

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

t:J PLENAAXO

EMENDA ES34741-1

r.r--------1'LINAllIO/COMIS.ÃO/IUJCl:lMlu.io- ,

r;,--------------Tll:XTo/~UJTI1'IC...ÇÃl:I ___,

normas que,

leJ. ordiná

processual,

3. podar do texto ccns'tLcuca.cnaã
a serem aooLhz.de s , devez-a.em sê-lo pela

ria, eapecae.Lmentie pelas de natureza

"enxugando-se 11 o texto a ser editado.

Busca a presente emenda colocar o MJ.nJ.sti

rio Público no mesmo patamar de xeepedtebc.Ladede trJ..butado aos

advogados, aos Procudores FederaJ..S e dos Estados e aos Defenso

res PúblJ.cos.

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

1. suprJ.rnJ.r a regra do art. 179, §32, do

SubstitutJ..vo, em que se tenta burlar a salutar re
gra do art.62 do mesmo SubstJ..tutJ.vo;

2. evata a anaqua.Laçãc da euroeaeede pol.1.

cial, tentada consagrar no art. 180, VI, do Substl:,
tut1.VO;

Prestadas todas as "vena.aa'' deva.dae a tão

nobre a.nata'tudçâo , nada ]ustJ.fJ.ca tenha ela seu estatuto inclui

do no próprio texto ccneeatucacna r - o que é p'rôpr-a,o de membros

de Poder - enquanto os estatutos da advocacia, da Pr-oouz-adcz-a.a

e da Defensoria estarão na 1e1, o que sugeriria merecesse o M1

nistério Público, que atua fundamentalmente como parte no pro

cesso, tratamento p'rtrva.Leqa.edo em relação aos demaz.a litJ.gantes,

fer.1.ndo-se, aeeam, o un LvexaeIment;e acatado e respeitado prJ.nci

pio da J.gualdade das partes no processo.

A emenda proposta, além de coerente com a

l.déia de "enxugamento" do texto conat.a.cucaoneã , Já desenvolvida

no "Pzo j etic Hércules" por Ez.m a algumas dre toxçêea , tiaa.e como

deferJ.r-5e ao MJ.nJ.stérJ.o PúblJ..co prerrogat.1.vas não deferJ.das

aos demais lJ.tJ.gantes - Advogados, Procuradores e Defensores PQ

blicos - e, portanto, em de'tr amentio destes.

Por outro lado, os da.epcs í.eavos que se

pretende eupr-Lau.x buscam outorgar ao MJ.nJ.stérJ.o Público as ga

rantias - va.ce ã.Lcdedade , Lnamova.bz.La.ddade e J.rredutJ..bilJ.dade de

venca.merrtce - tradic1.onal e unaveeeatmenee def'ez-a.daa apenas ,aos

magistrados, equa.paxendc os estatutos das duas caeeea.eae •

Além da.et;o , busca a presente emenda:

r:-r TrxTO/Ju.TII'IC~çio-------------___,

tJ PLENAAIO

EMENDA ES34739-0

,,-r I'LII:HAIIIO�eOIllIJ • .iO�Ju.cOllln.io __,

Dê-se ao §2 2 do art. 179, a eeçuant;e redação:

1I§22_ A exoneração de ofício de qualquer Procurador-Geral,

antes do término de seu mandato, dependerá de anuên

C:La prév1.a da maaorre absoluta do Senado da Repú-

blJ.ca; no caso de Procurador-Gera1 de Estado, a

anuência dependerá da maacxaa absoluta da respect].,

va Assembléia Legisltativa.

EMENDA ES34742·0
[J ADOLFO DE OLIVEIRA

r.r---::------1'UH.lÍlIlO/Cl)MIU-'o/IUICl:IMIJliCI ---,

,,-r-------------TII:XTO/JlISTII'ICAÇ.iO-------- ___,

JUSTIFICAÇAo EMENDA SUPRESSIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO (SUBST. DO RELATOR)

Para manter a coexêacae com o art. ~, XI. Sup r amac s e o art. 189.

TlEXTO/JUJTII'ICAÇ.\O----------------,

EMENDA ES34740-3
[J CONSTITUINTE ADOLFO DE OLIVEIRA

,,-r I'LII:N~lIlO/eo..I'.Ão/.u.COlllnio--------__,

tJ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

P
EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO (SUBST .DO RELATOR)

JUSTIFICAÇÁO

A vedação de emenda ã Cons t i tuacâc durante a vt.gênc í.a do
Estado de Defesa e do Estado de sítl.O já ~e acha ccntempt adcc no §lO
do art. 92.



CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

EMENDA E834747-1

3404

EMENDA ES34743-8

t:

= ~ TUfDNuSTIFIC.lÇÃO-------------__,

EMENDA MODIFICATIVA

Art .. 194 - A Segurança Pública, dever do 'aseeõc , direito

e r-e apcnaaba.La.dade de todos, é exercaõa para a preservação da o];:

dem pública e da incolumidade das pessoas e de seu patr1.môn1.o

através dos aequarrtea órgãos:

I - poa.Icaa fede:t:al;

II - poiíc.l.a rodovJ.árJ.a federal;

III- po i Icaea c av.í.e s

IV - polícias ID1.1ítares e corpos de bombea.xoa

IDJ.IJ.tares; e

V - guardas munací.peí.s , conforme dispuserem

as constieua.çêes estaduais

§ ].2 _ LeJ. complementar estabelecerá normas geraul relatá

vee à organJ.zaçao, runcaonamerrtc , da.ac a.pLa.na , deveres, d],.

reitos e prerrogatJ.vas da polícia federal, cu jaa atrJ.buJ.

ções serão exercJ.das sem prejufzo de aeueção de outros ó~

gãos públJ.cos em suas xeapec't.a.vaa áreas de competência.

i 22 - À pcf.fcae cavã.L, estruturada em cexxei.ea, cabe o

exexcIcac da polícia judacaér-ãe , a prevenção e apuração

das :tnfrações penaa.e e o pcLa.cd.emerrtc csatierraa.vo , exercido

com uso de unJ.forme.

§ 32. - As pol:lcias ma.La.tiezee são forças euxí.Li.eree e re

serva do Exército, cabendo-lhes a manutenção da ordem pú

blJ.ca e o po La.ca.amen't.c ceeeneavc , sendo subordinadas aos

Governadores doe Estados, do DJ.strito Federal e dos Terr~

tórJ.os.

JUSTIFICACÃO

Para que a Segurança Pública alcance os ob jet a.voe

esperados por todos, faz-se neces séxac que seus órgãos, com suas

respectivas a t rnbur.çêea , fJ.quem d~finidos com clareza e obJetJ.v~

dade.

EMEND~ ES34745-4
~ CONSTITUINTE DEPUTADO AD_O_·L_F_O__O_L_I_V_E_IR_A --"

= __-,...- ~LI ..""lG/eOlllssiol.u.eOlllllllio ~

= TlXTo/~IISTI~le.lÇ;;O'--------------_,

Acrescenta-se z.cem V, ao art. 202, com a seguin-

te redação:

11 V _ conceder a.eençêea sem que a Lea o eat.abeIeçav ,

êupz-ama-eee o art. 206.

JUSTIFICAÇll.O

o poder de isentar, como contrapartJ.da ao de tr~

bu'tezr , tem de ser, a exemplo desta, previsto em Le a ,

EMENDA ES34746-2
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

r-r-r- ~LtII""lG/eOlll..io/.uaeOlll..io ___,

~-------------TEXTo/~lInl~le"q;;o--------------__,

Substitua-se , no § 22 do art. 203 a exprel!

são promitente co.prador , pela expressão comprador.

JUSTIFICAÇll.O

A transferêncJ.a do amóveL somente se efe-

t.ave com a compra.

"IITO" ---,

11 CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIJaA

,.,- TEXTO/~U:nI~IeIoQ;;O--------_--_-_,

ãube't.a.trua-iee , no §52 do art. 209, a expressão

"S e nado da RepúblJ.ca", pela expressão "câmara Federal".

EMENDA ES34744·6
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

r.r-------- ~LI.."'uo/eONlsSÃo/.uecOYI••k1 ___,

PLENÁRIO

JUSTIFICAçJ\O

Para haver ccexêncaa com o art. 82, em nova redª

ção dada em emenda por nós apresentada.

EMENDA ES34748-9
= TE)l;TO/~IIITI~leloQ;;O-------------_,

Dê-se ao art. 201, a seguinte redação:

lf Art. 201 - Compete à trnaãc instJ.tuJ.r conüz-a.bua.çôess aocí.e a.s ,

de arrcexvençâo do dom.Êna.o econômacc e de J.ntere~

se das oeteçcraae pr-ot'Leeaonaa.s , para atender di
retamente à parte da unaêc no custe i.c dos encar

gos da previdência social. 11

JUSTIFICACAo

Redação aprímorada.

"IITI)."-- ___,

• CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

= __---o- 'LENÁllIO/eOJolls'i.ol.uecll»(.do, ~

= ,.lXTO/~1Jnl~le.lQ;;O_------- _,

âubatia.tara-cse no §6~ ao art.209 a expressão "Se_

nado da RepúblJ.ca", pela expressão "câmexa Federal ll
•

JUSTIFICAçl\.o

Para haver coerência com o art. 82, em nova redA

ção, dada em emenda por nós apresentada.
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EMENDA ES34749-7

PLEm\RIO

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

r.T"- TlXTO/JUSTI~IÇAÇio _,

ElvIENDA ES34752-7

tJ
AUTOII-,--,-==',-----------,

I CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

r.T" TII:ltTO/~lJ3TII'IC...Ç;:O-------------_,

suprima-se a letra " C U do z.tiem lI, do §8 2 do art.

209. Dê-se ao art. 227, a aequa.rrte redação:

JUSTIFICAÇÃO

Nada Justifica o priv1.1égio pceva.et.o ,

n Art. 227 - Os Lnvea't.amentioa de capital estrangeiro serão

adma.tiLdoa excLuaa.vamerrte no J.nteresse naca.cnaL

e disciplJ.nados na forma da lei.

EMENDÁ ES34750-1 '""' ---,
tJ CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

Parágrafo l1nico - A Lea, dispõe sobre os lucros do capatal es

trange~ro, fornecendo seu xe í.nves t amerrco no

país e regulando sua remessa para o extie

eaoe ;"

,.,,- -- TUTO/JtJITIPICAÇAO ---,

EMENDA MODIFICATIVA
JUSTIFICAÇÃO

ARTIGO 210. §1 2

NOVA REDACÃO

A redação suçez-ade é mais efl.caz. Faz-se necess,ª

ria a exclusivJ.dade do interesse necacnm, bem como a regula

mentação dos lucros adva.ndoa dos a.nvee'tamentioa pxeva.atioa no

daspoeat.avo ,

110 imposto de que trata o a.tiem I será progressJ.vo

no tempo, quando incidir sobre área urbana não edJ.ficada ou não

utJ.lizada, desde que t.aa.s c i.rcunstâncaas se jem exclusivamente Lm
punévea.s ao proprJ.etário". EMENDA ES34753-5

JUSTIFICACÃO

o prancIpao do ampo atio progressivo, instJ.tuído nes

te pxecea.eo , é salutar e a reaçoaõo à a.déa.a de função sccaa), da

pt-opr-a.edade , À toda evacêncae , contudo a progressJ..vJ..dade do trJ.bg

to só se juet a âace quando é ao pz-opz-a.et âxao amput.éve t. a ccaoeãôe

de do bem urbano.

Fora daí, o que se tem é vexdade aro confn.aco , xesam,

se o POder Públ~co não leva ao local equípamentos urbanos ( rede

pãuvaet , vadr-ae , etc.), como ex~gJ.r que o pr-opr-aetér.i.c eda.Ea.que?

E, se as auecxaõeeee financeJIaS' e heba,uacacnaa,s não ~nstituem me

czma.smca que dêem acesso ao mercado imobJ.l~árJ.o, para os que dele

neoee aa.tiem , como e por que obr~gar o pxopr-i.ecéxao a edJ.fJ.car, le

vantando pr-éõnoa que permacecem veaaca pelo tempo afora? ~ atento

a essas realidades que apresento esta emenda moda.f a.ca tiz.ve que,
aperfeiçoando o preceito, melhor o amolda ao adeeL de juscaça sQ

c~al.

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

!: PLENARIO

r;r-------------n::ItTO/JUSTIFICAQio, _

Dê-se ao § 22 do art. 222 a aequa.ntie reda-

ção:

Art. 222- Os crédJ.tos espec~aJ.s e extraor""'

dinár~os terão vigência no exercfcao f Lnance a'r'o em que forem au-

t.om.zeõos , sàlvo se o ato de aut.c'rc.aaçâo for promulgado nos últl:.

mos quatro meses daquele exer-cIcao , caso em que, reabertos nos

Larru,tes de seus saldos, serão anco.rpor-aõoa ao orçamento do exer-

cfcao fJ.nancel.ro subeéquent.e , ti

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA ES34751-9
tJ constituinte Deputado ADOLFO OLIVEIRA

'LlNA~IO/CONISd.o/.lI8CO"IUio ----,

Redação aprimorada.

r.T"-------------TIUTO/~UnIFIl:Açio ---,

EMENDA MODIFICATIVA
CONSTITUINTE DEPUTADO A~~~F~O~O~L~I=VE==I=RA=-----------'

Renumere-se o parágrafo pr-ame Lro do art~go

224 para parágrafo tina.co ,

r;-r-------------nXTO/JUllTIF'CAçlo _,

Substitua-se no §2~ do art. 221, a expressão

"um terço", pela expressão "um qudrrto";

JUSTIFICACAO
JUSTIFICAÇÃO

O art~go 224 só tem um parágrafo.
A redação proposta va.aa a tornar o da.epoaa.t.dvc

mea.s democz-étu.co ,



EMENDA ES34755-1
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

r.T-.---:------ 'LIlICÁlIllJ'COM...w.Il.OOIlln1o ---,

=- TIEXTO/~u.TIP'IC_.çAO __,

Inclua-se no lotem ri in fine do § 62 do

art. 220, a aeçuance expressão:

;r - ~..... exercício i as operações de créd.1.

to para antiecapaçâo da z-ecea, ta não excederão e terça parte da

i 2~ - É vedada a transferência da autorJ.zação

ou concessão sem pr-évaa enuêncae do poder concedente.

§ 3!t- Independerá de autorização ou ccnceeaâc

o aproveJ.tamento de potencial de enercae removível de cepaca-'

dada reduzida

4:!- A empresa benefJ.c1ár.1.a da autorI.zação ou

concessão de que trata este art1go deverá , na forma da Le.a,

propJ.ciar compenaeçâc aos Estados e Munici:pJ.os pelos ônus decoj;

eentee da atividade deferida.

receita total ea't.amada para o exerc.1cio ãanencedro e, até trin-
§ 5~- O chefe do zxecut.avo, ouva.dc o Conselho

ta dias depois do encerramento deste, serão obrJ.gatoríamente 1].-

quadeõas , 11

de Defesa Nacional, poderá lJ.mJ.tar ou proJ.b.1.r temporariamente "

exportação de ma.nexaa.e in natura ou beneraoaeõos , de valor es -

JUSTIFICAçXO

tratégico, assim considerados 015 J.ndispensáveis à defesa NacJ.o

naã , ao deeenvofvamerrto das 1ndústrias no País ou ao equili:br~o

de preços no mercado Ineerneeaoneí, a

A emenda VJ.sa a incluJ.r limJ.te às operações

prevJ.stas no disposJ.tivo, porque a sua não inclusão pode pex,

roi tir errcecapeçâc de receita mua to ecama da cepacxdade de arrec,ã

i 6!: As terras onde existam Jazidas. manas e

outros recursos ma.ne'rea.e e po't.encxea.a de energia e1.étr1ca, não

poderão ser transfer:a.das a ea'tixanqea.z-ca ,

dação.

JUSTIFICAçlio

doras da política energética brasi1e~ra em toda a sua ee-eenaãc ,

A redação como sugerida traça as normas regula-

C"AIITIOO--
• PL )

AUTllII-,.---,-,.---,----------,
• CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

EMENDA ES34758·6

r.r--....,------ Pl.tIlAlllO/eoluu,io/IUKOIIIN.io ---,

Dê-se ao §5 2 do art. 220, a aequn.ntie redação:

=--------------TtXTo/~USTlfICAÇ;;O __,

r.T-------- .UUlllO/CO/llI••loIauKOlUIlÃO-- ---,

EMENDA ES34756-0
tJ CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

=- TEXTQ/~UITIPICA.Ç,iO-------------___,

11 §5!: - O cxçement;c fiscal e o orçamento de a.nve atiamentic

das empresas esee.eec,s , fundações e autarquias,

compat~b~lizadas com o plano plurianual de inve1!

timentos, terão entre suas funções, a de reduz~r

desJ.gualdades arreer-r-eqaoneí.s , 11

Dê-se ao a.tem I do § 32 do art. 220 a !Iegu111

te redação:

11 1- o orçamento fUlcal, referente aos Podg,

xes da Un:a.ão, seus fundos. órgãos e errtia.dadea da admJ.nil!5tração

JUSTIFICAÇÃO dJ.reta e as subvenções e transferêncJ.as a serem xepesaaões para
Para melhor compat1bilizar o orçamento f1scal e

o orçamento de a.nvee'tLmerrtio das estata1s com o plano plurl:,

anual, faz necessário ~nclU1r as fundações e as eucaxqua.ae ,

os órgãos da edmanasrt'reçâo inchreta, anctusave fundações J..nst1-

tui:das e meneaeae pelo poder púbLa.cc r 11

EMENDA ES34757-8

t: CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

"r.~lIJ.lllO/eOllIll.ioIlu.c::OIlI'UO---------.,

,.".--- TUTO/~USTI~IllAl;,io __,

Dê-se ao art. 232 e parágrafo únaco a eeçuant.e

redação:

Art. 232 A UnJ.ão poderá ,. na forma da 1eJ., con

JUSTIFICAc;Ao

A emenda tem por cb j e t.Lvo fazer constar do

orçamento f1scal as subvenções e transferênc~as a serem repassj!

das para os órgãos da edmana.etrraçâc Lnda.z'e't.e ,

EMENDA ES34759-4
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

,.".--------------nxTO!JlISTlf'lt:A.q,io----- __,

ceder ou autorJ.zaz:, a empresas exc Luaa.vementie naC10naJ.S, o aprQ

vea tamento dos potiencd.aaa de enexqa.a eaét.cace e dos recursos
Suprima-se o § 2g do art. 220

hi:dl:J.cos, além da peaqua.ae e a lavra de recursos e jazJ..das mJ.-

nereas ,
JUSTIFICAçlio

f ~~ - A 1e1 regu.lará as cond1ções específ1- Não estamos convencz.doe da ccnvenz.êncz.a e

cas para o desenvolvimento das atJ.vidades previstas neste artJ.- da vJ..abJ.lidade de se d1scutir e votar a ceõe ano o que maa.e

go, quando ocorrerem em faJ.xa de fronteira ou em terras J..ndí-

genas, observado o disposto no art. 302 § 22.

adiante se prevê como normas e dJ.retrJ.zes a constar de Lea com

plementar própr~a.



EMENDA ES34760-8
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Subst1tua-se a expressão minerais nucleares, con-
AUTOII' __,

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

=-__;- ~LIN...IIIO/COllISd:o/IUICO.. I".io __,

tida na redação do ancdec V do Art. 234, pela eeçuarrte t

( ••• ) minérios nucleares e seus derivados.

r;T-------------TEXTONUSTI~ICAÇio-------------___,

Acrescente-se ao art. 219, 3-0 fl..ne, a expre"'ssão:

JUSTIFICATIVA

o anca.ec XXII, do Art. 31, dispõe sobre a

CONSTITUINTE DE:PUTADO ADOLFO OLIVEIRA

"pr-avedea" •

JUSTIFICATIVA

t J.mprescíndível que, pelo menos, os depósitos e

aplicações em instJ.tuJ.ções oãacae í.e , ae j em garantJ.dos pela

União.

EMENDA ES34761-6
tJ CONSTITUINTE ADOLFO DE OLIVEIRA

rrr---::------ PLIIl,lIlID/eoNlssÃo/IUICOIlUUÃa--------__,

r.r Tl:XTO/~UIT'~ICAQÃO-------------____,

EMENDA MODIFICATIVA AO SUBSTITUTIVO DO RIlLATDR

Supr ama-e e o art. 219, remetendo seu conteúdo
para o art. 255 como § 39.

JUSTIFICAÇÃO

Trata-se de r-euna'r mat.êr i.as afms , com a vantagem de e La-,

minar-se um artigo' do proj e to .

EMENDA ES34762·4
"UTCIl- --,

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

r,r-------------TIXTO/~uITI~IC...çio ___,

Dê-se ao §39: do art. 218, a seguinte redação:

n § 3~ - As da.aponz.ba.La.dedes de ceccce da nnaâc , dos Esta

dos, do D~strJ.to Federal e dos MunJ.cípJ.os, bem

como dos órgãos ou en'ta.dadesr do Poder Público e

das empresas por ele controladas, serão desposJ.tã

das em instJ.tuições fJ.nanceiras oficiais, r-eaeej,

vado os casos pz-evas toa em t ea , 11

JUSTIFICAÇXo

Redação maa.e clara e ob jeuave ,

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEI~

PLENMlIO

r.r------------- nxTo/~uITlfle.lQ;,D-------------__,

EI!EIiÍlA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMEIlDADO

rnca.eo V Art. 234, do Subst2tUtJ.VO do Relator ao

ProJeto de õonat.a'tuaçâo •.

oompenêncae da um.âc para o exercício do monopô.Lao estatal

( •••• ) de minérios nucleares e seus derivados.

"tlinérios-e não "minerais - é expressão t.ecnj,

camente correta, além de Já consagrada na tradJ.ção legis

Latia.ve bras~leJ.ra. Não há pOJ.S, razão para duplJ.cá-la ou

alterá-la, em pr-e jufao da semânnaca conatiz.truca.cnaL,

EMENDA ES34764.1
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

r.r-------------TlEXTD/~IJ3Tll'le"Qlo-- ___,

supz-ama-eu o art. 233.

JUSTIFICAÇÃO

Oferecemos , em outra emenda, nova redação

ao art. 232 que torna ceanecessâeaa a manutenção desse disp.Q.

eauavo ,

EMENDA ES34765-9

l!J

= TlxTo/~UIT'l'le4Q;:O' _,

DfEllDA MODIFICATIVA DO ARTIGO 226

REDIJA-SE ASSIM:

Art. 226 - Empresas Naca.onaaa são as aeda.adaa no

País, constituídas na forma da lei, e classificadas segundo o ca

pJ.tal, em õca.s grupos:

- as de capital exclusivamente br-aea.Lea.ror e

II - as de capital IDJ.Sto, ou estrangeiro.

Parágrafo linico - Às empresas de cepa.te t, exclusJ.v,ª

mente brasJ.le~ro, sem vínculos econômacoe ou mcnecérnoe permanen.

tes de qualquer natureza com outras de capital estrangeJ.ro, a Lea,

assegurará:

a) excLus Lvz.dade no acesso a oz-éda.tioe públJ.cos sub

venca.cnadoa j

b) proteção t.empor-áraa àquelas que a t.ea ccneaôeeae

estratégJ.cas para a defesa necacne t ou para o

desenvblvimento t ecno rôçaco e

c) preferência em 'J.gualdade de condações , no forne

camerrcc de bens e sexvaçcs ao poder púbLa.co ,

JUSTII'ICAÇÃO

Propomos defJ.nJ.ção clara e cb j etiz.ve , sem dea.xaz- ma.!:

gem às "Lnte'rpr-eteçêea" impatrJ.ó.ticas.

As multinacionais e o capital 9'lStrangeir('l/~ ficarão
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nitidamente adent.Lfdoedos , enquanto à15 empresas brasileiras ficam
assegurados os eecaasca crédJ.tos eubeaddeõos , a proteção temporá

r~a e a prefe~ência ( em igualdade de condições) no fornec~mento

de bens e serviços ao Poder JudicJ.ário.

Rac a.one Lmentie , sem xenoâcba.e nem en'txequa.amo ,

. ( ... ), salvo nos casos de declaracão de guerra ou

decretacão da mob:Ll.1zacão nac:Lonal;

Justificação:

EMENDA ES34766-7

Os estados de guerra ou de mob:Ll.:Lzação necacnaã

têm alguma pxeva.aa.ba.Lí.dade r não total, no entanto. são aneuscer.I-.

vea.e , pois, da necesséxna preva.sãc orçamentária.

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

r.r-------------TllTO/~UITl'ICAÇlo __,

EMENDA ADITIVA

EMENDA ES34769-}
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

,.....---------- TIXTCll"JlJSTII'ICAÇicl __,

Dispositivo Emendado: Art. 222, i 32 Inclua-se §8 2 no art~ 220, com a seguinte reda-

ção:

Acrescenta-se ao §3!:!, do Art.222, a aequarrtie

expreeaâo, grJ.fada:

11 § 32 - A abertura de crédito extraordl.nário

somente será admitida para atender

deapesae imprevisíveis e urgentes,

como as eecceeeneee dê guerra, ~

lJ.zacão nacl.oDal, comoção interna ou

de calamidade pública, observado

disPOldtivo no art.l.go 94.

"§82 - O projeto de Len, cz-çamencâr-aa anual .será envaadc

pelo Chefe do Governo ao Congresso Nacional, pa

ra votação conjunta õe.e duas Casas, até quatro

meses antes do início do exercício eanenceaeo s,g.

guinte; se até o encerramento do período leg:Lslª

nave não for devol vido para sanção, será promul

daqo como lei 11 •

SuprJ..ma-se o §6 2 do art. 221.

JUSTIFICAç!o: JUSTIPlCAÇXO

o espírito do preceito, centrado no parágrafo emendg

do, completa-se com a ad1ção da proposta.

Redação vaaendo a uma melhor cécru.ce legislativa

e a compatl.bilização com o item VI do art. 130~

'EMENDA ES347 0-5

PLENMlIO

CONS'l'ITUINTE DEPU'l'ADO ADOLFO OLIVEIRA

,.....- TUTO/JlJSTIl'IC:4Çio ,

r:T-------- 'L.lIUIIIO/COllISdo/.llICOllINio-----------,CONSTITUIN~E DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

EMENDA ES34767-5

r.r-------------rl.llrD/JUI,.J'~~lD--- _,

Dê-se ao item 111 do art. 222, a seguinte reda-

suprame-eee o art. 217 e seus acens , remanejando-os

para o Título XI' das D1sposições Transitórias ..

ção e

fi 111 - a realização de operações de crédito que excedam

o montante das despesas de cap1tal, nel.e incl.uj"

doe: os encargos da dívida pública."

JUSTIFICAÇAO

O art1go contém dd.epoeLtiavca de natureza transft,2.
z-a.e , não devendo portanto f:Lgurar entre ae Normas GeraJ.!! do cap.i

tulo II- Das F:Lnanças Públl.cas.

JUSTIFICAçAO

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

Redação aprimorada. ..,.,. PL.I:JIUIIO/c.DlltuklJ.lIKOIItNio---------,

COIlSTITUIliTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

EMENDA ES34768·3
[!J
..,.,._=====- JlLtX,UIIO/C4l1luiol.tuaeOlllsdo ,

r.r 1'I:nll/JlJSTI'IC:AÇÃO ,

Emenda Aditiva

Dispositivo Etnendado: Art. 222, do Substitutivo do Relator ao Pro

jeto de Constitu:Lção.

,.....- Tt:XTO/JlI'Tl'IeA(:io --,

EMENDA ADITIVA E MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art~ 234, parágrafo tlndoo , do Substitutivo do

Relator, ao Projeto de Constitu;LÇão •

Renumere-se o Parágrafo ünaco , refer1do, que passa a ser

§ Ls , e acrescente-se o eequarrt.e parágrafo:

§ 22 - A Le a estabelecerá cra.térãcs para a aplicação e ex

tensão do moncpdjao , pr-evasrto no a cem V, aos

eunéeaee conea.dexadoa de arrteseeee para o processa

mento, uso ou produção de meeexaed.e nucleares.

Acrescente-se ao :LnCi250 I, do Art. 222, a aequarrt.e

expressão:

CArt.222 - 11 vedado:

I - o :LrtíC:LO de programas ou pro J etos

não J.,nclu:Ld05 no orçamento)

JUSTIFICATIVA

Além dos "manéxdce nucleares e seus õeeaveõoe" -- já sub

metidos ao monopólio estatal -- há substâncl.as manexaâ.s de enorme,
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CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

A me'térne Já está ccrrtia.da nos artJ..gos 32, IIl e 34,

JUSTIFICAÇÃO

suprame-ee o art. 235.

L

EMENDA ES34773-0

~ PLENÁRIO= TUTO/.utTI'IC...Ç,iO -,

r=r-------- PUMAlll0/cOWltt,io/.u.cafllIIDo----------,

easencz.aã e mda.ssccaévea a.rrt.ez-ee ae para o deaenvcLvamerrt.o nuclear.

Materl.al.S que, por sua rezevâncae , são Lndz.epeneévez.s ao uso, pro

cessamento ou produção de meteraaae nucleares; e que, por 1.S50, têm

aa.do ob j etic de permanentes cua.dedoa comeeca.aae , por parte dos países

a.ndue'tizae La.aadoe ..

ver-aãa.ce-eee , .rocanea.remerrts , que as salvaguardas ampoa'tiaa

à comeccaaã Leeçãc de meter-íec.e nucleares, estendem-se à d í.epona.bj,

lidade de produtos rru.nez-aa.s de natureza não-nuclear, convenca.cnaL..

Com :LSSO, o Brasl.l vê-se ob j etio de r-eetrra.çõee ao La.vxe acesso ao seu

mercado, ao mesmo tempo em que não dJ.spõe de qualquer proteção para

nossos recursos riatiu're.a.a especí.ficos.

O monopólio ampõe-cs e , assam, como ...J.Yed~da de proteção ampg

rat~va, da.tiada pelo a.ntiez-eaee da aobexana.e naoa.cnaLt sem sJ.gn1.f1.car

qualquer superfetação estatizante.

Por l.S80 mesmo é que se deaxe à Lea, complementar ou ordJ.

néxae , a competiêncaa para da.scapj.anaz- o z.na't.a t.utio , resguardar as con

vemêncxes da La.vr'e a.nd.oi.e t.a.va ,

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

EMENDA ES34774-8

l!J
r.r-----;,----- PI.IMAllIO/COMIUi.o/ilUICOIlIU1o ,

r.r TUTO/JUSTlne...;,ia -,

EMENDA ES34772-1
tJ CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

PLIII.ÚIlO/COflll••,iO/J.U.COfllIUIo --,

,.,- TItKTO/JUSTI'IC...çIO -,

Dê-se ao art. 236 e seus parágrafos a eeçuant;e

redação

Dê-se ao art. 237 a aequa.ntie redação:

11 Art.237- Aquele que pcasua'r como seu, imóvel

urbano com área até duzentos metros quadrados, por or.tc anos,

Lnarrcez-r-up'tement;e e sem opoeaçâo , utia.La.aando-ic para sua mora

da.a ou de sua famí.lJ.a, adqul.rJ..r-lhe-á o domínio, desde que não

ee j a propr~êtárJ..o de outro amóveL urbano ou rural".

Art.236 - A propriedade urbana cumpre na função

social quando atende às exaqêncaaa fundamentaJ.s da ordenação

da caõede , expressa um plano urbanístJ.co.

§ 12 - A desapropriação do l.móvel urbano se per

faz med.:r.ante pagamento da prévia e Justa andena.zeçâc em danhedxô ,

§ 22- O Poder PúblJ.co poderá ex.:r.gl.r do proprl.e

tár.:r.o do solo urbano não edifl.cado, não utilizado, ou subutill.zs.

JUSTIFICAÇÃO

A emenda auqez-a.da se reveste de mar.oz clareza

e juet.açe ,

do, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena de sobre

ele ancaõc.r , necessariamente:

I- parcelamento ou edJ.fl.caçâo compusórios;

II- ampoatio progreasl.vo no tempo;

III- desaproprJ.ação com pagamento de justa a.nde-'

nização meda.an't.e títulos da dív1.da públJ.caJ conforme dispusar a

le.:r..

EMENDA ES34775-6 ...UTOlt--- -----,

[JCONSTITUINTE DEPUTADO llOOLFO OLIVEIRA

=-------------TII:XTO/JUSTII'IC...Ç,iO-------------.......,

EMEIIDA MODIFICATIVA AO ARTIGO 237 (CAPUT)

i 3.2 - O adequado aproveitamento , de que trata

o parágrafo anterior, só será J.rrecusável se o Poder Públ:I.cO d-ª.

monstrar que:

r": a propriedade está servida dos equipamentos

urbanos neceaséxaos r

NOVA REDACl!;O

"Art.237 - Aquele que possuir, como seu, l.móvel urbano de área#

não supexaox a duzentos e ca.nquentia metros quadrados, por cancc

anos, andritiez-ruptiement;e e sem oposição, uta.t.aeeneo-o para sua mQ

xada.a ou de sua famílJ..a, adqul.rJ.:r-lhe-d o domínio, desde que não

ee je pr-opr-Letdr-ao de outro imóvel urbano ou rural."

II- há, para o loca.l, condJ.ções de mercado e fl.-

nenceaxae , que tornam acessível a aquu3J..ção do amóve.l, a construir.

JUSTIFICAÇl!;O

A emenda proposta vaae a dar ao da.spoaLt.Lvo uma

redação mais cl.ara e coerente além de prever todas as questões

envcavadee com o problema, o que não ocorre na redação original.

JUSTIFICACÃO

A presente emenda se ca.rcunecxeve a acrescentar, ao

texto do subeta.t.ut.avo , um Lamat e para a aqua.s í.çâo por usucapião:

250,00 metros quadrados. E é clara a JustJ..ça da proposta: o que

o preceito visa é a paz: eoca.e.L e a fJ..xação do homem, o que se

faz, à socaedede , dentro da Lama,tação euqerada , Inex~stente esta,

estará J.nstaurada a a.ndúatrru.a das anvaeêe s urbanas que, parado

xalmente, poderão mesmo levar a que med i.da erm.nerrtementie dJ..r~gJ.

da às populações carentes acabe por se tr,flnsformar em fonte de

criação de latifúndl.os urbanos. '
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tJ PLENÁRIO

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

EMENDA ES34780·2

tJ

r.r-------------TtXTOIJUSTI~ICAÇio--------------,

.LIHÃlIlO/cllMISIÃ!'.ulcOllllnÃO-----------,

r.r TlXTO/JU'TI.ICAÇÃO ___,

EMENDA ES34776-4
fl CONSTITUINTE ADOLFO DE OLIVEIRA

EMENDA SUPRESSIVA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR

Dê-se ao caput do art. 242, a aequa.ntie redação:

Suprima-.se a art. ·Z38.

JUSTIFICACÃO

" art. 242 - 05 armadores, proprietár1015, afretadores, pe!U50aS

fís1cas ou Jurídicas e comandantes, e doa.a terços,

pelo menos, dos tripulantes das embarcações nacio

na1S serão brasileiros 11 •

A questão regional Já estâ amplamente detalhada nos

arts. 49 a 51 e, no que tange o co"1.!!eúdo do art. Z38 t seu conteiido
acha-se contemplado, par'tacutarment;e , no p<1râgrafo íim.co- do art.
49.

JUSTIFICAÇl\O

Redação clara e contendo dispositivos mais eâacaaee ,

EMENDA ES34777-2
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

r.r__----;,..-,,--- .UMÁlMO/cOMlllio/.UHOllluicl ---,

r.r TEXTOIJu.Tlnc~io-------------___,

Suprima-se o p{irágrafo único do art. 239

JUSTIFICAÇAo

EMENDA Es34781·1
tJ CONSTITUm"E DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

r;r TUTOIJ\lSTI~ICAÇAO---------------,

MatérJ.a de legJ.slação complementar. Dê-se ao caput do art. 246 a aequarrt.e redação:

r.r nXTOIJUSTIPlCAÇÃO ___,

Dê-!le ao art. 240 a seguinte redação, aupz-ama.n-.

do-se o parágrafo dmcor

Art 246 - Compete à União deeepropr-r.ez- por a.n

teresse 80C1a1 para fJ.ns da reforma agrária o imóvel que não

esteJa cumprindo a sua< função social, em áreas pr10rJ.tárias

meda.arrtie justa indenização em tí.tulos da dívida agrár1a, con

forme da.epuaez- a" J.ei.

JUSTIFICAÇJ\O

Art 240 - A ordenação do ~aR$porte mar.:l.tJ.mo

antie'rnacaoneL, xeepea.t.edae as disposições de acordos bilaterais

t2.rmados pela unaâo , ob.eervará o equilí.brio entre armador,es· e

naV105 bras1le1ros e do país exportador ou ampoz-cedox obser-

A redação auçez-ada é mais clara e eficaz, além

de estar condizente com a boa eécnaca legJ.5IatJ.va.

vado o prJ.ncípJ.o da recJ.procJ.dade ll
•

JUSTIFICAÇAo

Redação mea,s clara e eeacee ,

EMENDA ES34779-9

EMENDA ES34782·9
tJ CONSTI'lUINTE DEPtJI'AOO AOOIro OLIVEIRA

'LIUIlIO/CGNI.sAOJ.UICOllllMÃa ---,

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

r.T---,------ H.VU.lIIO/COllllli.O/.u.COllIMÃa ---,

r.r-------------TUTOIJU.TlflCM;AO----- ___,

Dê-se ao §2 2 do art. 248, a seguinte redação:
r.r-------------nXTOIJu.TI~ICAÇAO---- __,

supr-ama-ee o parágrafo énaco do artJ.go 241.

"i2!! - O Juiz concederá imissão lim1nar na posse se pr,i

via e neceaeéxae períc1a Jud1c1al houver comprova

do o caráter amprodut.avc do bem.

JUSTI!'ICAçXo

Matér1a de lei complementar.

JUSTIFICAÇXo

ti necesséxac que os atos de desapropriação e de

amã.asãc na posse, ee jam r-eveetu.dca de toda cautela para que não

resulte em preJuízos para aualquer das partes interessadas.



=- TUTO/JUSTIPlCAQio-----------------------_,

Dê-se ao art. 255 a eequantie redação:

UArt 255 O sa.s ceme r í.nenceaeo necaonea será eÊ.

••uIlANOiCllNIIIWIUICOlllu.io-------------,-----,

EMENDA ES34786-1
AUTDII------------------------,[J CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

Dê-se ao §39: do art. 248, a seguinte redação:

CONSTITUINTE DEPUTADO AÔOLF='O~O~L~I='VE~I~RA~-------------'

=- TrxTO/~U.TI.ICAÇio--------------------------___,

r

r.r--===------- .L.&NÃIlIO/COlllI..1oJJ4IIoCOMIHio.-------------,

'EMENDA ES34783·7
(l

n 13" - Se a eeea.eâc JudJ.cial reconhecer que a pxcpz-a.edade

cump'rtra sua função social, o preço será totalmente

pago em moeda corrente pelo valor atual do mercado 11 •

truturado de forma a promover o desenvolv:unento equJ.J.ibrado do

País e a servir aos interesses da coletividade , através da 1eJ.,

que disporá sobre: 11

JU:?TIFICAÇll.O JUSTIFICAçll.o

A emenda euqerade se reveste com maJ.or clareza, dos

prJ.DC:l.pJ.OS de eqira.dade e Justiça que vem norteando o projeto de

Constituição.

Redação aprimorada.

EMENDA SUPRESSIVA AO PROJETO DE CONSTIWIÇÃO (SUESTITt.TrIVO DO RELATOR)

,.".------------------TUTO/JllITIPlCAÇiO ___,

'----=========-=::.:..::::::..:...- ....)1 rr;AIITlao~

:=J ~~;Jã7l

EMENDA ES34787·0
[!J CONSTIWINfE ADOLFO DE OLIVEIRA

tJ m.nS~ DE SI.sI'EMA.~:~C;lllllSlio/IUK4IiUU.io.

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

EMENDA ES34784-5

r:;--------------- I'L&JI.lIlIO/COMISSio/IUICOIflUio ---,

,Cl PLENJUUO

,.".-------------------------TlXTO/~USTII"CAq:\D----------- __,
Supruna-se o art. 256.

ConstJ. trua.ntie ADOLFO DE OLIVEIRA

Dê-se ao art. 249, a eeçuant;e redação:

" Art. 249 - A a Laenaçâo ou concessão, a qualquer título, de

terras púb.La.oee com área superior a quanbeucoe heg

tares, excetuados os casos de cooperativas de pro

dução originários do processo de reforma agrarJ.a,

dependerão de prévia aprovação do "Congresso NacJ..Q.

na1 11
•

JUSTIFICAÇl\O

Redação epcamoceda e z-evea'ta.da de boa técmca 1egis-

La'ta.ve ,

JUSTIFICAÇÃO

o conteúdo do art. 256 Já se acha contemplado no § 19 do art.25S.

EMENDA ES34788·8
[!J

,.".------------------Tr;xTO/Jll'TI~IC"Ç;;O------ _,

EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

(Substitutivo do Relator)

Dê-se, ao art. 257 a seguJ.nte redação:

I - contrato de trabalho pz-ctieqa.do contra

r eecasêc amotiavada ou sem Justa causa, por parte

do empregador, nos termos da lei;

IlArt. 257. A ordem social fundamenta-se no

pz-amado do trabalho, em busca da Justiça eocae i ,

alcançada, baeaoementie , na garantia, entre outros,

dos seguintes dire1.tos dos trabahadores:OLIVEIRA

'uNÁItIO/CONISsÃo/IUOCOMluio-------------,

r:r Tt!XTONUITI~IC,I,Ç;;O-------------------___,

EMENDA ES34785·3 ,,~. --, G:J''"''''~l: CONSTITUINTE ')EPUTADO ADOLFO J c.,PL ~J

fi PLENAAIO 1.["IM"jõ'iiJj1J

Dê-se ao parágrafo ún:r.co dç artJ.go 252, a se-

guinte redação:
II - seguro-desemprego, em caso de desempre

go J.nvoluntário;

"parágrafo ÚDico- A equa.si.çâc de J.móvel rural

por pessoa ]urídJ.ca eatrrenqeaz-a r ficará eubcxdanade à pz-évae au

'toea.aeçâc do Congresso xecacnaa ,

JUSTIFICAÇl\o

III - fundo de garantia de tempo de aeevaçc r

IV - salárJ.o mfnamo capaz de satJ.sfazer às

suas necessidades bdaxca s e às de rua família, na I

forma da leJ.;

Redação apz-amoxeda ,

V - irredutib1.1J.dade de seréxac ou vencdmejj

to, salvo o daapoetio em leJ.."...,em convenção ou em
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acordo co1.et:Lvo;

VI - garantia de salário fixo, nunca Í'nferJ.or

ao ealário mfnamc , além da remuneração variável,

quando esta ocorrer;

VII - grat1.fJ.cação nenaã ane , como décimo ter

ceiro salár1.o, com base na remuneração integral de

dezembro de cada ano;

§ 2!:': t proatríõo o trabalho noturno ou anae-.

lubre aos menores de' dezoito anos, e qualquer tra

balho a menores de doze anos.

3!;! são proJ.bidas a tia va dadea de J.ntermedJ.a

ção remunerada da mão-de-obra permanente, ainda

que mednant.e locação, salvo os casos pr-eva s tojs em

lei.

XI - duração dJ.ária do trabalho não superior
a oito horas;

XII - Jornada de eea e horas para o trabalho

rea11zado em turnos Lnannez-ruproa de revezamento;

VIII - salário do trabalho noturno superior ao
do diurno;

IX - participação nos lucros desvinculada da

remuneração, conforme definJ.do em Lea ou em nego
ciação coletiva i

JUSTIFICAÇÃO

A par das m:::xlificações de alguns dos itens e da inc;J..usão de um e,!

pecffaco, garantidor da participação dos trabaJJ1adores na gestão da empresa, tem

PJr' objetivo a emenda,amda, deslocar o catálogo dos direitos assegurados à ela.§.

se trabaJJ1adora. para a ordem socaaj., a exemplo do que ocorre na ccnetãtuacêc em

vigor, visto COIID, não tendo a ver dJ..t05 dfrea'tos cem a generalidade 005 dire~ 

tos sociais em cuja seção se acham ãnserdõos segundo o Projeto, melhor se satua

Mo eles no Título dá Ordan SocJ.a1, encabeçando-a, e desde que o próprio pr'lIOO-i

ro er-tago desse titulo afarma, peremptoraemente, que 'referuda Ordem !:.f1::tnEl.a,wnta
se ro prurrado do -trejajho, em busca da '[ustnca social"

De referir, ao f:un, na justifi.caoão da presente proposta de m::>di

ficaçâo 00 Projeto, que as arteracêes de alguns dos .rtens do art. 79, c;uja~_Q.l.s

pcsicêes proporma passem a figurar caro art. 257, têm em vasta apenas dar reda 

câo a nosso entender mais apropriada às preceatuacôee objeto de rrodificaçÕes e,

pois, sem afetação do seu mérito.

dependentes,x - salárJ.o famílJ.a aos seus

nos termos da Lea r

XIII - repouso semanal ,remunerado;

XIV - sexvaçc extraordinário com remuneração

superior ao normal, conforme oonvençâr-

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

xv - gozo de férias enueae , na forma da lei,

com remuneração 1ntegra1.;

=-------------TII:XTO/JUITI1ICAQi.O --,

XVI - Lacença remunerada à gestante, sem

juízo do emprego e do salário, nos termos da

ou de convenção coLetiava;

pre

Len

aequnrrte

Inclua-se , no § 22, in fine, do art. 262, a

expressão:

XVII - saúde, haqaene e segurança do trabalho, 11 § 22 •••••••• , e as sem fJ.ns aucrecavoe •

XVIII - redução dos r1SCOS inerentes eo traba-

lho, por meio de normas de medxcane , baçdene e se

gurança;
TUSTIFICAÇÃO

XIX - adacaone.L de remuneração para as atJ.vJ.

dades ccneaôeeaeae insalubres ou perJ.gosas;

A ancauaâc suçerada va.ae as entia.dades , sem fins

ãucz-at.avos , que dedacam suas atn.vadedes excLue a.vamentie à causa

XX - aposentadoria;
de saúde. são, em sua maxoxz.a , aquelas 'voltadas a peequn aaa ,

XXI - as sa s t êncãa aos seus f1lhos e dependen-

tes em creches e pré-escolas, pelo menos até os

seis anos de a.dade r
EMENQA E834790-0

XXII - xeccnhecamentic das convenções ccj.ecavas

de trabalho e obrigatoriedade da neqoci.ação cole

tJ.VB;

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

XXIII - êupramddo

=-------------TIXTO/~IlSTI~ICAÇio----- ---,

Dê-se ao § 42 do art. 262 a eeçuant;e redação:

XXIV - iSeguro contra acadenuee do trabalho, a

cargo do empregador, sem excã.ua.z-, no caso de culpa

ou dolo deste, a anôenasaçãc peevaaea no dire1to

comum.

11 § 42 t vedada a eeeta.neçâc de pú-

jaí.acos para as anat.a.t.ur.çêea praveões de saúde com fins lucra-

tJ.VOS.

xxv - particJ.pação na gestão da empresa, con

forme definJ.do em leJ.ou em negocJ.açâo ccj.ecave ,

JUSTIFICAÇÃO

§ 12 A leJ. protegerá o salário, e defJ.nJ.rá

como crime a retenção defJ.nJ. tJ. va ou temporária de

qualquer forma de remuneração do trabalho Já real.J,.

zado.

A redação orig1nal ccnurarua a polítJ.ca a.ntie'r-'

neeacner de saúde adotada pelo Brasil.
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EMENDA ES34791-8
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

r.r----;:----- 'LrN~fIII0/CQNISlllÃo/I1l.COIlI..Ão--- ___,

,.,.,- n:XTo/~uSTI'IC"ÇÃO- ___,

11 Art. 258 - a seguridade aoca.aL ccmpzeende um ccn junt;c ~nte

grado de ações, voltado para assegurar os direl.

tos xe Latia.voa à saúde, prevl.dênc~a e as s.í.at.êncaa

soca.aj., cone'ta tufõc pelas contn-abua.çêea da eccae-.

dade e do Poder Públ1.Có, conforme dispuser a

Le r.v,

supcama-ee o § 32 do art. 262.

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO
Redação epcamcr-ede ,

EMENDA ES34795-1
A matéria Já está contia.da em d1SpOS1t1voS

anteriores.

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

EMENDA ES34792-6I
' ''" " .

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

PLENÁRIO

rrr-------------TExTD/~unlflcAçÃD-------------___,

r;-r-------------TtJCTO/~UllT1PICAÇ.i:o _,

Supz-ame-cae a expressão corrigido mês a

mês, no caput do art. 265.

JUSTIFICAÇÃO

SuprJ.rna-se o art. 260.
o reaJustamento deve ser feito de acordo

JUSTIFICAÇÃO
com o estabelecido em Lea, complementar.

A matér1a está corrt.z.da no art. 220, § 32, lotem III.
EMENDA ES34796-9

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

PLENÁRIO

,.,.,--------------Tt:tTO/JU1lT1PICAÇio -,

CONSTITUINTE DEPUT1\Pº ApOI,FO OLIVEIRA

r.r rLrNÃIlIO/c;oIlISSÃO/lulcOwlnio -----,

Dê-se ao art. 263 a seguinte redação:

r;r T,llTO'lUnr',C.lçio _,

Dê-se ao caput do artJ.go 259, a s equarrte re-

dação:

" Art 263 Ao S~stema srecacnaa énacc de

saúde compete, além de outras e trrabua.çêes que a Lea estabele-

cer:

11 Art. 259 - As conta-abua.çôes SOCJ.al.S a que se

refere o artJ.go antiexa.cz-, são as aequa.ntiea t

1- contrrnbua.çôea dos empregadores, incidente

sobre a folha de saãéxa.cs , faturamento e sobre o lucro i

.;[I- conrrr-í.bua.çâo dos trabalhadores;

rII- c~ntribu~ção sobre a exploração de concur-

sos de prognóstJ.cos; "

I- o controJ.e, a f~scalização e a partici

pação na produção de med r.camerrt.oa , equa.pamentioa , l.muno-bJ.ológ1-

cos, hemcdez-avados e outros a.nsumcs r

II- a da.scapj.ana da formação e u'ta.Lí.ze çjio

-de recursos humanos, as ações de saneamento bdaaco , desenvolvo!.

mento c~entíf~co e tecnoJ.óg.:z.co;

III- o controle e f1.scalização da produção

e que.La.dade nutrrr.ononeL dos e Lamerrt.oe r

- eupz-ama-eae o § Le r

- renumere-se o § 22 cerne parágrafo énacc ,

IV- controle de tÓX1.COS e Lnebzu.arrtea r

v- a proteção do mez.o emba.entie r

VI- a polít~ca da saúde ccupecz.oneã ,

JUSTIFICAÇÃD JUSTIFICAÇÃO

A redação suqezada reveste de melhor tiécnaca
La't.a.va ,

A r-eõeçâc vaee a aprJ.moh.ar a t.écnace , PgiA

J.eg~sJ.ativa.

EMENDA ES34794-2
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

PLENÁRIO

EMENDA 1:$34797-7
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

r.r----;===:::- ~l.IN.(IIIO/c:Oltl..io/.U.C'O.I'do "l

,.,.,- TIXTO/~llllTl'leAÇio_------------___,

ção:

Dê-se à letra "a" do art. 265~ a !IeguJ.nte redA,

Dê-se ao art. 258, a aequa.ntie reâação:

;r- TlxT()/~unl'lcAçi.o -,

r
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" a) após trJ.nta e c mco anos de trabalho para o ho

mem e trinta para a mulher.

JUSTIFICACXO

A emenda V:t.sa a fazer jU!ltJ.ça para com aqueles

que s.nxcaam maa s cedo o seu trabalho e a sua contribuição.

EMENDA ES34801·9 "''' ------,
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

= .,.- ,I-IHIAftIO/GOlllSlÃOfllU.CDMIStÃO----------,

= TUTO/JUSTlflC..C
ÃO

----,

Dê-se ao art. 266,. a seguinte redação:

EMENDA ES34798·5

Parágrafo Único - As entidades púbLacas , encarregadas dos ser

viços de assistêncJ..B médica, poderão delegar

no todo, ou em parte, sua execução, medJ.an

te convênio f aos e mdí.caeoe • 11

''''''--------------,
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVErRA

=__-,. 'LlMÁIlIO/ClHoUllio/avIIlOIHMIo ...--,

= TIltTO/~U.TI,Ie,o.çlo-------------.....,

n Art. 266 _ ~ vedada a destJ.nação dos recursos públicos pa

ra entidades de previdência pz-a.vada com fins lu

cezrt avoe ,

Dê-se ao §22 do art. 265, a seguinte redação:

"§2!! - Nenhum benefíc10 de prestação continuada dos re

gimes corrtru.bu't a,vos, terá va ler mensa1 inferior

ao ria lárJ.o mínimo. 11

JUSTU'ICAC1.o

A parte aupz-amd.da pela emenda é matéria de legJ.g

lação complementar.

EMENDA ES34799-3
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

tJ PLENÁRIO

r.r-------------TIXTO/~UITI'ltAÇio _,

Inclua-se, na letra nbti .!.!l-fin.tt, do art. 265, a

seguinte expressão: 11 con:form'e defJ.n:Ldo em t eã",

JUSTIFICAÇÃO

A regulamentação das epceencador-aee prevJ..!Itas

no presente daspoeLt.Lvc é da competência da legJ.l5lação comple

mentar.

JUSTIFICAÇÃQ

Redação mais ampla e cb j etiâ.va ,

EMENDA ES34802-7 "". ~
• CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

r.T--.,.--,------ l'L[Il .."IO/COMISdo/sUlCOM1Uio---------,

= TUTO/JlI'TI'lC..o;i.O-------------.....,

Dê-se ao item lI, do Art. 268, a seguJ.nte redl!

ção:

" :rI - amparo às crianças e ""'aQ.olescentes carentes e au

tores de infração penal e suas ví.timas."

JUSTIFICACÃO

Redação apr1morada.

EMENDA ES34803·5
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLXVEIRA

r.õ-~------l'Lt~.. "'o/cOlllSsi.o/IU.COMIU;;,O.---------,

=-- TI:XTO/JUSTIfICAo;;,O _

Supxame-eae o art. 272.

JUSTIFICATIVA

EMENDA ES34800·1
CONSTrTUINTE DEPUTADO A~llõi.FO OLIVEIR~

m---=::---- ,l-t".."'::l/COM1U.io/IU.COMlldo -,

r.r-------------nXf"/JllSTI'II:AÇÃO-------------~

Ônus impossível para a. Nação.

EMENDA ES34804·3
CONSTITUINTE OEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

= __-,--;- '1-IN ..."IO/cOlllSS;.o/lueCO"'lltIi.o'---~-----,

L''Pí'.'":J

E??'l
Dê-se a letra "e" do art. 265, a seguJ.nte red-ª

ção:

" e) - ao!! sessenta e cJ.nco anos de idade; 11

JUSTIFICACÃO

Redação aprimorada.

= tuTO/JUSTlfICAÇio ----,

Suprima-se o item III, do art. 274.

Jj1STIFlCACXO

A matéria Já está melhor contemplada no 1.tem I

elo art. 275.
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CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

fi PLENÁRIO

EMENDA ES34809-4

=_~ 'LEIII,I\IQ/eo".lss,i.o/SUJeQII1..lJÃO-- ,'LIHÃIIIO/COIolI'do/'UICOIlI'S.iO-_~ ----,

EMENDA ES34805-1tJ CONSTITUINTE DEPUTADO lI:õ"6LFO OLIVEIRA

r.r TUTll/JUSTI'tC.lÇÃO ---, rs-r- TElI:TOfJUTI'ICl,çio -,

Dê-se ao item III do art. 275, a seguinte redS. Dê-se ao q2!! do art. 279, '3. seguinte redação:

ção~

" III- assegurar educaçáo eapecae r. e gratuJ.ta aos portA

dores de defl.ciêncJ.a e os superdotados.

..,Q '§2! - Os mundcIpaoa só passarão a atuar em outros ní
vea.e de eneanc quando as neceaer.dades do funda

mental estiverem plenamente a t enda.daa s "

JUSTIFICAÇl\O

Redação aprimorada. JUSTIFICATICA

EMENDA ES34806·0
Redação apr-amcr-ede ,

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

r.r-------------TEXTOIJUlT"IC4ÇÃO------ -,

r;-r-------------TElI:TO/J<lSTI'ICI,Ç:iO----------------,

Dê-se ao item IV do art. 275, a seçuc.nt;e redação:

"IV - atender em creches e pré-escolas às crianças de

até seis anos de J.dade. l l

suprima-se o §4!! do art. 279.

JUSTIFICAÇl\O

JUSTIFICAÇl\O Matér1.a de leg1.slação complementar.

Redação aprimorada.

Inclua-se no § 3!! in fine, do artJ.go 279,

a seguinte expressão:

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

EMENDA ES3481l-6.

1iT-------------TElI:TO/.JuSTI'lel,çi.o ---,

Dê-se ao art. 277 a seguJ.nt; redação:

tJ PLENARIO

EMENDA ES34807·8 '""'~ --.
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

= TEXTO/JUSTI'ICAÇÃO -,

==mt.","" 'L(NAIIIO/cONI'sio/'UICOIlI.'.iO ,

Art .. 277 • O ensino de pr-ame ã rc grau será

ministrado no adaome nacional, assegurado às comunidaàes J.ndíge

nas, em processo de apxendaaedo , o emprego de suas l!ngua&".

§ 3!!: - •.•••••. , como de f r.nd dc pelo Con

selho Federal de Educação.

JUSTIFICAÇÃO JUSTIFICAÇl\o

Redação aperfeiçoada. Redação mais obje t a.ve ,

EMENDA ES34808-6
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

r.r-------------TEXTO/JutT"lel,çÃO--- ---,

EMENDA ES34812·4
CONSTITUINTE DEPUTDO ADOLFO OLIVEIRA

l!J PLENÁRIO

r,r-------------TtxTD/.JuSTlfle4lõi.o -,

Dê-se ao ar't. 278, a aequ.Lntie redação:
Dê-se ao art. 281, a. seguinte redaçã' :

fi Art. 278 - As undveeaadedee e faculdades J.soladas gozam de

autonomia didátJ.co-cJ.entíficB, edmanas t re t ava , !t

eanêmãce e f Lnancea.z-e, 11

n Art.~·;;zal - Os recursos públ'Lcos serão deatanadca às escolas

públicas, podendo, nas condições da Lea , ser d~

ríg1dos a escolas pxa.vade s , desde que:

JUSTIFICATIVA I •...

Redação epr-amor-ede , II •••• 11
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Suprl.ma-se o parágrafo Ún1.Co.

JUSTIFICAÇÃO

Redação aprimorada, atendendo à boa uécnace le-

gislat1.va.

EMENDA ES34816-7
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

r.r-------- l'1.t:IIÁIlIO/cOl.llSSioISUICQllluio------------,

r.r TUrO/JIJSTlflcAÇi.Q ---,

.
Inclua-se no §5 2 , in fJ.ne, ao art. 284, a seguJ.Q

te expressão:

EMENDA ES34813~2
" §52 -

anterior. 11

ressalvado o ô i.spoeto no ~arágrafo

CONSTIUTINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

JUSTIFICAÇÃO

r.r T[XTO/~I.STlrleAqio----------~--_, Sem essa ressalva, o disposto no parágrafo ante.

r-aoz- se tornaria ãmpre t a.céve ã ,

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

r.r l'LENJ,1l10/COl.llSsio/SUICOlllllio "I

r.r TUTO/~l.oSTIFle...çio----_--------___,

[l PLENÁRIO

EMENDA ES34817-5Substitua-se, no art. 282, a expressão "A lei",

pela expressão 110 Conselho Federal de Educ:ação ll
•

JUSTIFICAÇÃO

o dl.sposto no artigo de compet.êncae do cons e-,

lho Federal de Educação.

Suprima-se o art. 285.

EMENDA ES34814-1
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

JUSTIFICAÇÃO

o da.apoeat.Lvo Já est~ previsto no art. 284, §1!~.

________ TUTO/JUSTlfleA~lo _,

EMENDA ES34818-3

Dê-se ao art. 284, a seguinte redação:

CONSTITUINTE DEPDTADO ADOLFO OLIVEIRA

.1 Art .. 284 _ O Estado garantJ.rá a cada um o pleno exercfcac

dos dire1tos culturais, a participação iguall.tá

ria em seu processo cultural e dará proteção,

apOJ.D e incentivo às ações de va Lo'r azaçâo , de~

senvolvimento e difusão da cet curc ;".

"'-------------TtXfO/Ju'T'flCAÇi.O -,

Suprime -ee o art. 290 e seu parágrafo único.

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

AprJ.moramento da redação.

Com a redação dada ao art. 226, em outra emenda

por nós apresentada, o dispos~t~vo se torna desnecessário.

EMENDA ES34819·1
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

Dê-se ao §2!l. do art. 291, a seguinte redação:

"'------------- TEHO/JunIFI~~ç~O---- ---,

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OI:IVEIRA
,..,.,-- "LU-.Ma.f

CG
IoI.

11.io/I.UJ.eQ.llllU1M
-,

f:J PLENÁRIO

EMENDA ES34815-9
tJ

r.r- TnTOI"USTIFIC~Qlo_- __o_--___,

Substitua-se no §2 2 do art. 284, a expressão "de

par-tac.ípam'' pela expressão "pazt zc.Lperrt e.s" a

§2 g - É vedada toda e qualquer censura de natureza

política ou a.decLóqa.ca , são pxoa.bLda a a progralUl!

ção e a pubLa.c i.dade em geral, ne s emissoras de

rádio e televisão, que se u't a.Ld.aem de temas ou

imagens pornográficas ou que atentem contra os

bons costumes. 11

JUSTU'ICAÇÃO JUSTIFICAÇÃO

Redação epxamorede , Redação mais clara e cbj e't.Lva ,



EMENDA ES34820·5
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIR!"

r.-r 'LENAIIlo/co....l',;;o/.u.COlllIUÃO --,

r.-r nXTOIJU:JfI'ICA;ÃO ___,

~A ES34824-8
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

r.r----;----- 'Lt:NAllIO/~OllISs.io/SUaeO.\lllls.io-=----------,

r;-r TUTO/JIJSTIFICAQi.O---------------,

Suprima-se o §4 2 do art. 291.
Suprima-se o art. 796, z-emane j ando-ro para §5 2 do

art. 295.

JUSTIFICAÇAo

\...Já previsto no art. 229, §1S!.
JUSTIFICAÇÃO

Redação coerente com a boa uécnace Leqas La't a.va ,

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

EMENDA ES34825-6

tJ PLENÁRIO

rrr-rr--: Ft.IIlUIO/~OllISlio/IlIJICO.\lIlls.i:O--------__,

r.T Tl:xTOfJI.STIFI~A~io _,

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

EMENDA ES34821·3

r.-r 'L[N"~IO/.:O""Slio/Sl.llco/l.lU.io---------,

19 PLENÁRIO

r.T T[J(TO/~lJlITIFlÇAÇi.O_------------__,

Inclua-se no art. 297, após a expressão »una.ãc

estável 11 , a expressão lido homem e a mulher".
suprame-eae no art; 292, a expressão "natos ou nâ,

turalizados há mais de dez anos".

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇl\O Redação apz-amoz-ade ,

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIV1ÜRA

EMENDA ES34826-4

r.r-------- 'LI:N"'~lo/coNlni.o/!lJICOlllss.io_--------_,r: PLENÁRIO

A expressão suprl.ID1.da traduz -õs.ecraraanecâc entre

bz-e s a.Lea cos , o que não é eeec,c num~ Cônstl.tuiçãc "democ'rét a.ce ,

EMENDA ES34822-1
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

r.r-------- PLENAIIIO/cOl.lIS.ÃO'IUICOIlISlio --,

PLENÁRIO

r;-r-------------nxToIJu'TlrlcAçio---------------,

r;-r TtxTO/JIJHIF'CAQÃO---------------,

Dê-se ao §29: do art. 297, a s equz.rrte redação:

"§22 - O casamento pode ser dissolvido nos casos expre1:i

sos errr -t.e í., desde que he j e prévia separação JudJ:..

cial por mais de um ano, ou comprovada separação

de fato por mea s de dois anos. 11

Inclua-se, no §2 g do az-t , 293, a seguinte expreÉ.

são:

II §22. Na hipótese do parágrafo anter1or, '\a outorga so

mente •.••••••.. perfe1to ll
•

Parágrafo t1'nico - A lei não limitará o número das õ r.asoauçêes

do vínculo con juqeI ou do casamento.

JUSTIFICAÇl\O JUSTIFICAÇl\O

Redação apz-amoz-ada , vz.aando a boe eécmce leg~s-

La'ta.va ,

A emenda vise a tornar o da.spcaa t avo cons r tucaç

na1 mais de acordo com a rea lidade socia1.

EMENDA ES34823-0
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

EMENDA ES34827·2
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

r.T--_..,.-- 't.(NA~IO/cOlll'SÃo/SUICOllIUÃO- ..,

= Tt>;TOIJUntFI~AçÃO _,

r.T Tt:no/Jl;HIFI~A~i.O_- ___, Dê-se ao art. 298, a seguinte red~ção; aupz-arru.n-.

do-se o seu parágrafo dnaco e

Inclua-se no §32 do art~295, após a

"Mata Atlânt~ca", a expressão: 11 a Serra do Mar".

expressão

H Art. 298 - t garantido a homens e mulheres o d Lz-ei.tio de de

term:r.nar La.vz-emerrte o número de seus filhos e

p Lane jementio fam:Ll1.ar, vedado todo tiz.po de prát..!.

ca coercitiva por parte do Poder PúblJ.co e de en
t.adades privadas. 11

JUSTIFICAÇl\O

A Serra do Mar'é Lnd a.acu t a.ve ãmerrt e um paer-amônao

nacional.
JUSTIFIC~O•

Redação visando a boa técnica Leças Iet ava ,



ES34828-1
DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

= nXTD/JllSnrll::Açio -,

subeei.tua-ee no càput artl..go 299, a exprêssão

" C B!lO esteJa sit~ação J..rregular", pela expressão "caso s e je

carente ll
•

JUSTIFIClIÇJio

Redação maa e ampla e objetiva.

EMENDA ES34829·9
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

r=r rutO/,jlJlITlfIC,lçio -,

- suprima-se o caput do art. 393 ;

- remaneja-se os §§ 12, 22 e 32 do art. 303

para parágrafo 12, 22 e 32 do art. 302;

- renumere-se os §§ 12 e 29: do art. 302, PA

ra §§ 42 e 52 do mesmo artigo.

JUSTIFICAÇJiO

A emenda visa a ordenar, dentro da melhor

técnica legl.!llativa, os d Lspoaat.Lvca citados.

EMENDA ES34832·9
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

=--- TElCTlI/JllllTIIICJ.çio --,

Dê-se ao § 22 do art. 302, a aequarrt.e reda-

ção:

n § 2!!. - A exploração das r~quezas minerais

em terras :Lnd:í.genas só pode ser efetivada com autorização destes

Dê-se ao §22 do art. 300, a eeçuant;e redação: e do Congresso xecacnaâ , na forma da LeJ.. li

"1 29 - O acolhimento do menor carente, sob a forma dQ JUSTIFICAÇ1\.O

guarda, será est1mulado pelo Poder Públ1co, na

forma de Le~11 •

A expressão aupz-Lmxda pela emenda é rnatér1.B

JUSTIFICAÇliO

Redação visando dar mais objetividade ao daapoag,

tivo.

li CONSTITUINTE DEPUTADO AÔlJoI::cFO-=--O"L"I"V"E=I=R=A-------

=--- TElI;Tll/JlISTlfICAÇÃO---- _

Dê-se ao caput do art. 300 a segu1.nte red~-

çio:

11 ~t. 300 - Não haverá distinção entre

fJ.lhos: t~~os têm iguais d1.rei tos e quaã í.ea.ceçêea , 11

JUSTIFICAçliO

Aprimoramento de redação.

EMENDA ES34831·1
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

= TUTO/~lIsT.fICAÇiO-- -,

Inclua-se no caput do art1.go 302, in f,i..

de legislação complementar.

'EMENDA ES34833-7
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

=---- TUTO/JuSnflcAçlo---------------,

Dê-se ao art. 304 a seguJ.nte redação:

11 Art. 304.05 índJ.os, suas comunidades e 0l:

ganizações são partes leg:í:tJ.JIlas para anqr-eaeêo em Juízo· em def,.!t

se dos seus direitos e interesses. I

JUSTIFICAÇlio

Redação apr~morada.

EMENDA ES34834-5
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

r;r------------- TtlCTO/JUSTlfICAÇio ~

Suprima-se o caput e o § l~ do art. 32 das

Disposições Transitórias.

- O § 22. do az-t , 32 passa a caput ao lIIl:!;:,/DO

artigo.

ne; a seguinte expressão:, JUSTIFICAÇÃO

11 Art. 302 • • • • • • " cabendo-lhes o usufru-

to exclU~;VO das r-a.que aae naturais do solo e dos recursos

vãaã.e , 11

fJ.u-

impraticáveis.

OI! dâ apoe a t.Lvoa que a emenda eupxame são



3419

JUSTIFICAÇÃO

r.r--------n(IIA11rO/COI.lIU;.OjSUICD"'lss.io-_~-----___,
A finalidade da crJ.ação da ccmaseâc de RedJ.v1:,

r.r-------------TEltTO!JUH1FICAÇ.<.O------ _
são TerrJ.torl.al está pxeva.etic no pz-ópri.o artl.go,1:.!1 fl-ne

Dê-se ao~ do art. 42 das uf.sposr çêes TraI.

sitórias, a aequa.rrte reÇlação:

liAS Assembléias r.eçds Le t a.vee com poderes ccnst.j,

tuintes, terão prazo de 5e1.5 meses para elaborar as novas Con.§.

tJ.tul.ções, meda.arrt.e aprovação po-r maa.o'ra.a absoluta, em dea.e

turnos de discussão e votação, salvo quanto ao e i.e teme de Go

verno, que requererá quorum de doa.a terços, sem o que será man

tido o Sistema em vaçor-.

EMENDA ES34839·6
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

r.r- 'LtNANIC/CCIUSsio/luleOIlISlio ,

PLENÁRIO

r;,- TUl'O/~Unl'lc4çio ____.

rnctue-ee no §2 g J.n fJ.ne do art. qg das DJ.SPOS;L-

c;ões TransitórJ..as, a aequa.ntie expressão: 11 ••• , extia.nqua.ndo-cae

encãoe ,
JUSTIFICAÇÃO

Redação. aprarncrede ,
Suprima-se o §3 g •

JUSTIFICAÇÃO

Redação com melhor eécni.cc legislativa.

~ PLENÁRIO

EMENDA ES34840·0

r;,--------- 'LEH,IIIIO/C;:~"'lsdo/IUleOlllssio_------_--,

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA
r.r UXTo/Jun'F1CAçlo _,

EMENDA ES34836·1
te COOSTI'lUINTE DEPUTAOO = OLIVEIRA

f:J PLENÁRIO

Suprima-se do parágrafo énaco do art. 6 2 , das

DJ.SPos.i..ç,ões TransJ.tórias, a expressão: "aucomata.cemenuev ,

r.r TEXto/~I..ST1'I:A~io ____.

JUSTIFICAÇAo

A redação suçer-ade visa a melhor t écnc.ce legislS!. Supz-ama-iae o art. 8 das na.sposaçõe s Trans1.tórias.

tiva.

JUSTIFICAÇÃO

É dnvaéve í, o prazo determinado no dd sposLt.avo ,

EMENDA ES34841-8 .,," ---,
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

r.r rLEH.âNla/t:OlllssÃO/SUJCG/,II.lill ---,

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

~ PLENÁRIO

r;,- 'U;no/~IJ'TlflC,l.~iO_------------____.

= 'LENANla/col.lI'Ss:O/SUICC/,lIUio -,

EMENDA ES34837-o

suprima-se no §1l~ .do art. 79. das 'pJ.sposições

Transitórias, a expressão: 11 méxamo",

r;r l'C:nO/JUSTt'lc,lÇ,;,O -,

supruma-ue o art. gg e seus parágrafos

JUSTIFICAÇÃO
das Disposições Transitórias.

Redação aprimorada, va.sanõc a uma melhor 'récnxce

Legislativa. JUSTIFICAÇÃO

EMF..NDA ES34838-8
(l Constituinte Deputado ADOLFO OLIVEIRA

o LegislatJ.vo e o Executivo estão por sua

.ne tuzeae cepeca t aôoa a efetuar o proposto.

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

~ PLENÁRIO

EMENDA ES34842-6

r.r 'LlHAllloll,ollIU.io/IUICC ..IStiO -,

~""-:-l
l....§~

EMENDA MDDIFICATIVA

r;,--------------'ttltTO/,lU?llfIeAÇ;,O------- ----,

= TE:no/~!,lnl'lc.ç';\O-------------_,

Suprima-se, no artJ.go 72 do T:1tulo X, Dispos1=.

ções Transitór~a, a expressão J.nic1al "Para os e âez.tce do SQprJ.ma-se o art. 10 e seus 1. tens das

artJ.go eneeeace", Disposições Transitórias.
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JUSTIFICAÇÃO
EMENDA ES34846-9 .,."
, CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO--:Oc:L-::I:::V=E=I=-RA~-------' rl'.uTIDO~

Trata-se de d1SPOS~t~vo anócuo .

r.r------------- TUTOIJ\Jnl~lc..çio----- ___,

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

Remene j e-esse os aequan t ee ô i spcsa tivos das

Disposições Transitórias} Ut::.1..o- x :
O art. 20 passa a caput do art. 18

r.,--------------TEXTIJ/JiJST1fle"çio- -,

o art. 19 passa a 12 do art. 18

O art. 18 passa § 22 do mesmo.

subse i rua-ee no caput do art. 12 das naepos a.çôe s

'rxens a.t.ôxae.s , a expressão "dos Es tiadoe" para a expressão" de

Bat.adoev ,

JUSTIFICAÇÃO

Em oceda.ênca.a à boa t.écnace Leq.i s Le t ava ,

JUSTlFICAÇAo

Redação aprimorada.

EMENDA ES34844·2
, CONSTITUINTE DEPUTADO ADÔLFO".-;O"L"'I"V"'E"'I"R"A---------; FP~''''"'~

F/'[J71

EMENDA ES34847-7
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

r.r------------- nlTO/Junl~'c~çi.D_-_-_---_-----

Dê-se ao 1-tem I do art. 24 , das Disposições
'O~X!

Transitória~eequ r rrte redação:

T[l(iO/JU5rFl:"çoic :;l
Dê-se ao §12 do art. 12 das Disposições Tran"" tó

rias, a seguinte redação: - J.

u§lS!:_ Até que se criem e a.natiaLem os TrJ.bunaJ.s Regio

nais Federais, e observado o disposto no §3º do ax.

tigo ent.ez-acz-, o Tr2bunal Federal de Recursos e, !
posteriormente, o super aor- TrJ.bunal de .rus t açe , I
exercerão a ccmpecêncae àquelas at.r abuadas , com- I
pet.ando-ühe ainda, promover-lhes a aneee i ecêo

elaborar as listas 't r-IpLi.ce s dos cend a.datio a à
composição ~n).c:Lal."

JUSTIFICAÇÃO

Redação epr-arnor-eda ,

1- ant.eçrex-ee-âc nos orçamentos da ünaêc ,

confozme dispuser a LeJ., salvo no caso em que os Lnt.ez-easea da

defesa nacxcnaj aconselharem da vergente ;

JUSTIFICAÇÃO

Redação maa s ampla e o'bj e t a.ve ,

EMENDA ES34848·5
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

= HXTO(J\Jn'~lcAçi.I) ___,

• .1'arág:r;:afo Único - Havendo a.r-requLaradede , o Tribunal' de Con

tas da üna.ãc encaminhará o processo ao MJ.

nistérJ.o Público Federal que proporá no prf!

zo de sessenta dr.as , a ação cabível 11 •

, Dê-s~t~~afO ún~CQ do art. 30, das D1.sposl:.
çõe s TranS1.torJ.as~uJ.nte redaçao:

DEPUTADO ,lADItOLFO OLIVEIRACONSTITUINTE

PLENÁRIO

r.r-------------rtxro/J...'1"'t~AC.io _,

Dê-se ao

a aequa.nt.e redação:

22 do art. 13 das DISPOSIÇÕES TRANSItÓRIAS
JUSTIFICAÇÃO

Redação mais clara e uDJetJ.ya.

EMENDA ES34849·3.
§ 22 Aos auuea.s Procuradores da Repúbl1.Ca

~ r- ~ assegurada a opção entre as cer-re i res do M~nl.stério Pú _

bl1.CO Federal e da Procuradoría da trna.âo , a eles somente apl1,.

cáveis es vedações Já vigentes à época da promulgação da Con.§.

tl.tuJ.ção.

CONSTITUINTE DEPUTADO ADObFO OLIVEIRA

PLENÁRIO

r;r------------- TEl1"O/Jun'~lc~çi.o -,

5uprlma-se o 1-tem V do art. 32 , das

Disposições Transitórias, T..(.~ )(

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

A emenda va sa a ressalvar sl.tuações Juríd2:,

cas Já existentes. Daspos.i t Lvo impraticável.
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CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

EMENDA ES34853-1

,..,,-------------_TUTO/J~STlfICACio -,

CONSTlTUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

EMENDA ES34850-7

tJ PLENÁRIO'

~--_---_-1'1..t!1.1l10/CClUIStiot,u.cC"I~tio-__--------,

,..,,- TEJTO/JUSTIFIClQÃC -,

Dê-se ao Art. 35 das Disposições Transi-

suprame-cse , no art, 32, das rn eposo.çôea TransJ.tQ

r1as~te expressão: "ou de Força do Exércl.to que tenha

prestado s er-va ço de segurança ou vaç a t ânc i.a no l:ttoral ou

a.Lhe s oceéro.ces?.

I:~
tór:l.6sya aequtrnt;e redação:

Art 35- Aos segurados da Pr-e vz.dénca.e sccae t

Urbana, quanto aos ceneHcace pr-eva s t.oa na Le j, 3807 de 26/08/60 e

ã eç i s reçâo subsequente , e aos segurados da Pz-eva.dénc aa sccae j

Rural, quanto a LeJ. Complementar nº 11 , de 25/05/71 com as alte-
JUSTIFICAÇÃO

A expressão aup'rmu.da não se enquadra no espírJ.

to que norteou o dJ.SpOS1t1VO. rações con t a.da a em LeJ. Complementar n!:! 16 , de 30/11/73, asse-

quredo , r'ec apr'ocement.e , o cômputo do tempo de servaço prestado

r eepec t avement,e , na conô i.çâo de trabalhador rural e urbano.

-rauprame-rs e o art. 36.

JUSTIFICAÇAO

EMENDA ES34851-5
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

~--------PLEIiMI10/Co""sio/suleolflasio-----------,

Redação apz-amoz'ede ,

~---_---_----_TE~TO/JUnIF.e.Qi.o--------------,

Dê-se ao parág't'6fo úna.co do art. 33, das DJ.sposl,.

, ,Jil:f!i ",- -ções Transl. torJ.as, qua.rrt e redaçao:

nparágrafo únãco - A concessão do presente bene f Ic a.o se fará

conforme t e r complementar de a.na.ca.e t a ve do

Execu'ta.vo , "

EMENDA ES34854-0
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

~------------_TEl(TOIJUSTI'ICAf;io-----------------.

JUSTIFICAÇÃO

A uru.êo não pode, dentro do prazo ex i.ç i.do na re

dação oraç a.ne t , cump'ra r o a1:L d i.epoeuo ,

Supz-ama-r ae o az-ta.qo 37 38 e 40 das Dispo-

sições Transitórias 1 lJ..~ Y..

JUSTIFICAÇÃO

05 da spos i t.avoa contêm mat éri.e da competên-

c a.e de Leqas Laçjio complementar.

EMENDA ES34852-3 '"". --,
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

r.r---,,----- ~..ItNilll0/CONISUO/i:O.co"'usio __,

,..,,- UnoIJIJSTIFICAf;AO ---,

EMENDA ES34855-8·

Dê-se ao art.34 das na spos a.çôea Tran5J.tór~as~
aequa.ntie redação:

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

PLENÁRIO

r.r--------- TfXTOIJtJSTIrIC.lçio -,

11 Art. 34 - Os vencamen t o s , remunerações, qua a.equer vanta-

gens e aô i.c aone a s , que e s t e j am sendo pe rcebados

em desacordo com esta constaturçêo , serão, na da

ta de sua promulgação, ameda.a t amen t e r eduz a.doa

aos Larru t e s vde t er-ma.nadoa , não se admz.tia.ndc a.nvo r

cação de daz-eato adqu a.z-a.do ou percepção do

cesso a qualquer título. 11

11.~__K_~ubstJ.tua-5e no art. 39, das na.epos a.cêea Trans~

tór~as~pressão "devendo o processo estar conc Iuadc no pr,2,

zo de canco anos 11 , pela expressão "no prazo J.mprorrogável de
c mco anos".

'JUSTIFICAÇÃO

A redação euqezade torna o daspoaat avo maa e ef~- JUSTIFICAÇÃO

cea , Redação aprJ.morada.
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EMENDA E534856-6
(J CONSTITUINTE ADOLFO DE OLIVEIRA

r;T" TE~TO'Jll'TI,.ICAÇio-------------__.

EMENDA ES34860-4 ,,,,.~ ~

• CONSTITUiNTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

r:T__7- '~II:NAIIlD/CDNI.sID/.LlleO»lllio---------...

= ultTo/JUIT'I'ICAÇio --,

EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO, DE CONSTIT\lICÃO(SUBST, DO RELATOR)
Suprlma-se o art. 53 das Disposições Tran-

sitórias.
Subs t i tua-is e no art. 41 'de "Inspos í çóe s TransltóTlaS"}1 X)

as expressões "es t;e ar t í go" .po r t1'~tem 11 do art. 234 11
•

JUSTIFICAÇÃO,

JUSTIFICACÃO

Na fase de slstemat12ação' o conteúdo" do atual art.41

constava como parágrafo d,g. d~SpOS1Ção hoj e constante do art. 234.\

No deslocamento para "DispOSIções 'tr-ans i t ôr í.as" não fo i, mod í.Ea cada

a r ernae s âc dev a.da ,

Contêm da eposr t.dvo ímpraticável.

EMENDA ES34861·2
CONSTITUIl;:1iO DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

=----,-------'LlJ(AIIIO/cOwl'do/.l.IICOliI... io ~

=-----------__ TUTCl/JIJIT"'c4Çio _,CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

r:T-- ' ..tNA"IQ/COllISSi.ol.llICOIlI..io ~

l: PLENÁRIO

EMENDA ES34857-4

r.r--------- rUTO/JUITlFIC.o.çi,o --,

supra.ma-ne o art. 55 das nd.spos r çêes 'rrene i.eé-

r~as ..

ãupz-ame-cae o art. 48 das na.epoe i çôea Trans~tó
rJ.aslr.L~ X.

JUSTIFICAÇÃO

Contém matérJ.a de lei complementar.

JUSTIFICAÇÃO

o d a.apo s at Lvo pe r'deu seu ob j e t a.vo r-em a redação

dada ao a t em V, do art. 135.

EMENDA ES34862-1

PLENÁRIO

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

r.-r---------"L[NANIO/IlOM11.ÂO/IU.CO»lUio __,

suprame-cse o art. 56 das Disposições

r.r-------------T[JlTO/~llST1'lllAÇ...O------ _,

Transitórias.

AUTOII __,

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

f:J PLENÁRIO

EMENDA ES34858-2

r;;T ~l-IN.~IO/cD..,llliD/.u.ea.. ,lSio __,

r.r TE~Tc;'JUSTIFleAçi.D-------------_,

Sup'rama-rae o art. 50 das Disposições Transi- JUSTIFICAÇÃO

tórias, 'V:~ X,

JUSTIFICAÇAo

o da s po s a t.avo se completa com o a t.em V do

Se a anveataôuxa dos Juízes togados é limitada

no tempo, torna-se d~f:íc].l Justif~car sua eat.eba.Lá.aação nos
respectivos prazos.

art. 85.

EMENDA ES34859-1
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

r.-r- ,.l-t".'"11/çDllln.i.o/lll.COlllalÃo ~

PLENÁRIO

r.r-------------ff.'HD/JlJS'rIF.C.lçio-------------,

EMENDA ES34863-9
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

PLENÁRIO

r.r-----------__ TlXTO/JUS'flfIC..çiO _,

suprame-ose o art. 51 e 52, das üa.spos i.çôea Tran-

Inclua-se .no § ,22 do art. 58, das Disposi

ções Trans.1tórias , logo após a expressão" consumando-se'; a ex

pressãov com a posse dos eleitos no.........

s a't ór ae s ,

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇAo

Contém daspoeLt.avos Lmpz-etn cziveds , Redação epr-amcr-eda ,
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CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

t:J PLENÁRIO.

EMENDA E834867-1
t:J

= TI:XTONUITI'IC...;.io'-------------__,

r.r--,,------ 'LlIi'UIO/cOWISS401.u.CO""Sl.iO ~

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

tJ PLEIlÁRIO

EMENDA E834864-7

r.r-------- "L(lIlalllo/I:OIolII.io/'l).eO"lnlQ~· ~ -,

=--- T[XT(J/~ulTlrlcAçi.o' __,

Inclua-se §3 2 no art.S8 das nrsposLçêea TransJ.tQ.

xa.as , com a seçuant;e redação:

Dê-se ao art. 69, das Disposições TransJ.tóxJ.as, _

a seguinte redação ~

11 §32- Na hipótese do §2!?, o Prefel.-to, o vJ..ce-PrefeJ.to

e os Vereadores do Nunac Êpao do RJ.o de .renearc ,

eleJ.tos em lS de novembro àe 1988, passarão; a

partJ.r de l!? de ]ane1rO de 1991, a 'ocupar, res

pectivamente, os cargos de Governador, vaca-co

vernader e Deputados Estadual.s do Estado da Gu,ª

nabara.

"Art. 69 - os Pz-eaa.dentiea dos Poderes Legisla1;J.vo, ExecutJ.

vo e JudicJ.ár1o prestarão, em eeesêo solene do

Congresso xecaone t na data de sua promulgação,

compromJ..sso ~'" manter, defende,r e cumpr1.r esta

Cone t.a t.uaçâo , 11

JUSTIFICAÇÃO

Redação aprarnorede ,

JUSTIFICAÇÃO

A inclusão suqer-aôa va.sa a complementar o pará

grafo anteraor •

EMENDA ES34865·5 ...UTOR-- ~

• CONSTITUIIlTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

r.r--..,.,------ ~LlIl.lllIO/CO...IJJio/.UlCOIIl••io -r

EMENDA E834868-0.
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

r.T-------------TUTC/J(,STIFll:AÇ~O-- --,

r,r-------------TEllrO/JUITIFIC4Çio ---,

--r~~-Y' Inclua-se, onde couber, nas DJ.sposições Trans~tQ

rJ.as;Y'é aequz.rrte ArtJ.go:

Dê-se ao §32: do art. 59 das no.spos a.çêes TransJ.t,Q

r-a.as , a eeçuarrte redação:

li § 32- li enfiteuse corrta.nuez-é sendo apLa.ceda aos terre

nos da maz-a.nha e seus acz-eec a.doa c "

JUSTIFICAÇXO

" Artigo .... Ouva.da a população J.nteressada, Lea, complementar

poderá a't r-a.buar ao munacIpao de PetixópoLas esta

tuto por.Lraco , econômaco , adma.nas tiz-atia.vo , fJ.nan

ceaz-o e tr1butárJ.o especz.aas , com va.euaa a se

d~ar centro turí.st:Lco e econâmico-financeJ.ro ca

paz de a't r-ea r a.nveatiamentro s e poupanças externas.

Já exr.s t e a definição legal do que ee je terreno

de ma'ra.nha e seus eceescaôoe ,
JUSTIFICAÇXO

A norma contida no presente dd apoea t Lvo poderá

vc.r a trazer anconeévea s cener Icaoe à população daquela cz.dade

m.s'tôz-ace , para onde afluJ., dr.àr i.ament.e , grande número de tu

ristas.

Acrescente-se §4S! ao art. 59, com a aequa.ntie re-

PLENÁRIO

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLlVElRA

Suprima-se os artJ.gos 61, f 62, 63, 64 e 65 das

ud spos r çôea Transitór:LBs.

EMENDA ES34869-8

=------------_TtXTC/Jun,'ICAç~O'--- __,

dação:

• § 4" - EXhnta a enfiteuse, o ez-t.aço titular do domínio

àireto deverá, no prazo de 90 (nove:pta) daes ,

sob pena. de xeaponaaba.La.ôade , confiar à guarda

do r-eç.a.et ro de amévea.s competente toda a documen

tação a ela ee i.e cavo ,

EMENDA ES34866-3fl CONSTITUINTE DEPUTADO ADdt1!'l:i OLIVEIRA

r,r-------------U.lI.TO/JUSTI'1CJlÇi.O -,

JUSTIFlCAÇl\O

JUSTIFICAÇÃO

Encerradas as a t a va.dadea enüat eu t a.ce e torna-se

ampez-a.oao preservar o acervo de documentação mantendo-o sob a

responsabJ.lJ.dade do of1.cJ.al do xeç a.scro de amóvea.s competente.

I
I
I ,

Os da.spoa i.t avoa perderam sua: eâacécae ,

vista a redação dada ao capítulo VI, do Título IV.

tendo em
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JUSTIFIC~O.

CONSTITUICl\o DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

r.T Tl[nOI4lJ!TIFIC~io-------------____,

Dê-se ao l.~em VI do art. 60 das Disposições

Transitórias.. a aeçua.nt e r-eõeçâo e

A extançâo qz-adaua.ve da concr-abuaçâo ea.nd LceL eliminada

pelo § 3 2, ~o art. 92 é absolutcmente necessária sob pena

de J.JJlPlanta~-5e o caos no ea.nãace t asimo bz-e aa.Lea.xo -ccm a

promulgação lda nova Carta Magna.

"VI - Com a euperva eâc e pat-tac apaçâo da

PolíCJ.8 Federal... • . . . . . . . . ... aeroportos e fronteiras. 11

EMENDA ES34873·6
JUSTIFICAÇÃO

AUTlllI --,

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

A presença da PolíCJ.B Federal é ampz-eac r.ndd>

vel para a va abz.Lz.dade do ô.í epoaa t.a.vo ,
r.T --'- TU.TO/~ull'TI11CAÇÃO ____,

EMENDA MODIFICATIVA

Ao Ml.nistérl.o Públl.cO da Trabalho

não se aplJ..cam. pelo prazo de dez

an015. as eX1gênc:Las dos Arts. 136 e

157. referentes a tempo na carreira.

11 Art.

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

t: PLENÁRIO

r;r-------------TE:lTO/~IJST'f'e.çi.o ___,

EMENDA ES34871·0

r;;T-------- nINAII10/CtOIolIUiO/tillICO"'lnio- ...,

Dê-se ao a.t em V do art.6D das na.epos i.çêes Trans~

t ôz-aes , a sequz.nte redação:
JUSTIFICATIVA

ti V - sem pr-e j ufao da comper ênc.ie da PolíCJ.B Fede-

ral ••..•••. , aeroportos e ãronee i.raa': .

JUSTIFICAÇÃO

Sem a presença da PmlícJ.B Federal o pr-e t endaôo

no da.apoaa t avo se torna anvaéve t ,

EMENDA ES34872·8
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

r.T ~·TL:IC'Tt>l.Jvnlf~~Ãt>-------------_...,

P1ENDA ADITIVA NAS DISPOSIÇ~ES TRANSITóRIAS ,,,-,,:J.u9.,,]C

Acrescente-se o segu~nte artigo onde couber:

o MinJ.stérJ.o Público do Trabalho, em face de sua

atual r-ee t aõeôe , a atual redação, r e atr ançanôo a escolha de seus

membros que l.rão compor o 'l'r:Lbunal Superior do Trabalho, aos que t§.

nham dez anos de cerxea're , pode levar, em caso de ancexpretaçêc li
teral, a resultados opostos aos buscados pelo Leqa s Ladox , por ra

zões qu'e passamos a expor.

O primea.ro concurso de provas e títulos para ingresso

na ce rxec.re de pr-ocur-ador- só foi realizado pelo M:LnistérJ.o Público

do Trabalho em 1982, em coneequêncae do que os pr-Lmea.ros concursa

dos só foram nomeados a paz-t a r- de 31 de março de 1983. Assim,

p",:!:..,..,r-tQ s~n<:lu, nenhum -soe se s concurseao« tem )loJe dez anos de car

z-eaz-e , em~ora alguns, \antes p'~rtencentes ao chamado Quadro Suple

mentar, Ja s e j am procurrdores ha maa,e de 14 anos.

Contavam" \ poa,e , com dez anos' de M:Ln~stér~o _ P.tÍblico,

quando em função de concurso passaram a J..ntegrar o chamado Quadro

de ce'rxeare •

Art. _ A per-t.a.x de um ano, contado da promulgação F~

der-eL, a li Contrra.bua.çjio aíndice 1 " será anualmente r-eõuaaõe

à razão de 20% ( va rrte por cento) até a sua completa extan-

ção.

12 - Enquanto não ex't r.rrt a a ccrrt r abuaçâc s mdrcc r , do

total arrecadado, 70% Leet.ent.a por cento) serão c r-ed a't aôos

aos e r.nd r cet.oe , 23% ( va.rrt.e e três por cento> às federações

e 7% ( sete por cento) às confederações.

§ 22 - Lnex i.atn.ndo confederação, o percentual a esta

de s t i.nedo r-ever-texé em favor da federação; a.nexa.a't.a.ndo fede-

ração no grupo confederado, o percentual a ela des t a.nedo re

verterá em proveito de confederação; Lnexn.at.r.ndo confedera 

ções e federações, o percentual ÇI. elas de at.a.nadc reverterá

em proveito dos s a.ndxce t.oe r a.nexas t a.ndc aa.nda.ce tioe , federa

ções e confederações, a cont r abua.çâo s a.nda.ca L reverterá em

favor do fundo de cuatieao do aequr-o-ide aempxeqo ,

Atualmente, a cet eçorae man s elevada do Minl.stérJ.o Py

b'La.co do Trabalho, é a de Subprocurador-Geral, com eeae cargos de~

see , apenas um, maa s antigo na Procur-adora.a , porém maa.e povo como

Subprocurador-Geral, tem dez anos no Quadro de CarreJ.ra. 'roüeva.e ,

não é concursado ao passo que os outros cinco o são.

Ainda para rexmpã a.r í.ce'r e dos atuais 27 procuradore.s de

pra.meaxa catieqoz-a.e em exJrcícl.o, apenas dez possuem 10 anos no Qua-
I

dro de cer-rea.rn , Desses çlez, nenhum é concursado, ao passo que 16 o

são, embora, como todos be concursados, tenham apenas 4(quatro)anos
no Quadro de Carrel.ra.

Com relação dos 'l'ribunaJ.s Reqaone.í.s do Trabalho, o

problema causado pela atual redação do Art.136 també.m é grave, no

que se refere à par-tac í.paçâo do M:Ln:Lstério Púb'La.co , Dos 143 ProcurA

dores lotados nas reg10na1.S, apenas 13 poderão canda.da'taz-e ae a car

gos de Ju:lzes. Nenhum deles é concursado. Todos entraram na carrei

ra de forma excepcional (sem concurso), por força de d í.sposa tJ.vos
legal.s .

Desses ~3 Procuradores, 08 estão lotados no R:LO de Jjl

nearo , 02 em Salvador, Dl em Recífe e 02 em Porto Alegre. A ProcurA

dora do Rec3:.~ não pede se.r Juiza, porque é casada com um JuJ.Z 'de

Trabalho. AssJ.m, cone a.dez-ando-cse o número d/?pr~curadOr1i''l'''iRern,...
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EMENDA ES34874·4

nais em 12 delas não há element.os para comporem os Tribunais respeg

tivos.

De um tota.l de 176 procuradores, 74 são concursados.

Estes ( entre os quais o e euea Procurador-Geral, procurador há maa s

de 14 anos, mas aprovado no prameaxc concueec-nevaec em 1982) não

poderão cenda.dat e r-<ae a vagas nos TrJ.buns:LS (ver quadro anexo).

O Art. 136, como se encontra z-eda.qa.do , consagrando a

penas o critérJ.o da antaquadede e desprezando quase totalmente o de

mez-ecnmerrtio , impede a todos os concursados do MJ.nistérl.o PúblJ.co do

Trabalho o acesso à Magl.stratura, permatdndu-ee apenas aos não con

cursados.

"'tJto~--_-_-_-_---.,

CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

I - complementariedade dos sistemas público, privado esta
tal, na concessão e exploração dos serviços de comuru cação eletrôni-
ca;

11 - pr i or i dade a finalidades educativas, astísticas, cultu _
rais e l.nfOrmatlvas;

111 - promoção da cultura nacional em suas distintas manifes
tações, assegurada a reglonalização da produção cultural nos meios de
comunicação e na publicidade;

§ 12 _ Os meios de comunicação e serviços relacionados com
a liberdade de expressão e de comunicação não podem, direta ou in

diretamente, ser objeto de monopólio ou oligop6lios, excetuados os
servaços públicos de t el ecomumcações , comurucação postal e de da
dos.

§ 22 - A Le a criará mecanismos de defesa da pessoa contra a
veiculação, pelos mei os de comunicação, em horários mdí scr í.ní nados
ar v i ru ênc i a e de formas de agressão à moral e aos bons ('ostUIl'le:>s.

= Tt:nD/~UIlTI'IC.ÇÃD-- __,

suprame-cae o 1. "tem III do art. 60 das

DisposJ.ções 'I'ransl tórias.

§ 32 _ A lei regulamentará a propaganda comercial de medi

camentos, formas de tratamento, tabaco, bebidas alcóo11cas e agro 

tóxicos.

JUSTIFICAÇl\O
JUS T I F I C A ç Ã O

ção san:l.tária e

Trata-se de a t a.va.dade z-eaez-vede f~scalJ.z-ª.

função socaaa •

Acredita-se que a presente redação anccrpure , cuidadosamen
te, o que há de consenso entre as centenas de propostas já ofereci 
das para. o.tema.

EMENDA ES34875·2
CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

PLENJlRIO

Entende-se que cabe aos meios de comunicação - e não somen
te ao r éd i o e à televisão - promover a sociedade.

Acred.i t a-s e que o monopólio estatal dos serviços de tele
comunicações, postal e de dados seja necessário à democracia.

= -'- Tl::nO/.rUl'Tlflc:"ç10, ,.-- _,

EIIENOA . ADITIVA

Transfere-se para a lei a regulamentação de propaganda co
mercial de tabaco, medicamentos etc.

Acrescenta-se , onde couber, nas Disposições Tran-
, ",',kJ.,,-y;,

E~tor~asYõeeçua.nt.e artJ.go:

11 Art .__ FJ.ca vedada , a partir da promulgação

desta const atudçâo , a cz-aeçâo de Conselhos ou Tribuna:l.s de Contas

MunJ.cipa~s 11, ressalvado o da.eposto no artigo 46, § 32.

,.L~N~1l10'c:ONISS.iol.UlCoall...io ___,

=__~ TtxTO/.rtJ1IT1'ICAÇill --,

JUSTIFICAÇl\o
Suprima-se, no § 60. do art. 13, a expressão "durante o

mandato".

A ceaecêc de novos Conselhos ou Tr:l.bunaJ.s de Contas

nos MunicípJ..os ferJ.rá os pr-anc Ipaos conaoj.Ldedoa na Seção IX da

FJ.scalJ.zação Pa.nancear-a , or'çementér-ae , operacaonaj e Pa'trramonae L

JUSTIFICAÇM

A emenda visa a tornar clara a regra de inel embi l rdade.

EMENDA ES34876·1

=-----L.--------TIUTO/~UIT"IC";.iO _,

FEP.!lA1IDO HENRIQUE CARDOSO

PCENÃRIO

EMENDA ES34878·7
[!J

tr=Pi""JlllOO~• PMOB
AU101t------- ,

Constituinte FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

constante do Pzo j e't.c

re-r__..:..- UXTO/.rUITI'Ic:AÇio, --,

EMENDA MODI FI CATIVA

Dê-se ao artigo 291, do Substitutivo do Relator t wS seguin-.

te redação: DAR AO ART. 98 A SEGUINTE REDACÃO:

Art. 291 - ~ assegurado, aos meios de comunicação ampla li
berdade, a serviço do desenvolvimento integral da pessoa e da socie

-dade, respondendo cada um pelos abusos que cometer., na forma da Ler ,
cbservadcs os seguintes princípios:

,Art.98 Se a proposacâc não for aprovada em seus

termos integrais, por ambas as Casas, será subme-
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tida â comissão nu s t a especial, que a exammar á P2,
'r a ô i r mn r as d í ve r gênc a as , apôs o que r e torna ã
epr-ec aacâc de cada uma das Casas.

EMENDA ES34881·7
Constrtumte FERNANDO HENRI UE CARDOSO

PLENJlRIO •

= TIXTO/JUSTIFlCAÇÃO -,

JUSTIFICATIVA
Suprima-se no §6 Q do artigo 209 do subs t i tut í vo a expressão
Iltambém" •

~ necessário

ma.st a não se sobrepõe
mas apenas v rs a dLr-dmar

D projeto ã aprecaacâo.

expã ac at ar que

às Casas do
davergênca.as ,

a üomrs.s âo

Congresso J

voltando
JUSTIFICAÇAO

A expressão é desnecessária, devendo ser suprimida.

r--r-------------'tliXTOlJlJSrrnCAÇÃo---- ---,
r.r TlXTO/JUSTI'ICAÇio _,

'l,.lll-""IO/I:ONISSÂCl/IIlIOOllIUi.o .,

PLENJlRID

fIY"'''OO~• PMOB

'1,.IM&IlIl)/I:0Ill"io/IUICOlillllio __,

tJ: PLENlIRIO

Dê-se ao art. 135, IV, a'segulnte redação:

IV. Os vencimentos dos magistrados serão f r xados com
d, ferença não excedente a dez por cento de uma para outra das
"categonas da carreira, atr ibuí ndo ... se aos lntegrantes dos Tri
bun a r s Superiores e dos Tribuna1S de Justiça dos Estados nãõ
menos do que perceberem, a qualquer titulo, os Secretãnos de
Estado, não podendo exceder os dos Minlstros do Supremo 'r r-i bu
na1 Federal. -

Suprima-se a expressão "Lnc Ius ã ve" na letra "b" do inciso 11 do

§8 Q do artigo 209.

JUSTIFICAÇ~O

A expressão é desnecessária.

JUSTlFICAÇl\O

-e ee r-en cr e t aos Secretãrios de Estado, norma constitucional

v,gente e que existe desde a Carta de 1934, ê salutar, no s errt t do de

manter um equr Hb r-io de remuneração entre membros do Poder Judr c í â r í o

e do Poder Executivo, devendo ser as s i na l ado Que, no caso, não se cui
da de v t ncu'l e çâo , mas de s t mpl as "p r s o? , a evitar d t s pa r-t dade de pag2.

mento, comprometedora da r nde pjin c t a do Judiciãrio Estadual.

EMENDA ES34883·3 ""'"•. ---,
l!J const~tuinte FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

plpnãrlO

Por outro lado, impõe-se a adoção de tal modalidade de garan

tia, uma vez que razões orçamentãrias e de técnica de elaboração orça
mentãria não pe rmt t r r-iam se deferlsse ao d ud'i m ji r-l o a qar-an t r e da ir
redutlbl1,dade~ de van dmant os , que ser i a 'a melhor solução.

Ao att. 69, S 80 - •

Acrescente-se, no final; ..... "na forma da lei".

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA ES3488Q-9
CONSTITUINTE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

PLEN1iRIO

A expllc.itaçÃo que a entrada e eafda de bens do ter:Htór1.o n!,

caonal, se faça na forma da Lea é necessária para proteger o arrtexesae nacional,

além de aer- tradic.1onal nas Constitu.1ções brasileiras.

=-------------TUTO/~ulTlrlc:lÇio-------------__,

Na alinea "d" do item lI, onde se d1.Z "de maior1.4 absoluta de

seus memb'ros" diga-se lide do1.s eeecce de seus membros".
Plenário

JustifJ.cação
= TUTO/~UITIFlC.u;io__-- _,

A Carta Magna de 1946 estabelecia, para a mesma f:Lnal:llla.de, um

qU()rum de 3/4" dos desembargadores; a de 1967, or iunda do regime autoritá

rl.CJ de 1964, reduziu o quorum para tl\81.oria ebsckuta , o que foi confirma.do

pela CODstltuiçâo.de 1969 (Emenda. nQ 1). Agora, procura-se restau-t'ar

quorum devido, propdcaandc aos magistrados mais antigos, que ni.o raras v!:.

zes , são os mais experrentes e capazes, o necessário prêmio, e evatando ,

BO mesmo tempo, a formaçÃo ,de polítcas administrat1.vas inaceitáveu, a nf

veâ de promoções.

Transfira-se o .. 45 de art. 69 para o art. 59, como parágrafo

único.

JUSTIFICAÇÃO

A matéria é D1a1.S pertinente ao artig.o 59, que ~rata du reIa

çõu internacionai...



FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

EMENDA ES34885-0 '''''-------,.J .r;r"':'B""~_'[!l ConstituintE! FERNANDO HENRIQUE CARDOSO . C-..:E'6.t : J
r.r .- PL1NAIIIO/coWIS,;.o/.UICOMltlÃO -,

Plenário
= TExTOOUSTI'tcAÇÃO --,

EMENDA ES348884
tJ
= l'l.II:N:Al'lO./COUlssio/.UICOllIUio --.,

PLENMIO

r:..- ------,.'tx'of~IlS'T\f\c ..çj,o---- ---,

Emenda modlficativa, 80 art. 69.

~, no capuz do art. 69, "antegradade física e m~ral"

Leia-se: "antegmdade f'Í.sica e menta.l.
EMENOA SU PRESS I VA

Suprima-se o § 30. da art. 11.

JUSTIFICAÇÃO

Não há como a Constituição assegurar Int.egm.dede moral.
JUSTIFICATIVA

EMENDA E534886·8
t: Constl tui nte FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

PI.INAIIIOICOIolII.iO/.UICOUI"io ,

O § 30. mstrtui a dupla nacionalidade.

O Bras11 sempre adotou o pnnclpio da nacronat idade ünl
ca consaoraco na no,sa legislação.

O § 30., na sua parte final, sucormna ainda a nac10na1.!.
dade braslJelra ã JeglsJação estrangelra. Recomenda-se, aSSlm, a supressão do

parágrafo.

= Tl:xTo/~un"le.çio ~

FERNANDO HENRIQUE CAROOSO

Dê-se ao item 'VI da artigo 135 a seguinte r eda-

ção ;

,EMENDA E534889·2
[B ~P"1t11t!O~

PMDB

"VI - a juiz ti tular resid~rá na respectiva coma!.

ca , D ata de remoção, disponibilidade e aposent2.

doria do magistrado, por interesse púBlico, fun

dar-se-á em decisão tomada por dois terços do Tr.!

buna l , em votação secreta, assegurada ampla def.!:,

= I'LINA"IO/COIUS,io/SUICOllIIJio -,

PLEN~RIO= TI:X10/~USTI~fCAÇio--- --,

Ao art. 257:

58."

Onde se lê: fundamenta-se
JUSTIFICACllo

Lera-se deverã fundamentar-se.

Emenda visa a resguardar os membros do r r rbunal ,

assegurando-lhes 8 mesma garantia que o Substitutivo prevê para os

Senadores e Deputadas (§ 3º da art. 84) quanta à prisão de um de seus

pares. A 1550 se acrescente que os itens 111, IV e XI do artigo 83

prevêem, também, outros casos em que a mesma garantia é assegurada
JUSTIFICAÇM

aos Senadores. A previsão de dois pesos e duas medidas fere o pri!! A emenda torna o d i spos í t tvo mais consentâneo com a rea..

eIp í o da isonomia. l rdade,

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

ri EN~BJO
rrr------__ I'I.... NAItIO/CCllIUl0/.".CO.. lllio ,

EMENDA ES34890·6
t-J

,.,.-------------TUTO/~I.IITlrICAÇio _:. -,

PLENARIO

EMENDA E534887-6
tJ
r.r--------I'LEIÚIIlO/COIllIJJio/.U'ClUIlISÃO ,

,.,.---------- Tl:llTO/~U'fIFlC.. ÇÃO ~

Acrescente, no flnal do art. 288:

Suprima-se o § 50. do art. 284. Art. 288 - 00.00 • A pesquisa científica bâstca , desenvo[

vrda com plena l iberdade, serã tncent ívada pelo Poder Piíb1icoo

JUSTIFICAÇM JUSTIFICAÇM

A redação contada no dtspos t t ivn suprimido mvf atn l rza

as atlVldades culturais amaparadas pelo Poder Piíbhco.

A emenda visa mclutr o conceito da llberdade da pesquisa
bãsica e a seu tncentrvo pela Poder Piíbllco.
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dação:

r;,--------------UXTOIJUSTI'teAqi,O--- ---,

Seção I I. Constituinte FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

JUsTlFlCAÇM

Busca a presente emenda colocar o "hnisterlo Publlco no

mesmo oatamar de j-es pe t t ab f L'ida de tributado aos advogados, aos Procut"'!!

dores Fe de ra i s e dos E..~-tados e aos Oefensores Publicas.

Prestadas todas as "ve m as " devidas a tão nobre institul

çã o , nada justlflca tenha ela seu estatuto t nc l u[d o no prôorio texto

ccns t r tuc t oria l - o que e próprio de membros de Poder - enquanto os es

tatutos da advocacia, da Procuradoria e da Defensoria estarão na lei ~

o que sugeriria merecesse o Mlnlsteno Píib l r co , que atua fundamentalme!!.

te tomo parte no nr-o ce s s o , tratamento n r i vt l e qr ado em relação aos de
mai s 1 i t r q an te s , feri ndo-ese , a s s rm , o um versa lmente acatado e respei

tado p rf nc Ip r o da igualdade das partes no processo.

EMENDA ES34892-2

PLt ... "'O!cCall'.i.o/IVIlCOIilI.do ...,

PLENl\RIO

DAS PROCURADORIAS GERAIS DA UNIM, DOS ESTADOS li. 00 DIS
TRITO FEDERAL

CAPITULO V.
DAS FUNÇOEs ESSENCIAIS AOS EXERCrciQs 005 PODERES.

SEÇJ\O I.

DA ADVOCACIA.

Art. 174 - O advogado presta serviço de interesse piib l r co
sendo i nv i o l âve l por seus atos e manifestaçõe~ no eJS.ercício da p rnf i a-

são, nos Lrmf t e s da lei.

o Título V, CapítulD~V, passa a vlgorar com a segulnte r~

EMENDA ES34891-4
tJ FERNAN;O HENRIQUE CARDOSO

t?

Art. 175 - A Procuradoni! Geral da um ão ê o õrgão que

representa judiclal e extra-Judiclalmente, e exer-ce as funções da co,!!.
sultaria JurídlCa do Executivo e da a dnt m s t r-ação em geral.

§ 19 - A Procurador, a Geral da União tem por chefe o Pr.Q.

curador Geral da União, de livre nomeação oelo Presidente da Reuíib l r ca ,
dentre cs de dâos maiores de tr'inta e cinco anos, de notável saber Jurf
d, co e reputação, 1 i bada .

§ 29 .. Os Procuradores da Unlã.o ingressarão nos cargos 1ni

ct a r s da c e r rm r a mediante ccn cur-s o p iib l t c o de oravas e t f tu l os , sendo ..

-1hes assegurado o mesmo reglme jurídico do Mlnistépo Pfib l 't co , quando
em de d i c acâ o e xc l us t ve .

§ 3Q - Lei complemen1;ar, de f n t c t a t t va do Pr'e s t de nte da Re
pública, estabelecerã e organlzarã a Pr-ccur-adorr a Geral da União.

§ 4° - Nas comarcas do t nte r t o r a defesa da União poderá

ser conf t a da aos Procuradores dos Estados ou dos MuniclDl0S, ou a adv.Q.
gados de v i damente cr-e de nc i ados.

r.r TUl'O/~llnIFll:lÇ-.O _,

Art. 26 - ncresenee-cse após "Salãr~os mínimas ll
:

"respondendo o Estado pelas custas processuais, quando

for" "parte. "

JUSTIFICACl\O

Parece ser Lndevado e incoerente, ~or exemplo, o Estado

ser o responsável pelos honorâ raos advccat.fca.os quando o ha

beas data 11 é ampe t.r-eôo contra enb.dade particular. A perrnis

sl.v~dade pode gerar o aj ur aamerrto de ações sem qualquer pro

cedí.nenco , 1 mpe tradas por r.ncez-eaee financel.ro, apenas ..

Art.l76 - A representação jud,c1al e a consultoria jurídl
ca dos Estados e ür s tr t t o Federal comoete Drívativamente a seus Pracu-=

radares, organl:zadas em carrelra, observado o d i s nns t c no § 2 0 .do art.:!.
go an t.e r-t or ,

EMENDA E834893-1
Const>tw,nte FERNANDO HENRI UE CARDOSO

r.r--------I'LU;"IO/CO\lI.,ÃO/luecOlilJ"i.o ...,

r;,--------------n:;(tO/~IIST1'lC"Ç~O __.

Se ção lI!.

DAS DEFENSORIAS POBU CA5.

Art. 177 - E i ns t t tuf ua a Oefensorla Piibl r c a , para aorien

tação jurldlca e a defesa, em todos os graus, dos ne ce s s r t ado s ,

Parãgrafo Iint co - Lel comolementar organizará a Defenso 
na Pfib l r ca da União, do Distrito Federal e dos Te r r-nt iir-tos e estabele

cerá normas gera15 nara li organlzação da Defe ns or t a Publ1ca dos Esta :

dos, assegurado o mesmo reglme jurldlco do Minlstêrio Publico, quando

em dedicação exc l us t va ,

No § 39 subst2tua-se a expressão "atr2butos do'' por "ex
tierraa, vos ao".

JUSTIFICAÇÃO

Seção IV
DO MINIsTERID POBLlCD

r,,--------------ThTo/~un.FlClÇ~O--- -,

EMENDA ES34894·9
tJ FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

1) Supnms.-se no art. 76, a expressão final do caput "e eaplt.

cilllmente sobre" e os anca.aos I a XV!.

I'LIE.... IIIO/COIlI'sio/sll.CO..1SSiO- ,

t? PLEN~RID

AtrJ.buto é quej.r.dade , equi.Lo que é inerente: eva.dentiemen-.

te, a expressão não é apropxa ada ,Art. 178 - O Mlnlsteno Publico é instituição oermanente,

lndlspensõvel a funcão j u r t s d t c r on a l noe fp'h"\S em «ue a lel Lt.tt,:tHJIIJt:

a sua r nt.ar-ve nçâo , cabendo-lhe ve la r pelos t nte r-es s e s sociais e indlv.l

du a i s t ndr s pon Ive r s e, Juntamente com os advogados, defender a ordem
jurídlca e a Ie qe l t dade democ r â t t c a , atuando dentro dos o r-m cIp t os da

um da de , í ndt ví s r br l r dade e r ndependênc i a funcional.

Parãgrafo ün,co - Lei comolementar def,nirã O estatuto do

Ministério Pfib'l t c c , vr s ando i nc l us i ve sua independência f'un c t on al em

relação aos chefes dos Poderes Exe cut i vos , organlzarã os Mlnistêrios

Píib l r c os Fe da r a t s e estabelecerá normas gerais para a organização da

i ns t r tu t ção nos Estados.



2) Em consequâncda transforma-se o art. 77 em parágrafo iimcc '

do art. 76.

3) Ajusta-se a competênC1.8 da trni.âo, para explicitar os itens

que ial terem,

r.r ..LINlRIO/COIolIIIÃc/auaccMIIlIÃO---------,

PLEN~RIO

= TU
TO/JUUlflCAl;ÃD---------------,

JUSTIFICACÃO
Supr-una-ae o § 20. do art. 30. das 01S;:>oslções Trallsitõrlas.

A eêcmce de enuncna'r a titulo de exemplo as ccaperêacaae le

g1.S1atJ.vas além de õesneceesâeaa gera conflJ.to de i.nterp't'etacão pois o Executl

vc se arroga o direito de le.g1.s1ar nas matêr1.3.s não 're'l.acacnedas expressamente.

,EMENDA 1iS34895-7
w \§
l FERNANDO HENRIQUE CARDOSO f~~RT'00:J

JDS

JUSTIFICAÇM

PLEN~RIO

A matêrla não deve constar de texto constitucronal

PLENMIO

Constltuinte FERNANDO HENRI UE CARDOSO
r.r---::===-- .L«1u.1l10/cCNluic/auacONllllill ..,

.fJ!\a'IDA ES3.4899-0,r.r-------------,.EllTO/JUlTlfoICAÇ;.O --,

Suprima-se o parãgrafo único do art. 31, J),Â~ J)1sf'o~

"l?AN~ i1!R.i45

JUSTIFlCAÇM

= TI;XTO/JUS,.lru:lçÃo---------------,

supr raa-se no inciso I do § 32 do artigo 207 do Sub~

titutivo do Relator a expressão "compensando-se o que for devido em

cada operação com o montante cobrado nas anteriores".

Com a redação dada ao art. 64, IV, õ drspos ição transrtê-
ria perde sua razão. lUSTIFICIl,Çl\O

FERNANDO HENRIQUE CARDDSD

EMENDA ES34896-5
(J
rrr------__ ·LtI(A"lo/COlollllilJ/IV<lCOMlldo ~

PLE~RID

r.-r------ TUTONUlTlrICAçio __,

Trata-se de repetição da não-cumulatividade do t r.r-

buto, que deve ser eliminada.

Constituinte FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
r.-r .l.I:MUlO/MNltsb/lllkO'"-Ui4 ..,

PLENAAIO
rrr TuTD/~unl'n:.AC.io-------------_.

Supr-ma-se o art. 32, o art. 33 e o art. 36 das D1SpOS1'"

ções Trans t têr-ras , Elimine-se a expressão "também". constante do §72 do artigo 209.

JUSTIFICAÇM JUSTIFICAÇAQ

Trata-se de uma única equiparação, não cabendo a ex-

Os dn-e rtos dos ex-combatentes Já" estão def tn'i dcs na 1e1.

Como o direito adqui r-i do ê assegurado pela Constltuição o d1spos1tivo perde a

razão de ser.
o mesmo ocorre com os soldados da borracha.

O art. 36 €i repetição do art. 35.

pressãc ,

EMENDA ES34901·5
t:J FERNANOO HENRIQUE CARDOSO

.LIl:JU./Il0/CONlSdo/.uacOloltsaio ~

PLEN~RIO

FERNArmD HENRIQUE CARDOSO

plEHMIO

~--_---- - __ TI:lt'TO/Jllnl.l1:lÇiD __,

Dê-se a se qui nte redação ao § 2Q do art. 64:

= TExrO/JUBTlFIOlÇio----------------, Art. 64 - ..

.(~:z::)-r;.
~

Inclua-se as D1spos1ções TransltÕr1aS) ""- de ~.

1I§ 29 - A p r-or bt çâo de a cumu l a r , que se estende a cargos, fun

ções OIJ empregos da a dm-i m s t r-açãc dt r-et a e t ndr r-et a , não se aplica 

aos aposentados quanto ao exe rc f er o de mandato eletivo, ou de um car

go em comtss ão",

Art. - O pr-incfpro aatebe'lec tdo no § 30. do art. 60

não se ap'l ica ã lei pr-evts te no art. 61.
J USTIFI CAÇM

JUSTIFICAÇAQ

A redação dada ao § 30. do art. 60 1mpede a revisão do

escândalo dos t'maraJãs". t;: necessáriD pois expllcltar a exceção.

A emenda restaura dr s pcs r t r vn que f 01 cmt t t dc , por lapso, do

texto do s ubs ta tiutn vc . conceito consta da Constituição v1gente e,

agora, Se aplica. apenas, quanto ao exercício de mandato eletivo

cargos, funções ou empregos de confiança, de natureza efêmera.
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S~çÃO II
DAS ATRIBUIÇOES 00 PRESIO~NTE DA REPÚB~ICA

TíTULO V
DA ORGANIZAÇll:D DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

CAPíTULO II

XVII
XVIII
XIX

XX

VI 
VII 
VIII
IX <.-

Art. O Primeuo Ministro será indicado pelo Presidente

de República após consulta h correntes partidárias da cãnara Fe
dt"ral, que compuserem a maioria.

§ lQ - Enviada a indica;ã::l a Câmara Federal, esta em dez

dias deve aprec.í á-La, consid~ra,d"-sa apro'lada se receber menifes
t açãci fa'/orável dol maioria absoluta de seus membros.

§ 20 - Rejeitada a iMicaç~o, outra deverá ser feita pelo
Presidente da Repúb Li ca no prazo dtl> de e dias.

§ 32 - Rejeitada a s~gLlnda indicação, o Presi:lente da R~

pública tem, ap6s nova consulta aos correntes particáxia'3 da Câmara
Federal que formam a maiona, Lrbe cdade de nomear livremente o Pri
melro Ministra, n~o podendo a escolha recair em nome xiJ.cusado pe
11 Cong:esso NacionaL

Art. O Presi~ente da República Po/"\ exone:ar o Primeiro

Ministru, em caso de fundada incompatibiliqt..de} comunicando o fato
ao Presidente da Câmara Federa t e devendo fazer em dez d;'as a in
dí.cação do substltuto.

§ 10 _ Ocorrerá também a exoneraçft1 do Primeiro Ministro

se aprovada, por maioria absoluta ~a Câma:a Federal, moçfto de cen-

SEÇÃO IV

DA FORMAÇÃO DO GOVERNO

A=t. •••
Art ••••

SEÇÃO III
DA RESPONSABILIDADE 00 PR~SIDENTE DA REPÚBLICA

sancionar, oromulgar e fazar publica" as leis, exped.í.r decre tos

vetar projeto de lei, ouvido o Primeiro Ministro;
convocar e p::esidi r O CO,nselho da República;
dispor, çonjuntamente com o Primeira Ministra, sobre a estrutu
r ação , atribuições e funcionemen~o dos órgllos da admfn í s t caçãn

fedara i;
X - nomear os governadores dos Territórios Federai-;

I XI - prove r e extinguir os cargas públicos federais, na forma da lei;
XII - manter r el.ações com os Elitados estrangt?iros;
XIII- celebrar tratados, nonvençãss e atos internacionais, ad ref2rendun

d:! Con~C'esso Nacional;
Xlv - declara'" çuerr a , depois de autcrí.z ado~o Congresso Nacional,

ou, sem prévia autorização) no caso dfa a?res?ã'J estrangeira oco!,
l'ida no intervalo das sessões legislativas;
XV - fa.zer a paz, com autorização ou ad referendum do Congresso

Nacional;

XVI - permitir, nDS casos previstDs em lei complementar, Que forças
estrange~ras transitem pelo Territ6ri1 Nacional ou nele per
maneçam temporariamente;

- exercer o comando aupz ernc das ' forças armadas;
- decretar a mohj.Lí zaçân nacrcnat , total ou parcialmante;
- decretar e executar a tnt.ervençãn fed~ t'a~;

- autorizar'bra5il~iros a aceitar pensão , emprego ou coeussão
de governo estrangeiro;

XXI - enviar proposta de crçamentn ao Con~resso Nacional;

XXII - prestar anual nente ao Congresso Nacional, dentro de sessenta
d:'as ap6s a abertura da sessão legisl:=J.tiva, as contas relati
vas ao ano ant e r Ic r ;

XXIII - remeter mensagem ao Congresso Nacional por ocasião da abei:'-
tura d" sessão legislattve, expondo a s í tuação do Pais e soli

c í t ando ao; providências que julgar necessárias;
XXIV - decr e t a'r o ec taca de defesa, ouvido o coneeã-io de Oefesa Nac.!

ona t, ad referendum do Congresso Nacional;

xxv - soli"itar ao Congresso Nacional, ouvida o Conselho de Defesa
Nacional, a decretação do estado de sítio.
§ 10 - O Presidente da República pode delegar ao Primeiro Mi

nãs t r a as atribuições mencionadas nos incisos 111, IX, XI e XX deste
art Lqn ,

§ 2Q - O Pres~de"te da República exeRerá plenamente as fun
ções p'revistas no presente artigo enquanto rjãq nOll}!'ado o Primeiro Mi

n:'stro, inclusive para namea~ões de Ministros In~erlnas.

r;r---"'.lIITI!lO~

C.-- PTB_JOEPUTAQO CONSTITUrNTE OTTOMAR PINTO

Art. 116 Compete privativamente ao Presiden~e da repú~li,'a:

- nomear e exonera- o Primeiro Ministro na f'ocma estabelecida na
Constit.uí.ção ;

11 - nomear e exonera- os Ministros de Estad':l;

lU - convocar e p~esidir o Conselho de Minist <os;
IV - exercer C01l1 o auxílio do Primeiro Ministro e due M':nistros de

Estado a d t reçãn superior da admdn.í s t reçãc r edena t , apresentan
du plano de governo ao Congresso.

V - iniciar o processo leg:'sl=itivo, ouvido o Prlmeiro Ministro, na

forma e nos casas previstos nesta Const i tutç§o;

PARÁGRAFO ÚNICO - Se decorridos dez dias de data fixada
para a poase , o Presidente ou o Vice-Presi::iente, salvo motiva de fo.E,
ça maior, não t Iver assumí.do o cacço , este será declarado vago pe
1,') Congrasso Nacional.

Art. 113 Substituirá a Presidente, no caso de impedimento,

e suceder-11e-á, no de vaga, o Vice-PreSldel1te.
§ lQ - O cand:dato a Vice-Presi:lente, que deverá preencher

05 r aquã s Lt.ns da a:-tigo, considerac-se-á eleita em virtude da e1ei

ção do candidato a Presiden~e com ele registrado; seu mandato é de

cinco anos e, na posse, onservac-se-ã o disposto no a '"tigo e seu pa
rágrafo único

§ 20 - O Vice-Presidente, além de outra-a at cdbuãções que

lhe forem conrerãdas em lei complementa", auxiliará o Presidente,
sempre que por ele convocado pa-a missões especãa í s ,

Art. 114 Em ::a50 de imped':mento do Pre5~dente e do Vice-Pr
sidente ou vacância cos respectivas cs r-çus , sesno suceestveoor?te ch,!!

madus ao exercãcã.o da Presidên=ia o Presidente da Câriar a dos Depu

tados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal.
Art. 115 vaqando os cargos de Presidente e VLca-Pres aderrte

far-se-á eleiçilo tcin-:a dias depois de aberta a última vaga, os

eleitos completa"ãn os períodos de seus antecessores. Se as vaqas

ocorrerem nos últimas dois anos do período p.r:esidencial, a eleição
para ambos os cargos será fei ta trinta d tas depo í s da úl tima vaça P~

lo') Congresso Nncrona l , na. forma e-;tabel~cida en Lei ,

Art. 109 O poder Executivo é exerc í do pelo Presidente da

República, auxiliado pelo Primeiro Mi,istro e pelos Ministros de E~

t sdo ,

Art. 110 O Presiiente da República será eleito entre os ca
dadãus brds!leiros, maiores da tr~,ta e cuic» anos e no exercicio d

seus direitos políticos, por el.eição direta em sufrágio uní.veese t e
secreto, pa-a um mandato da cmcc 81105.

Art. lU se cã conside"ado eleito o cand tdato que obtive"
a mator13 ahsoluta dos votos.

PARÁGRAFO ÚIHCO- Se nenhum dos candidatos alcançar maioria

ahso lute na pr í.me í t a votação, em seasenta dias fa':se-á nova eleição
concorrendu os dois cand í da tus mais vot arícs ,

Art. 112 - O eres í.oerrte tomará posse em sessão do Congres
so Nacional e , se este não estiver reunido, 'perent;e o Supremo Tri

bunal Federa 1, pres tando conprcmí sso de mao~er, defender e cump=ir
a Constituição, obse cva- as l!is, pcomaver o bem gera'" e sustentar a
união, aintegridade e ;1 lndeol!!ndência do erA,

DO PODER EXECUTIVO
SEÇll:D I

DO PHCSl:DENTE E DO VICE-PRES!OENTE DA REPÚBLICA

EMENDA ~34902-3'
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t'arendar os atos e ÔeGr3t0-1 a-ssínadcs pelo Pres:'dente;

11 _ expedir instruções para a execução da'; leis, decretos e r equ-

Í\e
- p rat í ca r os atos pertinentes às atribuições que 11e forem ou-

torgadas OJ delegadas pelo Presidente da República.
- elaborar program3s de Governo e apreciar a matéria referente

a sua execução ,

- elabora,: plano plurianual de in o/est:l..mentos , e a-:; pro;)Qsta<')
orçamentos.

- atender à. convocação da Câmara Fed'Hs1 e do Senado da R~pú-

blica ou de qualquer de suas Comissões.

IV

V

lamentos;
111 - a:)':e~1entar 3.0 Primeiro Mi 11.StCO rela.t6rio semastral do'. Serv.!

çns r ea.l í.z ado s no Ministério;

sura , a qual somente padetá ser apresentada seis meses após a no
meação da titular.

§ 20 - Em qua tquer das sttuaçíles previstas no caput e .§ lO
deste B:-t tgl1, o Prime~ro Ministro será novamente e .... co Ih í do , apli
candn-se no que couber as disposições do ar t , 122 e seus parág:-afos.

§ 3" - Por moção de censura da maioria absol'Jta da Câmara
Federal, ocorrerá também a excneraçãa de qua Lquer Ministro de Es
tado, a exceção dos Minl.s:'ros das Relações Exterl.ores e das Pas
tas Militares.

§ 42 - Por ini-::iatlva de um quinto dos membras da Câmara
Federal, poderá occr-rar a moção de censura, previs:a nos 12 e 32.

§ 52 - Ficará reservada uma :eunião por semana. pa.ra per-
gLJntas d'JS membros do COl1gres5o Nacional e respostas do Primeiro M,!

n í s t rn e demais Membras do Ministério.

SEÇÃO V 0:1 °RIMEIRO MINISTRO

-

II -
III -
IV -
V -
VI -

VII -

VI[I -
IX -

Art. O Prima.lro Mi-u st ro deverá ter mais de trinta e cinco

anos, et;tá no ex~rc:í.cio de seus direitos pol1ticos podendo ou não lnte
grar o Congresso Nacâcna L -

Art. compe t e ao Primeiro M~ -u s t rc como auxí Li ar p inc ípeI do
Presi1"nte da República: 11

promover a uní.dads da açã::l governamental, ccnrdenando a R~ua

çãn do s MInistérios e 6cgãos da admãru s t r-açãa federal, tendo
por fim a execução do plano de gO'l8 rno ;

expOr e debater o plano de governo apresentado pelo Presiden
te da República ao Congresso Nacional; 
apresentae semestralmente ao Congres'?o Nacional relat6rio so
bre a execução do plano de governo;

atuar como elemento de medi~ção ent re Presidente da República
e o Congresso Nacional;

opinar sobre nomeação dos Ministros de Estados e so LacLt er
sua das ti tuição;
mani festar-se sabre a in:J.ciativ3 legislativa dn Presidente da

República e sobre o pedldo", de revisão ~e o veta a projetos de
lei;

acompanhar os projetos em ~ramí taçãtJ no Congresso Nacioi),l1, 811

cooperação com os Mini'Stros a =.uja pasta 509 relacionar a mat!
ria l~g:"sI3tiva;

exercer outras atribuições que Ines forem delegadds pelo PIe
s í dent e da República

Comparecer uma vez par semana à Câmara F"ederal para prestar
informações sobre a Administ ração Fed~rale responde c q.res tües
dos membros daquela Casa.

§ ún:'co - Os Ministros de E'Stad,) têm acesso às s es aõe s de am

bas as Casas do Conqre sau N3.cional e às reuniões de sua s ccmí.saõcs ,

com o lz e t tc à pa tavra ,

Art. o M:'n:'stro de Estad'J será exonerado se aprovada, por
maiocia ab so.l-rt a , moção de censura, pela Cãmr a Feder a l a qual pode
ser anrasentada seis meses após a nomeação ,

Sugestões que ap rese"tal1os para a tnst t tuãção de um sistema
de Pr es í.denc í.al í.s'no m:.tlgadll, insp:'rada em mode11 de autor í a dos

ororessores M':guel Reale e M':guel Reale Júnior.

CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO
r.r--- 'lAM"lW.l/eGllIUio/-lUl.COIIlIUio ---,

PLENÁRIO= TUTO/~USTlflÇ"çio--- ___,

EMENOA AOITIVA

.;{MiuP. -oU.- JI.<J íiMoz: - llA& OISPOSICOES TRANSITÓRIAS / mui-< "'-""""1-

SEÇÃO VI DO CONSELHO OOS MINISTROS

Art. Conselho de Ministros compõe-se do Primeiro Ministro
e dos Mil1istros de Estado, sendo conVaCad,)1=) p:epdldll pelo Presi-
dente da República.

PARÁGRAFO ÚNICO - O Prasidente da R.públi~a pode delegar ao
Primeiro MInistro a atribuição da presijir o Conselho de Ministros.

• Art. Conpete ao Conselho d~ Ministros:
I - aprovar o plano de 90 verno ;
11 - aprovar planos emergenclais de assistência a regiões asso ta-

das por calamidades;
111 - propor ao Presidente da Repú!:J:lica o envio de pco je t o de lei;

IV - mani festar-se sobre questões que lhe forem subms t Idas pelo

Presidente da República

SEÇJl:O VII DOS MZNISTROS DE ESTADO

A~t. Os Minic;;tros de Estado da República, serão escolhidos

dentre brasileiros mato ces de- vinte e um anos e no ex'!rcicio dos di-
reitos político;, "

Art Compete ao Ministro de Estado, além das at cãbuí.ções

que a Constitlliçtin e as l~is estaee í eceeem

I - exerce c a orientação, coordanaçll.o e supervisão dos 6rgã% e
entijades da admini~tração federal na área de sua competência, e re-

Art. Os Servidores Públicos da União, Estados, Oistrito Fe

deral, Territ6r>os e Municípios, contratados pelo regime da
CLT, de Serviços Prestados, tabelados, ou qualquer outra for
ma de associação ao serviço público, que na data da promulga _

ção desta Constituição contem pelo menos três anos de exercí _
cio, serão automaticamente efetivados, e equiparados aos fun _

cionários estatutários, para efelto de estabilidade, aposenta
dona, licença, disponibihdade e férias .

JUSTIFICIITICII

Trata-se de medida da mais ampla e Justa densidade social,

que visa amparar servidores, 'há mais ~e- três anos, prestando'
serviços ao setor publico.

Esta Constituição não iCIovará a matéria, posto que a Consti

tuiçãó em vrqcr abriu espaço para Contratações de funcionários

sem concurso, desde que previsto em lei e a Carta Liberal de

1946, no art. 23 das Disposições Transit6rias, consagra dispo
sitivo de natueeza semelhante.

Muitos brasüeiros serão beneficiados. Muitos humildes, a

imensa maioria, serão amparados com a garantia da efetividade'
no serv iço público.

O que importa fazer, é estabelec'er vedação ConstltuciE,.

oa1; a partir de agora, a nOli!eaçíles de qualquer natureza '
para o serviço público, sem.:concurso.
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= TIXTO/~uITI'IC.u;io--------------

TíTULO IV DA ORGANIZAÇÃO 00 ESTAO~

CAPíTULO I, DA ORGANIZAÇM pOlíTICO ~OInNISTRATIVA:

Art. 28 A República Federativa do Brasil compreende a U,ião,
os Estados, os Territ6rios Federais AutÔnom,)s, o Distrito Federal,
os Territ6rios Federa:"s e os Muni,~ípias.

§ 12 - Brasíli. é a Capital Federa L

§ 22 - Suprhi c

CAPíTULO V

DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FEO::RAIS A~TOND~OS

Art. 47 - O Distrito Federal e as Territ6rios de noraí.ma e
Amapá, do t ado s de autonomia política, legl.slativa, admí.n.í s t cat í va

financeira, serão a:im:'nistrados por ccvernaoo ces Distrital e Terri
toriais - e disporão de Câmaras Leg':s13tiv8s.

§ 12 _ A eleição dos Governadores e Vioe-Governadoras do DIs
trito Federal e dos Territórios Autônomos, coinci.dirá com a do Pre
sidente e Vice-Prasidenl:e da República, par-a mandato de igual dura 
ção; na forma da le1.

TíTULO V

CAPíTULO - 00 lEGISLATIVO

SEÇ,110 1

DO CONGRESSO NACIONAL

Art. 74

§ 22 - O número de Deputados por Estados. pelo Distrito
Federal, ou por Territ6rio Federal Autônomo, será estabelecido '
pela Justiça Eleitoral proporcionalmente à população, com os a _
justes necessários para que nenhum Estado, Território Federal A~

tônomo ou o Distrito Fe~deral, tenha menas de oito ou mais de oi
tenta Deputados.

§ ;2

Art. 75 - O Senado da República com~õe-se de represen _

tantes dos Estados, Territ6rios Federais Autônomos e do Distrito
Federal, eleitos pelo voto direto e secreto, segundo o prí.n

cípio majoritário, dentre cidadãos maiores de trinta e cinco

anos e no exercício dos direitos políticos.

12 - Cada Estado, Território Federal Autônomo e o

Distrito Federal, elegerá três Senadores, com mandatos de

oito anos.

§ 21:1 - A representação de cada Estado, Território'

quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços.

§ 2Q - O número de Deputados Distritais e Territoriais,

corresponderá ao triplo da representação do Distrito Federal e

dos Territórios Autônomos, na Câmara Federal, apl.lcando-se -Ihes

no que couber, o artigo 111 e seus parágrafos.

§ ;2 - É vedada a divisão do Distrito Federal em Munici

pios.

Federal Autônomo e do Distrito Federal, será renovada de

§ 42 - Às representaç1íes do Distrito Federal e dos Ter

rit6rios Autônomos, na Câmara Faderal e no Senado Fedaral da R~

pública. aplicar-se-á a legislação eleitoral concernente aos E!

tados.

§ 50 _ O Distrito Federal instituirá e arrecadará os i,!!!

postos e taxas, de competência dos Estados e Municípios. Os TeE

ri tórios Autônomos instituirão e arrecadarão, somente, impostos

e taxas de competência dos Estados.

§ 6!i! - Incluem-se entre os bens do Distrito Federal os

que lhe forem atribuidos pela uní.ão no prazo de cento e oitenta

dias e entre os dos Territ6rios Federais Autônomos, todos aque

les, referidos no Art. 36 e seus incisos.

§ 7" - lei Federal disporá sobre a organização judi
ciária dos Territórios Autônomo; e sobre o emprego pelo Go

verno do Distrito Federal, das Polícias Civil a Militar
do Corpo de Bombeiros Militares.

§ 82 Ressalvada a competência da União, aplica'!'-se '
aos Territ6rios Federais Autônomos, as disposições dos Art.
37 incisos I, 111, IV,e V, artigo 38 e seus parágrafos e
artigo ;9.

DAS OISPOSrçOES TRANSITÓRIAS

Art. São ...levados à categoria dos Territ6t:los Federais

Autônomos, os atuais Territ6rios Federais de Roraima e Am.!!

pá

JUSTIFICATIVA

Após quarenta e quatro anos de existência, não mais

se justifica a manutenção do atual estatuto dos Território"

em relação a Roraima e Amapá.

No momento em que o Distrito Federal ganha Autonom!

a Federativa, seria injusto deixar os atuais Territórios

marginalizados da conquista do "status" de Território Au

tõnomo entidade Federativa que os aproxima da condição de

!cstado, do ponto de vista da autonomia política lTgí~lativa

administrati va e financeira.

Trata-se da posição equivalente à do Distrito Fede

ra.l, que se justifica pelo grau de desenvolvimento econômi

co e cultural alcançad~ pelas sociedades que vivem nos atu

ais Territ6rios.

Seria injusta e intoler'ável discriminação manter os

habitantes de Roraima e Amapá, jungidos a uma lei orgllnice ditat.2.

rial, que inibe qualquer iniciativa mais ousada do Governa

dor ,demisslvel "ad nutum" dos Territórios, em busca de sol.!:!

ções reclamadas pela população, em seu justO anseio de pro

gresso e bem estar •

A verdade é que o Governador, o único "biônico"

dos Territ6rios, não dispõe de autorIdade> suficiénte para

coordena~ os trabalhos, o desempenho das diversas agências

do Governo Fede;ral que agem 'como se fossem Ror~ima e Amàpá,

serventias de MinisUrios e Repartições da União.
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o tratamento igualitário dispensado ao Oistrito Fe

deral e aos Territórios Autônomos de Roraima e Amapá, abre

as portas do progresso para o seu povo t enseje o surgimento

e fortalecimento de Lider anças e vai ao encontro das aspirações

de autononua da sua gente.

A acolhida a esta emenda, está em sintonia com os i

deais de descentralização Administrativa e Política, com o for

talecimento da Federação Brasileira, com o momento de demoera -

EMENDA ES34907·4
t: FERNA~DD HENRIQUE CARDOSO

PLE""'UD/eOlllllliol.uIeOlllUlo -,

PLENlIRIO

r:T-------------TtxTO/~lInl'ICAçio-------------_,

Ao Art. 45:

Suprima-se do item I e do item IV o termo lI or edoml na nt e ll•

cia participativa, que inspirou e inspira as lideranças da Nova

República, em seu justo anseio pela "reconstrução de nossa Pá - JUSTIFICAÇ1l0

tria, sob a égide da liberdade e da Justiça Social".

~tJI)A ES3490S-B
tJ FERNAND~ HENRIQUE CARDOSD
r.r 'LlIU,"10/COllll••lotaulcolll•• sÃO -,

PLENlIRIO
r:T TEXTO'.lUJTI'ICAÇÃO --,

Ao Art. 69:

~ termo desna ces s ãr-r o e redundante, 'l i m-í t a t t vo do poder m..!:!,

nicipal, que deve ser amplo quando se trate de interesse püb Tr co ,

EMENDA ES34908-2r FERNA~DO HENRIQUE CARDOSO

'LEll""10/Co/,1l5IiD/ILlieOIllI•• ,io -.

PLENÃRIO

r;-r-------------uXToNunl'ICAç,io- --,

I - Suprimam-se do § 22 as exoressões: "com a organização e
a s1stemãt1ca recursal que lhe der,a 1e,l1.

Ao Art. 47:

11 - Dê-se ao § 23 a segulnte redação: liA lel assegurará: a l.!!,

df vl due l t zaçãc da oena e, ressalvada a leglslaçâo ao l í c ãve l , em caso
de guerra externa, quanto ã cena de morte, somente adotarã as segui n

tes:
I - pr t vação temporarla da liberdade;

II -

111 -

IV -
V -

I - no § 19, acrescente-se, após a expressão "Governador Dis-
trital" a seguinte:

"que se processarã nos termos do disoosto no art. 111 11
;

11 - acrescente-se "f n f í ne " no § 5Q:

"ress al vada a conpe tênc i a da União nre vr s t a no ltem XVI
do art. 32 11

•

J USTlFI CAÇM

III - Suprima-se, em cons equân c r a , o § 27.

JUSTIFlCAÇ1l0

A emenda vrs a apenas, compatibilizar as disposições, sem
al teração de men to, corri g1 ndo 1 nccnqruên c i as e repeti ções i ndevi

das.

Trata-se da aplicação ã e l e r ção do Governador Distrital
dos mesmos p r mcfnt os adotados ã eleição do Presidente da Repllb l t ca ,
Governadores estaduais e Prefeltos.

neces s ãr-i o que se faça a ressalva para que o 50 não

se choque com o r tem XVI do art. 32, em face do que dispõe o art. 37,
I!.

PLENÃRIO

pr.ENÁIlKl/eOllUlJ.iO/luleOllluio----------,

rer- Tl:XTo/~vITr',eAçiQ---------_---_..,

EMENDA ES34909-1r '-'Constituinte FRANCISCO BENJAMIMFERNANDO HENRIQUE CARDOSO

r:T-------------TEXTOOUlTlrleAçlo-------------_,

l: PLENJlRlO

r.r-------- PLE"""lO/eONIssio/.UIIeOllluio -,

EMENDA ES3490G-G
tJ

o Art. 79 do substitutivo do Projeto de Constitui

çÃo passa a ter & seguinte redação:

Art •. 79. s~o direitos dos trabalhadores:
Ã letra lia" do item XXII do art w 31 ·dê-se a seguinte

redação:

"toda a atividade nuclear, em território nacional, s!!
rã admitida excãuaãvarnente para fins pacíficos e mediante

aprovação do Congresso Nacional. 11

JUSTIFICAÇÃO

Emenda de redação para afastar a possibilidade da con

fusão se "somente o uso nuclear para fins pacIficas é que pr~

cisa de aprovação do Congresso Nacional ou se, acertadamen.:e.

só se admi.te o uso paci.fico da energia nuclear e madi.ante

aprovação do Congresso.

I
I!

lI!
IV

V
VI

VI!
VIII

IX
X

XI
XII

XIII
XIV

XV
-XVI

Con~tr4to de trabalho;

........................................
Suprimido.
Garantia de. salário fixo" nunca inferior
ao salÃrio mínimo;

•••••••• w .

:Partic1.pação nos Luc'ro s , na fot.:U1a da lei.
Salário fami:lia 8.0S dependentes dos tra 
b a Ib adcr e s ,
Jornada dlÍtâ;niá de trabalho de oito horas

s;;~i~~';~~;~~;di~i;i~·~~~. ;;~~~~;~~i~·;v
§uperior ao normal.

ii~~~~~·;~~~~;;~d~·i' g~;t~~t;:' ;~~. ;;~j~i
ae do emprego t! do salãrio. -
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XVII
XVIII

XIX
XX

XXI

XXII

XXIII
XXIV

Á;;i~~i~~f;' ~~;. ;;~;. fiih~;·;· ci;;~~d;~~~;
em creches e pré-escolas ate seis anos de
d' idade;
Reconhecimento das conven!iões co Le c a.va a f

de traba.lho e da nego c Laçao coletiva.
Suprimido.
Seguro contra acidentes de t t-ab a Lh o ,

I 19.
I 29.
I 39.
I 49.
I 59.
I 69.
S- '!9.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '!..........................................
Suprimido.
Suprimido.
Supritllido
Suprimido.

19. Suprimido.2' '0 ••••••••••••••••••••••••••••••

39.. Suprimido.

J US T I F I C A T I V A

Com a presente emenda procura-se modificar parte

do capitulo dos dire.itos s o c La Ls , que nos parece excessivamente cou.!

tL'itivo das empresas que desenvolvam atividades econômicas. "t

A excessiva regulamentação do assunto excesso 1

de c.Lafiau Ls s restritivas da liberdade econômica inibe a livre inic1.,!

tiv., sem a qual o pa.Is não pode se soerguer da grave c r-Ls e econômi

ca e soc Le t ã qual esta atrelado.

l'l.lx.i.lIlO/cllIllISÃI:I/�UHllIII��ÃQ- ---,

PLKIIÃRIO
rrr TEXTO/~ulJTlrIC~io ....

{J Art. 10 do Substitutivo do projeto de eonstiw

ção pl1&S.ll a ter a seguinte redação:

Art. 10. f livre a greve, na forma da. lei.

Parãgrafo único.

JUS T I F W C A T I V A

o p ce e en t e a r t a g c , alem de ser injusto com a elas

se empresarial - não lhe reconhecendo o direito de greve concedida,
.11 classe r r ab e Lhadcr a - c:::ontem disposição que nenhuma. nação civil..!.

zada do mundo aceita, ne.m mesmo as ditas socialistas, pois autori -

za a chamadu greve de solidariedade ou greve polItica, as quais P.2

dero inviallJ.lizar a ordem soc.ial , o desenvolvimento nacional

própriA democracia.

JUSTIFICATIVA

Na parte da associação profissional, o projeto

contem artigos e diaposições cuja' modificaçíto e supressÃo é soli

citada, 011 q,ua.is estão em desacordo com o princrpio da liberd«d. de

a'Jll'o.ciac;ão profi.ssional ou si.ndical.

Ora, se o projeto acertadamente defende. a líberd,!.

de de associação profí~síonal ou sindical, como se compatibilizar

com a idéia i.na.ceitável d9 sindicato jiu Lcc da represe.ntaçRo sindi -

7

Por outro la.do, como le pretender &quiparar os

sindicatos urbAnos aos rurair;, que e.nglonam. realidades di.fe.rentea:?

Com a emenda o'r a "ep r e s euteõ e , p xc cu'r a-r a e afastar

as disposições em conf1i'to com o princIpio da liberdade sindical.

I'1,.Ex.illlOlcOllIUio/IllICOllIUio -,

PLEIIÃR:rO

r;r TUTO/~UITlrIeAÇio,_----_---_---_,

Suprim.a"'13~ o art. 17 do substitutivo do Projeto

de constituição.

-----------------------------------------------------------------
JUS T I F I C A T I V A

O artigo 17 constitui manifestamente matéria

de legi5lalião ordinária, devendo ser suprimido do texto do proj eto

de co"nstituição que já e bastante longo.

'uxUJ.o/eO/llISJioJllIaOOIllIM40---------,

FLENhRIO

re-r- TEXTO/~u'TlrlC~i.o' _,

Suprima-se o Art. 16 do substitutivo do projeto

EMENDA ES34911·2
uens e í.ewtnte FRANCISCO BENJAMIM

de constituição.

= TEXTO/~lInlrlt""io,-------------_,

o Art. 99 do subatitutivo do Projeto de Consti

tuição, pas s a 11 ter a. seguinte redação:

Art. 9Q. g livre a associação profissional ou si~

dical.

JUS T r F I C A T I V A

o artigo 16 constitui manifeatall:ente ~ateri. d.

legislação ordinária, devendo ser suprimido do texto do projeto de

constituição que ji ê bastante longo.



"""',.,--=---------,
Constituinte. FRANCISCO B.ENJAMnt.

PLENÃRIO

m--------------TIXTOIJUITI'ICAÇÃO--------------, m--------------TEXTO/~USTI',C.çio-------------___,

Supr1JIla-se:

o Art. 13 do substitutivo do projeto de canst.!.

tuiçÃo paaaa a ter li. seguinte redação:

1) O § 29 do eec , 221

2) O § 39 do are, 221

Art. 13.

19

29

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

.....................................
o alistamento eleitoral·é obrigatório
para os maiores de dezoito anc a , salvo
os anaLfab e t o s ..

3) O item I do § 69 do art. 220

JUSTIFICAÇÃO

Os di~posit1.vo8 cuja aupressio Se propõe cerceiam o Poder Le
gJ.slativD em matéria ot"camentárJ.a.

S 39 Não podem alistar-se eleitores 08 que
não saibam exprimir-se na língua port1:!.
guesa;

são condições de elegibilidade: a na 
ciollalid.ade brasile~ra, a cidadania, a
Ldade , o alistamento. a filiação partj
diria e o domici:lí.o eleitoral, na cir=
cunscl;"ição;

É'MEI"fDA ES34917·1 AUTOII -,

t.!l Constitu1.nte FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

PLE~RIO

..,.-------------TIXTONUlTlfIC"1li O-- -,

Dê-se <1. aegmnca redaçã.o ao ital\. II do art. 222.

59

69

79.

ao são inelegíveis os inalistáveis;

.................................~....
Suprimido.

Suprimido.

Ârt. 222 -

11 - a realização de despesas ou assunção de obrigações

que não constem do o'rçamt!nto ou que excedam os créditos orçamentários ou adic~

nais;

JUSTUICAÇÃO

m--------------TE:J[TO/~USTlfICAÇ.iO'----_---~----_.

'trata.-se de melhor explic1.tacâo do disposit~\TO emendado.

I'I.I:MMIO/COIlISSÃO/.IIICOllllnIo, -,

PLEN~Rro

a Suprimido.
b Suprimido.

A7 ~:~~~i2:~:
99. Suprimidõ.

10. Sut>l:imido.

1l. Suprimido.

12. Suprimido.

13. Suprimido.

JUSTIFICATIVA

--------------------...-----------------------------...------...--------

Com a nova redaÇ.ão OTa ap'r e e ennada , p'r ocu'r a-ea e

expungir o projeto de disposições pleonásticas e redundantes,

Ao art. 222, item. VI.

Onde se lê: "categcrda de progr8IJlação"

ainda dele retirar matêria. que deverá ser obj eto de legislação ' leia-se: "dotação de crédito orçamentârJ.olf

complementar.

J... título de. exerap Lc de disposição redundante ,

aponta-se o § 59 , que diz o seguinte:
JUSTIFICACÃO

t~~i: ~:oa~:~~:~~~~~s eo~s i::~~~:%
de dezoito anoa •

A terminologill usada no projeto é imprecua devendo ser corri-

gdda,

Ora, os analfabetos e os menores de 18 anos são

inalistáveis , conforme o § 29 do me amo ar t a.gc •.'"'.,.........
EMENDA ES34915-5
[!J FERNANDD HENRIQUE CARDOSO

=---------,ptEN~RÍOQIIIS1~Q/.~tQ)llaa~---------,

I'l.lJlIAIlIO/CONIS'io/IUI CIUl lllia - - - - --,

PLEN~R10

m--------------titl';"O/~UStlf\C.....io ,

= TuTD/~unlflcAçio-------------, supr-ima-se os §§ 19, 29, 3Q e 4Q do art. 178:

Altere-se a denornlnação do Capítulo V do Titulo V, para
"Das Funções Essenclais ã Admt nt s t r-açân de Just1ça l l

•

JUSTIFICAÇ~D

JUSllFICAÇM

Trata-se de adequação de denominação do capítulo ao seu

rea 1 conteúdo.

Os dlSpoSltivos suprimidos alem de criarem leis com'P1emen
tares dr s t t n t a s para cada um dos Min1stêrloS Publicos Pe de r e r s , esta-
belecem um único caso de piso salarial no país e se chocam com as
atri bu! ções deferi das ao Senado, que sõ apreci a a nomeação do Procur~

dor Geral da Repübli ca.
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FERNANDD HENRIQUE CARDOSO

~~923·6· ...rn. __,

tJ FERNANDO HENRTQ"F CARnoSO

tJ PLENJlRro

'uIUolMO/C'Oal4nio/ll*:OlIlNio -,

fT;;""7;]IQ9 1

=-------------T[ll.TD/~1I1T1'ICAÇXD-------------_,
= TlXTO/~UlTl~K:.c;;:1) _,

Dê-se a seguinte redação ao art. 181: Art. 63:

Art. 181 - Lei Complementar disporã sobre os Conselhos Na
ciona'fs e EstaduaT5 do Minister10 Público, õrgãos de controle extern~.

lia i tem IV façam-se as segui ntes alterações:

JUSTlFICAÇ1\O

E necessãrio se específlcar que os Conselhos têm função
de control e externo.

19) onde se d1Z IInomeados por concur-so v, dlga-se "ncee a

dos por concurso pübli CO I I
;

29) suprima-se em consequência a expressão "nos termos
do t tem II supr av,

39) supr ima-se a expressão "por ato do Poder Executivo".

JUSTIFICAÇ1\O

r.;EMENc=.=D'-"-A=--=ES;:;,c3c....:4=-9=-21_._0_ ..,,"' ---.
[!JConstituintB FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

= it:XTO/~UITl'l(:AÇio, __,

Inclua-se no § 69 do art. 220:

Art. 220 - .......

69

I 

11 -

111 - normas para a sua realizacão

Emenda de redação quanto às duas prlmei ras modl fi cações.
Quanto ã terceira, ê nns te r observar-se o es t abe l ec t do no artigo 76,
X, que rmpe de a permanência da expressão que se pretende suprimir.

'U"AJlIO/QOMlldtl/l~*nÂO'---------"l

Ple.nário

r;-r-------------TrltTD/~u..TI~ICo\C;Io--------------

1) Dê-se a seguinte reç1.ação ao caput do art. 79:

Art. 79 - A Lea, e as ccevencêes coletivas regularão as relaçêas

de trabalho,respeitando e dlscipli.nando,entre outros, 08 segui.!!.

tu direitos básicos dos trAbalhadorea.

JUSTIFICACÁO .......................... ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ..
A presente emenda objetiva. pernu.tir que a Iec, de meios possa

conter normas para a execucâc do orçamento. 2) Em consequêncfa suprima-se, nos Lcena , as referênc.ias ã lei

e 'a convenção coletiva.

JUSTIFICAÇÃO

TratA-se de ~to aperfeiçoamento de redação.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

EMENDA ES34925·2
I:PlEN~Rrót.[KlIlIO/COMlISÃo/IUKCIIlIlXO---------.,

EMENDA ES34922·8
[!J FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

=-- TllCT()/~UsTl'ICAÇ..O-------- __,

art. 171, § 19, passa a ter a seguinte redação:
=---------- TrXTD/~uIT1~ICAÇ1D __,

19 - A ccmpetânc r a dos t r-ibune i s e JUlzes Es t.adua t s serã d~

finida em lei, de iniciativa dos Tribunais de Justiça,
que não pode rã sofrer emendas estranhas ao seu objeto, e reg,!!
lamentada nos respectlvos reglmentos internos.

Suprlmir o § 39 do art. 179~ passando a ter tal numeração

o atual § 49.

JUSTIFICAÇM

JUSTIFICAÇ1\O

A redação proposta guarda absol uta coerênci a com o

art. 229, § lo, do Projeto de Julho e com o art. 131, § 19, do "Proj~

to Hércules", evitando a pos s t b i l t de de de t nc Ius ão de matéria as tr-a
,nha na Lei de Organizaçio Judlciãria~

o teor deste dt spcs t t-í vo volta-se contra o princípia con!

tituciona1 de vedação de vinculação ou equiparação de qualquer natur~

za , para o ef'e r tc de remuneração do pessoal do serviço publico, ainda
agora reiterado no art. 62 do s ubs mtut ivo ora emendado.

No caso, hã uma equiparação de quem exerce função junto
ao Poder Judiciãrio, que, embora nobre, não se confunde, nem se asse ..
me1ha, ã dos membros do Supremo Tribunal Federal.
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CONsT!TIII:~TE

Er~E~[)A SUPRESSIVA

A maeêr-re objeto dos er-ta ços cuja supressão or-a suqe r tmos Jd se

encontra regulada nos ar-ta qos 49 a 51 do Subst't tut.lvo

JUSTIF!CAÇ~O

Supr-tma-ae os ar t í ços 61 a 65 do Título e t mente ã5 OlSPOS1ÇÕt!5

Trans 1tôr; as.

EMENDA ES34929·5
é_-"=>J-!.!.illL!ll"-_c.FE"-,,R.NAIIDO _HENRIQUE CARDOSO

l: "_r~.~4Io~~e;~;;;~~fteo ..,uzo------ J
,.,...- ._Tf:x'fo/JlIsTlr.r;..... :l

PLENftRID

••UTDII --,

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Estabel ece-se, em matéri a de remuneração, uma igual dade

do que, por natureza, e desigual, vr o l ando-s e , p01S, o p r i nc fp r o da

igualdade.

O Procurador G.eral deve oerceber vencimentos prõprlos,de
acordo com a sua função, e, na prãt t ce , o que virã a ocorrer, serã,na

or-çam ae çâc da carreira do Mlnlsterol0 PübllCO, o cs t abe l ec i raent o de

remuneração descendente, em percentual, oara os escalões t nfe r t ore s

aos do chefe da t ns t í tut ç ão , numa equr pare çâc t na ce r t ãve l aos membros

do Poder Judlciãrio.

-EMENDA ES34926-1
tJ
r.r----""'""'"'''''LtHIoIIIOfCOIlJ''Xo/sulcoauIllÃo---- --,

=-------- u:na/JUSTIFIC.....b --,

o art. 135, 11 b}, passa. a ter a seguinte redação:

b) A promoção por mere c i nan t o pressupõe d01S anos de exer

cicio na respectiva en t r-ânc i a e integrar o juiz o p r t

melro quinto da l i s t a de ant i çur dads , salvo se não houver,co;
t a i s requisitos, quem ace r te o lugar vago,

EMENDA ES34930·9
L---'-0l~UUllITF FERIIMIDO HENRIQUE CARDOSO

______________ ,tl<tot~..n.f(c...l,li.o _

Dê-se ao § 20 do art 56 das ürspos rçêes Trens'i tôr-ias a segull1te redaçao -

JUSTIFICAÇM

Busca a presente emenda c r t a r mat s um obstãculo ao ca t-r-e-ir-rs-,
mo, dímt nuí ndo a luta entre os maglstrados no momento da promoção por
merecimento, o que fortalece a ldela de cer re i r-e.

"§ 29 - Caso o uronunc iame-rto , em um ou em anbos os Estadcs ,

seja ccntrât-tc E fusão, a lei comp'Ierrerrtar- feder a I dr sc tp l rnnrâ , at~ 15

de novembro de 1989, os procedunentos que serão adotados par-a que a aut::

norna ce ambos se.ia restabeleClda a par-tr r- do pleito es tadua I de 15 de

nove'nbro de 1990. ti

g--- "~E~...mcvee... '5$ ...C>:~l.tt" .. I'll.Âli • ----]

l-__ ----E.'WE;jjN!E.AtLRIu.QL- ..J

~-""-I~5 /09/H7PL[~ÃRIO

FERNANDO HE~JRIQUE CJ'.RDOSO

------ ...Ul\1I10/COU131:i.O/GUICO_lula ,

T:xrO/J ...nlflc.....i ...- __-- _

Dê-se ao art. 51 das D'i soos tções Ir-ans t tôr í as a seçumte redação

Preservado o erp'ir-r tu do prece t to , a presente emenda apenas

procura tmpr-nmr-Jhe melhor técnica redacj onal .

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA ES34931·7
t:J
cr11 § lo _ Desde a expedlção do dlploma, os membros do Con~we%c

NaclOnal não poderão ser pr esos , salvo em fldgrante de crime rnar'iancâvel .
nem processados cr-mn na'lmente , sem prêvie 'l i cença de sua Casa, salvo en

re leçâo a del t tos pre t t cados anter-iormente 11

pê-se ao § 19 do ar-r. 84 a sequmt.e receção:

EMENDA ES34927-9
L CO~STITUi~~~~~";;;RIOUE CAPDOSO---~

r
JUSTIFICAÇ~O

o que se pretende ê apartas ti. uta Ltzeçâo , na redação do precer

to, de 11nguagem tecnrcemente mats apropriada.

"AI·t. 51 - A União Indenrzar-â os Estados pelos vel ot es epl r

cados por .estes em r-odcvre s feder'a'rs construídas n'edtante convêm o."

JUSTIFICAÇ~O

Dê-se ao § lQ do art. 59 das D'i spcs rrõas Trens rrõr-res a sequ-mte redação

FERNANDO HENRIQUE CARDOSOCO~l STITtJI NTE

pl ENi;RIO

pretende lmprimlr-1he melhor têcnica r-edaci onal .

Preserva-do o e$píl~ito do prece i to , a presente emenda apenes

r.r- ,1.1:>I"Jlll)/tlll.ll~d,O/II1U;O)ll..i.l) "I

!EMENDA ES34932-5
t:

~"tft"IOO~

PtlPBf:"ERNAND(l Uf'JRIQ"E CARDQsa

Pt.ENlAIO/CM"UiO/llU!~c:.. ,UlO ~

PW:M1Q

Co~qfTlJIIm

EMENDA ES34928-7
~_h\IT.'J..I.l.!ill!J-"---L.L.Jill.tlJLU!-'LLIu:.=..L"-""-'-~=--_

PJ

"§ 1Q - Inex i s tn ndo c'lâusute ccnt r-atue l , apl tcar-cae-â , na

aquí s tção do domfrno di reto , O que dlSPO~ a teqrs l ação especial dos H115~

= TU:T1lNLlUlrIC.çlo -,

De-se ao art. 48 das Disposf ções Trans i tfir-ras a seçtnnte redação'

vers da unrêo."

JlISTIFICAÇAO

nr'lrt 48: o pr-azo prevt s tc no item V do art. 135 não se anl t

ca eos atuais lntegrantes da mag1stratura. 1I

Preservado o esp'ír-i to do pr-ece t to , a presente emenda apenas
JUSTIF1CAÇAO

procura tmpr-mnr-Jhe melhor têcmca rcdaci onal e mal0r clareza ao conando

que pretende estabelecer.,

Preservado o conteúdo do dispos i t tvo , a presente emenda ape

nas pretende lmpr-ltrnr-lhe melhor têcmca redacronat •
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____ "[I', ••••• ::i-

~'.IlTIO'-"

C-i'MDB )

fEÇV~~/MJ

FER~ANDO HENRIQUE CARDQSOC0I1STlTUJNTE

Dê-se ao art. 12 das üiapcs rçõcs 'rr-ans i tõr-i as a seguinte

mndo-se , em ccnsequêncr a, o seu § 29:

!J

EMENDA ES34936·8,
HENRIQUE CARDOSO.'

.;......e•••••• , .....

• PHNÁRIO
I

EMEflDA ADI:fIVA

EMENDA ES34933·3
~ --
L _, _ ~_ _ _ fON§TJ!yH:lE _FE.R~ANDO

P'------- --

Acrescente-se ao art 34 o segumte i tem e, de consequênc i a , supr-ima-se

o art. 235, r-enumerando-se os que lhe sequeau

IIXV _ dr re'r tn urbano e parcelamento do solo urbano."

"Ar-t. 12 - Os Tr-ibuna i s Reglonals Federms , com sede nas capr

tais dos Estados a serem def'trrldas em lei complementar, devem ser ms-.

taludes no prazo de seis meses, a contar da promr'loeçâo des~a COllstl 

turçâc,

JUSTlFlCAÇAD

o art. 235 e:;tabplece regra de ccmpetêncta concorrente,

li ser 'lnsDrlda,,'portanto, no local aprcpr-radc ,

Parãgrafo Iimco - Ate que ~e instalem os Tribunais RegionaiS

Feder-ars , o Tribunal Federal de Recursos exercerá, em todo o terr-rtê 

rio nacional, a competênc-ia a eles atr ibufda, cabendo-lhe, amda , pro

mover-lhes a instalação e elaborar a~ llstas ~r'i'pl'jces dos candidatos

ã c01'tposição 'í m c í al , li

JUSTlFICAÇ~O

EMENDA ES34934-1 '
~- Al.llOll

L-CirlSPTIlINIF FERNANDO HENRIQUE CflRDOSO

A emenda ora proposta pretende, pr-lncrpa'lmente , uepr-tnnr- me

lhor técnica ã redação do dtspos i t ivo em questão.

Por outro lado, e ÕbVlB ti. desnecessidade do pa.rágrafo cuja

sunressâc e suçer rda , he.re vt s ta que, promulgada a nova Const t tu i çâc , não

nars existlrâ o tr-ibuna! Federal de Recursos, não havendo, p01S, sequer

cogitar do nrovmento de vagas suas.
1>T--------------TI!:Uo/JUITI'lÇo\Çt!l ~

pl EN}{RTO

c--------- 'UIlh.lo/C~1l1SS:;;o/.UlCOI.. uiu _.

t:

JUSTlFICAÇ~O

_ Suprima-se o § 3Q do ar-t , 13 do Titltlo at tnen'te ~s DispOSições

Tr-ansrtfim as , renumer-endc-se os §§ 49 e 5Q do mesmo artigo ..

EI1ENDA SVPRESSIVA

= TUTO/JII'TI'IC..çlo _

EMENDA-ES34937·6
PJ CONSTlTIIH!TI' FERNANDO HENRIQUE CARl1QSO

no prazo de cento e c-inqüenta dt as

I
I

I
I

I

JUSTlFlCAÇM

apõs a oromulgação des t a Ce-nst'itlJlção. 1l

IJParã'grafo umco - A concessão do oresente bene sfc io se fará

conforrr.e le1 de tntc te t t va da Executrvo ,

E evidente a pertín~nélà da alteração ora proposta, p015 não

hã necessidade de le~ .complementar para a concessão de simples pensão

Dê-se ao par2!Jrafa U'11CO do art •. 33 das Dispos t çôes Tr-anst'têr-l as a seçu-m

te redação:

Já hã pre~1são tdênerce nos ar-ta ços 175, § 20, e 178, § 29 , do

Substi tutl vo,

PLE~Mro

= ,.1.~",:1l10/CIlNII'i.~/.I1.CONI'II.o ...,

r;-r "-- TI'XTO/JutTII'IeMti.O---------------,

~'''.~U§J09187

p:r-"""'=:JPMDBFERNANDO HENRIqUE CARDOSOCQNSTII!!INIE

ptENMIO

~ ,1.t:1f.1I1o/eOIolI$'i.o/lu.eO)lI..1o'-----'----~

= --------Tt~.li/JJT.,IUç:40-------------__,

llMENDA ES34938-4
l:IFERNAIIOO HENRIQUE, CARonSQCO~Sl !TUrNTE

~DA ES34935.0
f?

Dê-se ao art. 22 das üispcs ições. Trensrtôr-ias a segu-inte redação:
Dê-se ao § 29 do art. 293 a sequ'urte redação:

l/Art. 22 - O Sistema Tributário instituído por- esta consta

tuição entrará em vigor em 11l de janeiro de 19B9. JJ

" § 2Q - Exercrda a faculd;de estabe~eclda no parágrafo an

tenor, se não houver manifestação do Congresso NaCional no prazo de

flnido em lei, o,ato de outqrga ou de renovação ser-â considerado per-

JUSTlFICAÇ~O
feito" 11

E' evtdente que se o novo Sf s tema entrarão em Vigor em deter

mwada data, D anterior vigol"a até o dia lmedlata1il2nte anterlOr a esta,
" '

sendo sunêr-f'lua , assim, tal previsão.

JUSTIFICAÇM

f}K'etende-se apenas maiDr clareza na es1iruturaçã'o do meca..

nf smo concebido pelo dispositivo ora Elllvo de emenda..
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PLEN~RIO

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
h.(lil~~I:l/CO"I~$;;o/S~.COWI~5.ú:J __,

= TtXl0/J lu Tl r lcAçi o - - - - - - - - - - - - -

EMENDA ES34942·2
~

LPLENMIO

CONSTITuINTE

F~NDA ES34939-2
t':
f!J
r.T------__ 'LUIÁlllo/ce"'IJJ7.o/.11~CO"'ISlXO _,

m------ TllITOIJU.tTlfle&çio --,

Supr-una-se , do art. 293, o seu § 30, aue passa a cons t i tutt- o art.

294, renumerados os sequmtes ,

Dê-se ao art. 246 a seçumte redação'

JUSTIFICAÇM

A t-enr-a ccnsubstenc i ade no § em questão refere-se, de forma genê

rrca , ao capTtulo em que está tnser-tda , não tendo, ass im, es tr-crta cone

xãcrCom o artino onde se encontra, em ordem a ccns trtun--Ihe par-ãgrafo.

Impõe-se"as51m, o seu destaque, para cons t t tutr- regra autônoma,

em art, 90, como aquI sugerimos.

"Art. 246 - Compete ã umâc desapr-opr-tar , em ârees prl0ritâ

nas, por rnteresse soct e.l para f ms da reforma ag\~ãna, o lmável ru

ral que não es-ce.ie cumpr-mdo função socr al , mediante mdem zação em tI
tul cs da d1vlda agrãria, utll1zãveis na fOIll,a da lei, coe clausula de

exata cor-reção monetâr-ia e somente resqatêvers no prazo de ate vinte

anos a par-t r r do segundo ano de sua emissão 11

JUSTIFlCAÇ~O

Preservado o mérito de. dlSPOSltlVO, a presente emenda ape 

nas procura unpr-nm r-Jhe redação mars aprcpr-i ada .

CONSTITUINTE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

r.T-------- TtUO' ..l1sTlr'c<lçio _

Dê-se ao ar-t . 287 a seguinte redaçào:
EHEI1O~ DE REDAÇM

"Art 287 - A lei assegurarã beneffci os e outros rncenttvos per-a

fomentar prâtices despor-t ivas fortna i s e não formais, como dr t-et tu de cada

um."

JUSTIFICAÇ~O

Dê-se ao art. ~42 a sequtrrte redação'

"Ar-t, 242 - Os armadores, propr-retãt-t os , comandantes

e d01S terços, pelo menos, dos tripulantes de embarcações nacrone i,

serão bras-r1e I ros ,

E evidente o lapso ocor-r-ido na redação do dlspos i t'ivo mencrona-

do, que merece , assim, a correção suçer-t da ,

§ 10 - Se o armador ou o prcpr-tetêr-io for pessoa JljR

Y'1'dlca. a ma'icr-t a de seu capltal votante devc:r~ pertencer a. l>rp.'s) 

Ie-n-os ,

§ 29 - A. lei d1sporâ sobre a armação, a propr-i edadc e

a trloulação das embarcações de esporte, tur-ismo, recretc e apo'io

mar-ft tmc

i!/'t'IEMDA ES34941·4 I

§ 30 - Salvo o caso de necess tdede pllbl t ca , a naveqa

ção de cabotaqem e a mter-lor-, bem como a att vtdade pesquerrp , sd:r,

pr-tve tr ves de embarcações nacr cnat s , reservando-se a sua ezp'Ioraçso

somente às empresas necronars para esse f'tm constrtufdas

~'''lll'ltlO~

PI·IOB

~f1.1oT.Io::-;-:]'ov 09/ 87;PLEN~RIO

FERNANDO HENRIQUE CARDOSOCnNSTITLIINTE

~--------'-'"='-------'
rrr ~,Lltdlll'D/COWISI,(P/.uno"'.,ÃO Õ

r.r 1"ItXTOIJlIlT",~AÇ.O-------------__,

JUSTInCAç~O

A presente emenda, sem fer-tt- o eêr-r eo , apenas pt-ocur e

r;r------------_TrXTO/JU5TlrtcAQAI) _

pl 'ENlfRIO
~o~~"'-_

05/09 /37

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

lmonffilr melhor redação ao dispos-ttavc mencionado.

CONSTITUINTE

1

~A ES34944·9'-·
[!J

nactonel como cro têr-t os para a r-eet t aaçâo de compras, o acesso ao mel'c!.

do bra<;ilei"ro'"(! a concessão de incent.~vos, assim como utilizarão, pref!:,

r-enc-r a'lrnente , na forma da Ier , bens e serviços ofertados por empresas

"Parâqt-afu Iim co - O Estado e as ent tdades da adnn mstr-açãu

dt ra ta e indlreta pr1Vi1e!narâo a capacitação cientiflca e tecnol ôçtce

Dê-se ao paragtafo ~n1CO do art. 289 a seqtnnte redação-

nacionais. 11

Dê-se ao art. 245 a seguinte redação:

JUSTIFICAÇM

A redação do disposltivo em questão, sobre conter evidente

"Ar-t , 245 - E garantldo o dt rer to de propr-tcdadé de tmêvel ru

ral que cumpra função acc raj ; consoante r-equts t tcs deftni dos em lei."

(imbigUldadli, comete lnegãvel equfvcco de regêncla, p01S sugere ccnce,!

sâo"de acesso ao mercado bj-ast tet r-o" e "de compras ••• 11.
JUSTlFICAÇ~O

Impõe-se, aS51m,. a reuação suçertda , ou outra que. melhor

evrdenc'ie os reais objet tvos do precelto.

Preservado o ffierltO do dlspasltlVo, a presente emenda apenas

•procura imprlmlr-lhe redação mais epropr-t ada.
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_________ 'fUfo/JuS1.r.eAçio _

coxsr ITUINTE

EMENDA ES34945-7
[:J fI'~';~~=

!Dos ;:ii!~:_

gado qualquer autonomia ao Distrito Federal., cexaeeez-taeeao-o co

mo urna "longa manus" da união, há uma .só Justiça: a nJustiça do

Distrito Federal!. Territórios". Igualmente não se devem confun

dir o Ministério Público e a Defensoria do Distrito Federal com

os dos Territórios. '-&~serve"'se, nesse aspecto, a colocação perfe!

ta do parágrafo único do artigo 177.

Dê-se ao § 19 do art. 255 a seguinte redação:

M§ 19 _ A eutor-i zação a que se refere o r tem I $erã ln2gocldVG'1

e intrallsferlvel, pernn t ida apenas a trensmrssâo do controle da pessoa

jurídica trtu'l ar-, serê concedr da sem ônus, na forma da ler do s í s tema

f'tnance-r ro nacrcnal , a pessoa jur'ldtca de .comprovada capectdade econõencs

para o erpruendtmento , cujos dlr1gen~ tenham capacidade têcmca e repu

tação ,1 -ibade . 11

EMENDA ES34948·1
l: Constitulnte FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

f:PLEN~RIO

JUSTIFlCAÇ~O

m-------------'l'EXTD/~uITl'ltAtiD _,

t ição do que se contem no § 19 do artlgo 255.

= Tl:XTo/~unl'Il:AÇ~O--------~----__,

Dê-se ao Capítulo lU do Título II a seguinte redação:

Capítulo III

Da Nacionalidade

"Art. 11 - São brasileiros:

I - natos:

a) - os nascidos em território brasileiro, embora de
pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país;

b) - os nascidos fora do território nacional, de pai
brasilen-o ou mIle bresileira:,embora não estejam este; a serviço do Brasil, des-
de que venham a residir no território nacional antes de atingir a
maioridade, neste caso, alcançada esta, deverãc , dentro de quatro anos,
optar pela nacionalidade brasileira;

11 - naturalizados na forma da lei:

a) - os nascidos no estrangeiro, que hajam sido admi
tidos no I3ras~1 durante os primeiros clncos anos de vida, estabeleci
dos -definitivamente no t err i t õr í o nacional. Para preservar a naciona

lidade brasileira, deverão manifestar-se por ela, inequivocamente, at

dois anos após atingir a maioridade;

b) - os nascidos no estrangeiro que, vindo a residir
na Paí.s antes de atingir a maioridade, façam curso superior em es t aue
lecimento nacional e .requeiram a nacionalidade até um ano depois da
for.mature;

c) - os que, por outro modo, adquirirem a nacionalidade bra
sileira, exigidas aos portugueses apenas r~sidênº-!a por um ano inln _

terrupto I idoneidade moral e sanidade fisica."

CARDOSO

o dlSPOSlt1Vo cuja. supressão é proposta canstltUl ll'gra repe-

JUSTlFlCAç~O

A presente emenda, sem ferir o menta do d'i spos-l t.tvo nenc io-ra

do, apenas procura im[Jrlmlr-lhe redação que nos perece nats aprODl"lada.

Supt-m'a-ae o art. 256 , r-enumer-andu-se os ar-tnqos seçumtes •

I
EMENDA ES34947·3
(J Constituinte FERNANDO HENRIQU~

Dê-se ao artigo 155 a seguinte re.dação:

"Art. 155 - AOs juizes federais compete:
:t - exercer função jurisdicional nos terr!.

tórioSi

Parágrafo único - Não se aplica o dispos tn na alínea "ali do

item I deste artigo aos filhos de estrangeiros nascidos em aerona 
ves estrangeiras em sobrevôo no espaço aéreo brasileiro ou em navio es
trangeiro no exercício do direito de passagem inocente no mar terri

torial brasileiro.
I.r. - processar e ju~gar:

a - redação do atual item I;
b - redação do atual item lI;
c - redação do atual 1tem II.r. i
d - redação do atual item IV;
e - redação do atual item Vi
f - redação do atual i tem VI: i
g - redação do atual item VII;
h - redação do atual i tem VII.I.;
i - redação do atual i.tem !.X;
j - redação do aeuaj, i tem X;
1 - redação do atual item XI;
In - redação do atual i tem XII i
§ l'? - ••••••••••••••••••••••••••••••
§ 2'? - "

ArL 12 - Perderá a nacionalidade o brasileiro que:

I - por naturalização voluntária adquí r rr outra na-
cionalidade;

11 - em virtude de sentença judicial, tiver cancelada
a naturalização por exercer at avãdade contrária ao interesse nacio

nal;

Parágra fo 'Unico - Será anulada por decreto do Presidente da
República a aquisição de naciorralidade obtida em fraude contra a lei

art. 13 - A lei est,abelecerá as condições para a r eauurs t
ção da nacionalidade.

JUST:I:F:I:CAÇÃO
JUS T I F I C A ç ~ O

Os territórios não possuem autonomia e, logo, não

podem ter Judiciário próprio. A Justiça dos Territórios e justiça

Federal. Ela não pode ser confundida, como no Substitutivo , com a

Justiça do Distrito Federal, embora sejam ambas organizadas pela
união. Atualmente, pelo fato de a COnstituição de 1967/69 ter ne-.

A Emenda, nos termos do parecer anexo visa a restaurar os
sábios ensinamentos da Constituição de 1946 e a colocar nos seus de

vidos termos, o disciplinamento da nacionalidade, sua aquis'çlfo, ori
ginárie.e derivada, sua ')1a'da" Ste reaquisição.



JUSTIFICACÃO

A matérJ.6. já e~tá. auficJ.entemente trAtada no abem XIII do art.

31. Se. ccmpens a União organizar a policia federal, e ao Congresso Nacacnaj., com

sanção do Presidente, a de legislar sobre todas as tllâtérias de competência da

UnJ.ão o item XX emendado é desaeceasárdc ,

CARDOSO

=--~----------Tbl'O/<lU'TlPUl&Çio-- ,

.seguinte redaçDCH
D~~.stt]l lll.inea "b" do 1l:em IX do artigo 135 a

"b - a promoçDo por merecimento pressuplle dois
anos de exerc!cio na entrância, resalvada a "'hip6tese de não haver,
com tal requisito quem se candidate ao lugar Vl'go".

JUSTIFICAÇllo

PlENI\RIO
,l.t'U."IO/COl.l"Ii.ol"u.eO"'lldo ~ _,

TEXTOl.rusTlrleAçio-_...,- ,

D Juiz é inamovivel e nem mesmo por promoçDo
pode ser compelido a mudar de Comarca, vale dizer, a promoçDo deve
ser solicitada.

Dê-se ao § lQ do art. 31 a segulnte redação:

"ü fluxo 'lntet-nactnna'l de dados serã processado par intermédio da

rede píib'l rca operada pela Umão" •

I:MfNPÃ-.J:S34~o-~J "'''~ ---,C Canst, tu, nte rERNANDO HENRIQUE CARDOSO

JUSTIFICAÇJ\D

UXTo/.rt.lITlfiCo\ÇÃO l
No item I do art. 137, substitua-se a expres-. j

são "com eficácia de coisa julgada" por "transitada em julgado 11 I
para manter uni formidade com outros dispositivos.

F-------I'L:"",Il'::/eOH'n Io/ t u t Ol,n u t.o
•• v, PlEN]\RIO ~""~'0s;09~?J Propomos a subs t rturçâo do neologismo "transrronteu-as", usado mda

vidamente como adjetivo, lembrando que a Consta tutção deve adotar llnguagem

clara e obfeta va,

.;\<t. 98 - .....

Inclua-se, no art. 98, o seguinte parágrafo único:

Pa.rágrafo único - O parecer da comissão especial será aubmetndc

às duas Casas t que não poderão emend~lo, retornando ã Comis~ão para novo parecer,

em caso de rejeição por qualquer deLas ,

~A_ES34~ .•~. --,
Constituinte FERNANOO HENRIQUE CARDOSO

= Tf.UI"~u'STlf\e..çi:o--------------,1

JUSTIFICAÇi\o

As Emendas visam a aperfeiçoar o Projeto de con~t4:

__ 951·1

Dê-s'b a seguinte redação ao art. 55. suprimindo-se o art. 56 e
't'enwnerando-sB 08 df!mais.

tuição.

Art. S5 - A ad1u~niutração pública obedecerã 80S princípios da

legalidade, da moralidade e da publicidade, exigindo-se motivação suficiente c2

mo c.ondJ.ção de validade e razoabilidade como requisito de legitimidade dos atos
adminJ.8trativoB.

JUSTIFICAÇÃO

o parágrafo acrescentado tenta. tornar eea,e clara. a redação do

§ 19 - Nenhum ato da lldministracâo imporá litJJ.tacõcs, restri

cõeQ ou constrangimentos além do indispensÃvel para. atender à finalidade legal ti

que..deve servir.

R'rtigo.

I 29 - A lei instituirâ os processos de aeendamenne , pelas
autoridades, das recl4II1ações sobre a preet.p.ç~o -do 8e~iço público.

JUSTIFICACÃO

FERNANDO UENRIQ'" caRnOSO

m:'AIITIDO~

CJ'!JDB _J

A emenda propõe redação mais concisa, retirando-se expressões

desnecessária porque já reguladas no próprio projeto e ordenando meihor ti maté
ria..

EMENDA ES34952·0 ,.~, ---,r FERNANDO HENRIQUE CARDOSO ~

~ ,.L..,.I."-o/e,o"".,.iO...U.t:'l)IIII.,ÃG-~-------

[=TPLEN1iRID

"'''''·''''''''''---l
Inclua-se no item Xdo art. 3D

Art. 30 - ......

x e as terras que constrítu'n-am os extintos -eldee-

Em consequência suprima-se o iteM V do art. 36-.

1)

2)

mentos i-ndígerias.
Trx.TOIJl)ST1'U;AÇIO .~

Suprima-se o item n do art. 32~ lr



A emenda "1S8o a. tornar claro~ que o siste1n.Q é proporcional. S~

mente a escolha. dos eleitos - e nÃo o nÚtnero de representantes de cada partido

- ..é pa;cialmente, feita. em difltritoll.

-JUSTl:FICACAO
"IJTClII~'--------...---___,

_______ ,I.t:Il:.'"o/eo.Il$~lo/su.COlllISllo--------___,

t:::nEN1iRIO
r.r ..E);TO/~u'Tll'lt"çio-------------_,

If'.MENI>A E5~956:-2
~DO HENRIQUE CARDOSO

Suprima--Stl o item XIII do eee, 77 a palavra "acrmacãvcs'",

JUSTIFICACÁO

o poder de sustal: os atos do Bxecutnvc que exorba.cem o poder

regulamentar e. os lllllites dA delegaçio leg1.s1ativa não deve se restring],r aos

atos normativos.
m--------------tlXTO/JUSTlftc"Çi'O _

Aliás o prôprio projeto prevê CASOS em que o 'rr:t.bun2.1 de Lo!!.

tas, órgão auxiliar do Congresso pede sustar atos lesivos ao patrimôn::t.o públi-
Ao art. 63, IV.

Suprima-se,. do inciso IV, a expressão upor ato do Poder Execu-

JUSTIFICAÇM

A proteção das terras que constituiram extintos aldeamen
tos lndígE!nas e que atualmente se acJ1am sob l1tlg10 deve ser aür-rbufda ã União.
a quem compete a tutela sobre os índios.

dos Podares.

JUSTIFICACÁO

A supressão objetiva compati?i1izar o texto com as lltrl.buJ.ções

A extincão de cargos é competência do LegJ.slat:lvo.

r.r-------------Tf:XTII/.uST'.,eAÇlo ~___,

Suprima-se:o itetD. xx: do art. 115.'

O item III do art. 119.

consertutnte FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

PLENARID

r.r-------------TI:XTDJ',)uulfIllAe.iio _

JUSTIFICAÇÃO
Transf'ira-se, no § 29 do art. 203, a expressão "deste

artigo" pa~a- depoi.s da expressão "item II", e acrescente-se a pal!!
vra I·partS-cul.ar" após a pal.avra "comprador".

Trata-IIe de correção de conflito com o disposto no art. 77, XI.

JUSTIFICACÃÓ

'LI~Ml/I;O/IlI,.lel'Io*GOàlu.io----------,

rrr-------------·T..."TOINITI.M:~lo-------------.......,

Dê-se ...eeuinte red.aéio ao art. 300.

o obJet:tvc da primeira parte da Emenda e aperfeiçoar

a redação do § 29 do art. 203, dando ordenação mais adequada aos

dispositivos citados no seu texto.

Quanto ã segunda parte - acrêscimo do vocábulo "par

ticular" apÓs a palavra "comprador" -, a Emenda pretende deixar
claro que a obrigação de pagar o imposto alcança apenas o promite~

te comprador partic::ul.ar t isto é, a pessoa i:Isicat traduzindo t as

sim, o verdadeiro sentido do dispositivo, porquanto este obv1amen
te não deve visar ã tributação das pessoas urídicas de direito p.§.

I bl.ico.

Art. 300 - O; filhos, Independeneeeénee da condição de nascime.!!.

tO"J inclusive oc adotivoB, tio. iJtu.ia direitos e quab.fi.cações.

Im -; T'p;xTO/JUsTII'OCaçio _,

JUSTIl'ICACÃO

A ette.nda vi•••pena.. a tornar maia claro o efcaace do diapositi
vc , incluindo oa filhos adotivos. -

\' ccnst-rtutnte FERNANDO HENRIQU'E'l:ARDDSD

PLENARIO

t:!"MÕB"OO~

Q~-;-~ffiJ

FERIlAHDQ~ OARDOSO

I
I

~
~""IITIDO~

PIIDS i

~"'·~l"ost09J.B7

'=01••" ....',. l
Su'hatitU"ll-S&, no art•.14, a part::e final, • partir de lIatravi!8;

de .~.teJlUl zaiàto•••• 11

por~ •••"através. de si.tellla proporcional, sendO ató met<ada d.

l"epr...ntaçiO el.iu ai AiUritos,' confot=e ,dispuser ol-d. coa:pl.ementar"~ •

Supl:ima-se o item III do ""t.204.

JUsnFICAçJ\O

A introdução desse dispositivo nó Projeto de Constitui
ção, ora mantido "no Substitutiv~ do Rel.ator da conUrssão de Sistemat!

zação, se deveu certamente ao fato de constar da Constituição vigen

te dispesitivc pelo qual. é autorizada a União a conce.der isenções de
impostos estadqais e municipai.s (art.~9, § 29), o que sempre foi re'

pelido pelos Estados .. Municípios. Conseqüentemente, para se elitt\i
nar essa faculdade que atinge tão diretaménte a autonomia dos Estl-(
dos e Munic~pi.os, parece-nos que: se preferiu d.nclut:r no projeto ': o.
referido di8pos,1.tiv~_



Todavia, tal inclusão se nos afigura inteiramente des

neces~ária, pois a sua omissão Já significa, de per si, que a União

não pol.ierá mais utilJ.za;r-se da medida, sobrE''';udo quando se confiqura
no capItulo do sistema t.ributá;rio"um conjunto de normas onde se evã-.

denci.a a devida ampliação da auticnomã a Q.aquelas entidades polIticas
. tributantes.

de renda e proventos de qualquer nat\:!,reza devido à União por pes

soas físicas e jurídicas residentes ou domiciliadas nos respectivos

territ6tios..

.Jl!STIFICAÇ/ío

Dê-se a seguinte redação ao item IV do art.202.

r.r-------'---- Tl:llTO/Jl�:STlFlCA.çIO - ---,

_______n::nOIJII5Tlfll:lÇÃo--------------i

Aprimorar ã. redação do dispositivo.

EMEi"tDA 'ES34966-0 '"',.,--------,
Constitulnte FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

EMENDA ES3496j-sl
~const'tu'nteFERNANDO HEN'RIQUE CARDOSO' I [TIPiíôíi'''i
L---;~I-O--"1.Ii:N."'lo/e~llsi:)/'"'C:)lllIIIO= ------'1 .Clos ;~;\1B7 )

"Art.202 - .

I - .

II - .

IIr - : .

IV - utilizar tributo como meio de confisco ..OI

Suprimir a palavra "sohr e" no inciso r r t do artigo

209 do Substitutivo.

JUSTIFICAÇÃO
JUSTIFICAÇ/íO

A palavra integra o caput do art a.qo ,
A expressa0 "como meio de li traduz mais adequadamente a

idéia e o sentido do dispositivo objeto da presente Emenda. Not.a-se

que a expressão "CO·" efeito dali significa com conseatl.ência de as to

é" utiliZar tributo que tenha corno conseqüência o confia.aoo , Todavia,
o sentido exato do dã.apoaa trí.vo é de que o tributo não pode ser util.,!

zado como se Tora um meio, um autêntico instrumento de confisco, con

f~gurando cor~eta~cautelaque deve Orientar as entidade~ po:
IIt-Lcas no uso do seu poder de tributar.

EMENDA ES349 7- ~

tr== PLENIíRlO

A.IITOR_·~ ~ -'

flYM~~""-1

fil;-;"~~;;;;jl

p1ENDK ES34964-31 "',,,- J ,~PMO"B'''''--]C' Constitulnt. FERNANDO HENRIQUE CARD.~O'"'SO . C':':' .

] lD-~~;~;~~

-1
uê-ee ao artiqo 292, do substitutivo do Relator, a I

seguinte ret1açno: I

Art. 2'92 - 1'_ propriedade das ernpreaaa Jornalísticas I
ê de rad~odifusão é privativa. de bz-asa Led.z-os natos ou nattlral~za- i
aos há !"Iais de dez nnoa , ao"> quais caberá a z-eaporraabâ La.dade prin- l

cf p a L por sua or-íeneeçêc anec receuat e admanf.s tz-açâo , cabendo ã lei !
ai~ci'!)linar a oartJ.ciaaçáo ectonâr-r a de pessoas jurídicas em seu
cap,itaJ socia.l.

~_--_---_---_-TCXTO/J.II$Tl1'"II:A.~Io,------_- --_

Dê-se a seguinte redação ao artigo 208 do Substitu-

tivo:

Art ... 208 - A União, na iminência ou no caso de

guerra externa,' poderá a ns t.Ltud r- impostos ex t r aordfnára qs , inC!Usi-1

ve acb r e fatos compreendidos na competência dos Estados e Mun5ci- I

r
p aos , os quais serão suprimidos qr-ada t Lvamen t e , ce~);adas as causas

de sua criação.

JUS rIFIcAc/íO

Melhorar a redação tornando mais claro o sentido do

JUSTII'ICAÇ'ÃO
d í sposa tivo.

Como pz-opos t.a , ew-exa-nc que se eseabeaec a que a :,:Jr.2
priedade das e-npxe s as jornalísticas ae j a de bz-aad Le.í.z-os , Quanto às

questõe.s decorrentes, Lnoumbe-eee a j!ef de discipliná-las.

EMENDA ES34965'-1.
J ~""~(l Constltuinte FERNANDO HENRIQUE CARDOSO . --'. ~---1

"-- ----J ~97ã7J

ieMENDA ES34968-6 "",. --,
~stltulnte FERNANDO HENRIQUE CAPDOSO

f"J~;;;;--- "'"""'''"''..o'''''''.,_''_o ~

• TEXTO/JlIsrlfICA.~;;O _

uê-e e ao inciso r do §92 do artigo 209 a seguinte redação:

• TJ;XTr:'IJII!;~"llaçI!t, --.

Art. 209 _..

§ 9· •....... _•... _...

I - indicar categorias de contribuintes.
Dê-se ao § 12 do artigo 209 a s equ i nt.e r-edaç ão r

Art. 209 - •..••............•.•.....•...•.....•... JUSTIFICAÇ~O

§ 12 - 05 Estados e o Distrito Federal poderão ins-

. • tltuir um adicional r até o Lí rmte de 5%, sobre o valor do imposto
Aprimorar a redação do a nc Lso face a modificação da

item rI I do artigo 209 •



3444

Ao art, 42:

ali ;

pl.Elli'lRio

r.T~-------__---TI:XTO/~lJITII'IC...Ç;;O-------

e ~~:NOO ~~;R-IQ-U-E-CA-R-OO-S-o-------'J t!PM;;""--:J
·'UIl.ÍIlIO/l:QIlIUID/.tIIl:OIllIUio 1~...~~

1'-
... I - acrescente-se, J'X) "cap1t", ap5s o tQDlO "alistz!n'ento" a palavra "eleitoral.".

r
Ir- Dê-se ao § 29 a seguinte redaçOO:

MO a1:Lstarcento eleitoral. e o voto são OOrigatéiios para os maiores de 18 e

fac-<Jltativo para os maiores de 70 anos, os analfaOOtos e os deficientes :ff
aãcos ,

,.+IT - ~te-se no § 39 ap5s o berrro "eleitores" a exprt!ssro: "os rrenozes de

18" anos",
JY - suprãma-se do § 59 - a referência dos nenores de 18 anos.

V - orseoe-se os §§ na segumte ordem:

10<'=6';> 69=9<>

1l9=79 79=10<'

99=89 89=11

If:
_ 'LlH"'1\101C:O~'Uio/lll.~OUIUio "-~__~;-

PLENJlRIO

t1- Acrescente-se Q i tem 1, renumerando-se os demà-í s 1

dOI!' a seguintl! redação:

,111,_ construir uma sociedade livre, justa e salidáxl

- Onde se d~:z: u!>ão tarefas rundamentajs da -Esta
do",fIo diga-se: 11 são objl;!tivo,s fundamentias do Est.adon~

111 - Dê-se ao item 11 a seguinte r edação e

r.T TEltTONUS'n'leA.Çii.Q ~_ _"___,

"11 - erradicar a corbr-eaa e rêduzir desigualdades
sociais e regionais Justificativa

JUSTIFICAÇAO
Emenda apenas de aperfeiçoaoonto e ordenação de redaç&>, sem alteração dó

mêraeo,

Objetivos são fins, metas a serem almejados de forms
permanente pela sociedade; tarefas são trabalhos a serem executa _

das em prazo certo.
O poder concedido no item 11 deve sal" exercido çe m.§.

nea r a plena, total, e não apenas "por etapas p Lane j adaav , Não pode

haver tal tipo de 11mi t ação ao poder, ou Estado.

O QUP- 50:! pretl;!nde com'oô art. J$2 fioa transposto q.ar a
para o art 42 , como item. suprimindo-se a ev Lden t e ambLquadade do
ua spce f t tvo ,

O art. 22 passa a ser art. 12, com a de r.í nã.ção clara
do Que é "üras a j.u , sem Qualquer mudança de mérito.

r-------------Tr;JrrIJ/.IIJ'rl,.leAJ;..t1--~-----------,

Ao Art. 9{>;

Ao art. 99, "capu tv , dê-se a s e qu r nt e redação:

liA lei de f t n t r-â as condições para r e qr s t r-o Ga associação
pr-of r s s l ona l ou sindical pe rant.e o Poder Piibl r c o e para sua repre
sentação nas convenções coletivas".

Compatibi lização do disposto no caout do art. 9{>- com o
disposto no § 52 do art. 69 e supressão do estabelecido nos §§ 19,
2'9 e 4Q, por Jã estar contido nos § 52 e § 54 do art. 69.

JU5TlFICAÇl\O

11 - suprimam-se os §§ 10, 29 e 49, renumerando os demals ..

~"'''"'~• P~D8

PLE"' ...lllD/cl)IIlI'.io/.IIt~QlIllUiQ--------__

PLElIi'lRIO

_.~",,,",,,,..,,o J
Dê-se a seguinte :redaÇão:

"ccoeeõer-ee-ê mandado de inJtulÇOO na falta de norma regularrentadora

que torne viável o exercício dos drref.tos, liberdades e prerrogativas previ,ê,

tds no art. 19 11
•

ro art. 23

EMENDA ES34974·t ,
rr FERIlAN~~- HENRIQUE CARDOSO

~l\RIO.='-''-----------------'
Tt.:"'TO/~I1,.T.'Jc...l'ic>-_~ "]

Dê-se ao § 3Q-a segulnte redação:

Dê-se ao enunciado 'de, art. a seguinte redaç.OO:

"A perda d::>s direi.tos poUticos dar-se-á excl.usJ.vamente":

"Se o Congresso Nacional ou a Assembléia Legislativa est1
ver em recesso será convocado extraordinariamente, no mesmo prazo
estabelecido no parãgraFo anterior, para ep re cr e r o de c r-e t n'",

JUSTlFICAÇl\o

Emenda de aperfeiçoamento re de crcna t .



r.r-----------__ Tf:XTOfJUlTl',Co\Çi;o --,

Ao Art. 69:

- no § 36, onde se diz: "protegendo-lhes a segurança, a saQ.
de .•• 11 di ga-se: "gal"anfindd-l hes a segur,ança e pl"otegendQ.
-lhes a saúde ••. "

- no § 37, supr-r aa-ee a expressão final a partir de: liA
todos é assegurado ••• 't

- no § 41, suprima-se o termo "verdadeiras;

- no j 42_ suprima-se a exoressão: "inviolãvel a liberda-
de de cansei ~n ci a e de crença .•• II

- dê-se ao § 51 a seguinte redação:

" t livre a reunião pac1fica. sem armas, em locais
abertos ao público, cabendo prevlo aviso a autoridade quando possa
prejudlcar o fluxo normal de pessoas ou de veículos".

JUSTl FI CAÇA0

Emenda apenas de redação e de compatibl1ização.
As express5es suprimidas do § 37 e § 42 Ji estio contidas,

em seu mérito, no § 99 e no § 43.

A supressão da expressão "ve r-dade t r-as" aevevs e ao fato de
que é presunção, decorrente da própria Constituição, de que todas as
informações dadas por órgãos plib l r ccs , s e j am verdadeiras,não se cooce
bcndo que estes tenham que atestar a veracidade daquelas. -

LrA~T"I;)O-_·

?r/Ja I

E
r;-r----- .------- UlCTOJIUSTIFICAç,i.O --------------

De acordo cem o disposto no §2a do art 19o 23 do Regimento Interno da assenotêta
Nacional ccnst ttutnte,

A) 'Crie-se um novo THulo - DAS DISPOSICOES CQl.'IPLEIo'IENTARES, ecos o 'r t tuto IX,
eenueeeancc-ee o ntulo X

B) 'rr-anst tr-am-ae para o novo THulo os .artigos aa, § 34, 30, §§ 1" e 2", 31, 'tens
XX!, XXI! (~in fine"), §§ 1" e 21), 41, t t e-n VIII, 50, 51, &4, t tens I a IV, 65 a 71, 104
(exceto o "caput "}, 105, 116, HeM I a V, 135, Itens I ti. IX, 138 a 1~2, 144, §5 lU e 2",
145, 146, 149, Itens I a X, 15., a 170, 174.a 177, 178, §§ 2" e 3", 179, 180.207:1. 216.231,
§ 2a,~2. 234, "caput" e §§ 1" e 3D, 237, 239 a 243 245 a 256, 259, 250, 2ó~l, §§ lQ e zc ,
262 a 2i2, 277 a 2aO, 2B2, 283, 284, §§ 1" a 5!2, 285:1. 287, 291, -cecut ", 'tens I a r r t e §
3",29/1,297, § 2Q , 298, parágrafo_unico, 300, §§ la e 2a

C) Llõ-se a segutnte redaçlo ao parágrafo 2" do artigo 92.

Ârt 92-

§ 2Q - A proposta $eri d1scut1da. e votada em cad:! Casa, em a015 turnt:l9, com inter~
valo m1nil'1O de noventa d12S, considerando-se aprovada. quandO obtiver-, suc'30ssivanente, os 1,10
tc:; favor:!veis

a) de do1s terços dos membros de cada uma das Casas, no caso de proposta de emendll
20S T\tulos I 2 IX;

Art. (300) - Os filhos independentemente da ccoctcãc de nasc1mento, tê'll tscats d1
rettcs e cuat tr tcacões,

Art (301) - As pessoas idosas têm direito 21~·2mparo do Estado e da sceteceee, ma
g~~~~:t~f~ aias e progr2mas Que assegurem paf"t5cipaç~o na cceumeace, defendam sua S:luQe e

Parligrafo único - Os programas de amparo aos idosos ser-ão executaccs ereter-enctat
mente em seus cr-õcr-tcs lares

135, 149 eE~9~~-se a seguinte redação aos artigos BC, § 9°, 31, Hem XXII, 64, 104, 116,

§ 912 - ~ t tvr-e a rantrestacãc do pensamento, a eX~ressão da et tvteace er-t tst tca e
a m-estecãc de informação por qualquer melo de comunicação, sem prév1a ~l'\SUf"3 ou licença,
respondendo cada um, nos termos da lei, cetcs abusos que cometer I! assegurado o ctr-ettc de
r-esceeta, cr-eccr-ctcnar à ofensa além da indenização p~10 dano eater-te i , moral ou à im2gtlm.
Os espetáculos pÚbYftbs, 'tncrus tve os srcs-e-ee de r-éotc e tetevtsão. fica," suf e ttos a rots
~ec~~~~~~~ga~~osociedade, que: não terão caráter de censura, 'l'L2S de orientação, r-ecceencacêe

XXII - explorar 05 ser-vtccs e instalações nucleares de qualquer natureza, atendi
dos 05 seactntes requ1sitos;

Art 64 - ~ vedada a aCU/lIulação r-eeuner-aea de cargos e funções ouettcas , eco as
exceções ao-at t tuas por lei.

li '" - Em qualquer caso a acumulaç:io somente será permlt1da cuenoc houver- ccsoat t
nt t tcaoe de hori\r10 e ccr-eetacae de matéria.

fi 20 - A proibição ee acumular estende-se a cargos, ou·funções em autarquias, errl
presas pub l vcas , sociedades de eccneeta mista e fundações pübl1cas.

Art. 10/1 - O Tr'bunal de Contas da União. órgão auxiliar do Congresso Nac tona t no
exe-ctctc do controle externo, ter-á sua coecos tcãc e atr'boiÇÕes regula.d"ls por lei
cO'llplQlmentar.

Art. 116 - São cr-Imes de -esccneentr tcsce os atos do sr-es tuente da ~Qj:lub11ca flue
atentarem contra esta Constituição.

Parágrafo untco - Os crimes de resDonsab111t.::ade serão tipifIcados em la1 , que
eatanct ecer-ê 13$ normi'!.'S de processo e julganento.

ar-t 1'35 - A untãc e os Estado9 ter-ão estatutos da aeatstr-atur-a. oeenante leis
corn?lernenta"J:lS fedet-a1s e ésh.ouais

Art. 149 - Lel ccnoreneoter- def1nirá as partes legitimas para crcecr- ação da
tnccnsr t tvctona t tuade

Art 197 - Le1 complementar federal dfspor-á sobre'

I - d1str1bui('~0 das cceoerênctas e repartição das recettee tr-teueér-tas entre a
u-rtãc, os earaccs , o ütat r t to Federal e os Mun1c'p1os;

II - reautacãc dos t tmrres ccnst ttuc tcnats ao poder de trib:Jtar; e

111 - normas ger:l.ts de tectsrecsc e adMlnistrar;io tributárias, csoectareenee cuan-
to a-

2,) def1n'ç~o de tr1butos e de suas escêctes. bem coro, em eeracêc aos urocsrcs
utscr-tertnaocs nesta ccnst ttutcãc. dos respectivos fatos seeaoc-es , bases de cálculo e ccn
tr1buintas, e

"b I coe tcacac, taoceeenec. créot tc, pr-escr tção e erecacãr-cta

F) rncrua-se um novo artigo, acatxc CIo 144, com a segu1ntc r-ecacão•

Art. - A ccnocatcêc ~ ccscetê-ictae do sueer-tor- rr-tccnat de Justiça, dor, rr rou-
na ts Reg1orlai.s seoer-ats , dos 'rr tuuna ts e .rutzos do Trabalhe, dos Tr1bunais e Ju\l.CS Eleito
r-ats e dos rr rou-ats e Jutzes nt t tt er-es serão -enuteocs por lei ccmetceen-ar-

G) sccr-tea-se o artigo 199

JUSTIFICAÇÃO

o p\op6sfto desta Em(!nda é pOstõibt11tar a futur-a a l t er-ação, pela mator-ra aescrura

do ser-acc Federal e da cãnar-a dos Deputados. de dispositivos constitucionais Cl~(l, pela ve

r-tabtt tcace das ctrcunstênctas a que se act tcam, não oever-taa ficar submetidas á rig1dez do

quorum especi:1.1 de d01!; terços Ass'm a Ass~mbláiôl Nac10nal Constituinte niro dei.<a de co11

bor.::.r sObre questões de 1nd1scut'vel irrportância, mas taMbém não inibe futuras adaptações

desse:. d1spos1t1vos às cohd'icõ~s rnutáve1s da vida econÔlrlca, SOCial e poHt1ca.

Tttulo X
b)da malor1a dos membros de cada uma das Casas, no caso de proposta de amenoa ao

Suprima-se, do § 29 do art. 175, a expressão: "s e ndo
-lhes assegurado o n'esmo reglme Jurídico do Mlnisteriv Publico" , ••

D) Transf'ram-se para o THulo II, CapHulo II - DOS DIREITOS SOCIAIS, acirra do
ôlr-tlgo 70., os artigos 251, "caDut~, 272, 273, 274, paragrafo un'GO, 284, 1295, ~caput .. , 297,
·caput" e § 11:1, 298, ·caput· e 299 a 301, com a segu1nte r@daçl0

Art (?61) -" saude é d1r-eHo de todos e dever do Estado, al$;segurado qelo acesso
19ualitár10 a um .s1stema nacional ón1co de saude.

Art (273) - A educação. d1reito de cada um e devGT' do Esta.do, S8r~ prO'l1Ov1da 9
incent1vada co."ll. a COlabOf'illção da fam\l1a e da comt\nidade., v1.sando ao pleno desenvolvtm~nto
da pessoa

Parágrafo único - (Art. 274. parágrafo unlco) O Est:l.do garantir" acesso unlvlJrJõal
ao ens1no ce pr1rneiro grau obr1gatóri0 e gratU1to

Art (264) - ~ assegurado:l. todos pleno exerc\c10 dos d1r81tos culturais e Dart1
cipaç~o l;ua l1tária no processo cultu"a I

M't (2.95) - Todos tl;m direito ao Mul1 ~bf'ic eco16g1co do me10 amb1entQ, imp ,"ldo
se ilO ~sta~o e à sociedade o dever de p"oservá,"'lo o d9fendê~10 Dllra as prctsentes 11 ,futuras
gerações.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Art (297) - A f:l.m1t1a, const1tu'da pelo casamel'1to ou por unU:o estávC!l, tem dl
reHo a. proteçl!!o,Clo Estado, que se estenderá li entida'ie famlliar formada por qualquer um dos
pa1!> cu re5Ponsâv~1 le~al e sem; dependentes, com:angu'nlilo$ ou nlo

celebração§ Ó
Q
c;s~me~~2~:~i~10~~rter~i~nit~ c~~~t1~J; ~er~~~ d~r~;~sso de habi1\taç~o e

Art (298) - é g2:rant1do a hom~ns e mulheres o direito de detern1nar T1vremente o
número d~ ~j$ 1 l't-r~~ vQdado todo t1po de prêtica coercitlva por parte do Estado e de ent'
da::Jes pr 1v,"t.::.]~

"rt (299) - é dever do Estado e da socied2de prot~ger o meror, assegur:mdo-lhe 05
direHo!; à vida, a .saClde à al1'õléntaçã~, à E':aucaçio, ao Jazar, à proflJ;sional1zaçl30 e à con
v1v~l'\c'a fall',1liar ~ comJn1tál'~a bem C01'.o à aS,,>1stê-nC:"'1 social tl à ass1stlllncia espec1al, caso
esteja em situação irregular

JUSTIFICAÇJ\O

o texto, tal como estã redlgldo, garante. aos Procuradores
da União - ou seja/advogados do Estado" as prerrogativas (inamovlbi
l,dade, irredutlbilidade, remuneração etc .. ,.) dos membros do JUdlCi! l
rio e -elo Minlstêrio Publ1co, o que não ê correto.
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r.-r PL I:III Il10 / c Olou l l j O/ l u l c o wr' . io -.,

t!J PLENlIRIO

,EMENDA ES34979-1,
fJ FERNANOD HENRIQUE CAROOSOcr!~~~"-J

U5-;~'; ,e.7'l
rn---------l1~ .....lIlIDleo""';.DJ$~C""'lnJ:O __,C PLENÁRIO.

IEMENDA,J;S34978-3 ""' -.
Constituinte FERNANDD HENRIQUE CARDDSO

c) Suprima-se do artigo 51 o termo "complementax".

d) Dê-se ao parágrafo único do artigo 49 a seguinte redaçãm

,.,..,-- -'- 1Ul'l/~un'f".çio _

a) Substitua-se, em todo o Capítu"o VI do Título IV, inClusive-::l

sua cenomnaçãc, a expressão "áreas met.rcpoj í.tanas« por Irregiões Tiletropolitanas" I
b) Suprima-se do parágrafo único do artigo 49 o termo "federal"

I

=- Tu:To/~LnlfIl:A'"AO __,

I - suprima-se o "caput" do art~

:n: - transforme-se em "ceput;" o § 3.9;

III - transforme-se o fi 29 em parágrafo único acrescentan

lhe"in fine" s instruídas com parecer prévio do Tribunal de COE,

tas da União. li

32.

JtJSTIFICACÃO

o disposto n~ exe, 48 jã está contido no itel'l XVI do art.

'LUAllll;J/cOWr'do/luICOW1Ulo -,

Por outro lado, é evi.dente que as contas do governo de

território federal devem vir ao Congresso Na.pional devidamente

instruídas pelo Tribunal de Constas da Uniãà, medã.arrce parece

cer fundamentado.

P PLEN~RIO

I!MENDA ES34980-5_ mO'P FERNANOO HENRIQUE CARDOSO ------------,

e) Suprima-se o § 32 do artlgo .51.

!lArt. 49 - •••.••••••••.••••••••••••• , •••••••••.•••..••

Parágrafo único - Lei complementar:
a) definirá os cr.rtér-Ios básicos para o estabelecimento

de regiões de desenvolvimento econômico, de regiões TT~

trepoUteres e de microrregiões;

b) disporá sobre a composição e a competência dos respec
tivos Conselhos, dos quaa..., como membros natos, farão
parte, conforme o caso, os Governadores e Presidentes

das Assembléias Legislativas dos Estados ou-os Prefei

'LOS e Presidentes das Câmaras de Vereadores dos MlJnic-J
pios componentes.

c) dispará sobre a criação, organização e gestão de fun

dos regionais de desenvolvimento, bem como sobre a pr..E.
t rofpaçãc da União e dos Estados integrantes da Regl~o

em sua cocposação. fi

f) Suprimam-se os §§ 12 e .32 e aransrcrme-ee em parágrafo úníco o
§ 2g da artigo 50, em consequêncâa da emenda sugerida na alínea "d",

,.,..,- Tl:xTDI./UlTlflCAÇi,g -,

g) Suprimam-se os §§ 12 e 3Q e transforme-se em parâqraf'o único o

§ 22 da artigo 51, em consequência das emendas propostas nas alíneas "d" e "e".

no~s itens }ve VI, onde se lê "prover" leia-se "promover. 'I.

JUSTIFICJ\('Ão

JUSTIFICAÇAo

a) A expressão "reqãão metropolitana" Já está consagrada no Dire2:

!o Pátrio. A inovação pretendida "área metropolitana" não acrescenta nada ao já

existente.

,Emenda da redação. Prover, no sentido genérico, é admitir~

recurso, despachar favoravelmente o que se requer; no 'sentido

admi.nistrativo, é nomeaz-, designar ou indicar alguéM para pre
encher um car'Jo. Promover é pxovoceur a feitura ou a execução
de a3.go~

r.T----------__---'-TIl:J'TO/"VlI'rl'>f;IÇA8__~_ ___:-----_----..,

11 - no § 29 diga-se "Procuradoria-Geral da União'l;

Art. 13 - nas DlsPoS1ções Transitõrias

Fôíf"-J,

-,

111 - no § 3Q acrescente-se após o termo IIprovimentoM o seguinte: lide

ca r-ços",

I - no § 19 substitua-se a expressão "por- intermédio!. da Pr-es i

dência da Repiib l i c a" pela se qur nt.e a "ao Prlmeiro'-Ministro a fim de

ser submetidos ao Congresso Nacionàl; -

PLENMIO

J'ull .. lltO/eOvl' • .lo/.UleOllluiD -,

IEMe'fb.\ E.S:34~81:-3r
Constituinte FERNANDO HENIUQUE CARDOSO

b) Deve haver uniformização. Sempre que a Constituição pretender
que o estado complemente disposição de seu texto, ela o diz expressamente, (por

ex.: art. 51 - lIlei complementar estaoual , •• ). Se há silêncio, a Iea complemerllar
é sempre federal (por ex.: arte 197; art. 209, § 9Q ; art. 210, § 52, art. 216,
art. 217, etc etc).

d) P. lei complem~tar não deve limitar-se a estabelecer os crité

rios, para a cr-Iação das Reqdões , Seu âmbito deve ampliar-se para, que ela disp2,
nha sobre a coecetêncae e concoaí.ção dos órgãos encsr-reçados da administraç-í!o
dessas regiões. A observância da Lei Complementar, já assinalada, deve ser espe
cificada l1l..XI1 só dispositivo, englobando-se no parágrafo úruco do artigo 49, o
conteúdo dos §§ 10 e 3. do artigo 50 e § 10 do artigo 51. •

c) A exigência deve ser urü.forme , Se a União pode, por lei ordinA
ria, criar regiões de desenvolvimento, econômico (art. 50, "caput'') , os Esta.dos

podem, terrbém por lei ordinária, criar regiões metropolitanas. A lei complemen

tar deve, apenas, estabelecer 05 critérios a serem observados na criação das re
giGes.

e) O Distnto Federal não pode .crâar reqaões met.rcpoj í.tanas e ne-t

microrregiões. Tais entes se des tinam a coordenar atividades de adlnl ni s t r açJes

autônomas, visando à organização, ao planejamento, à programação e à execução de:

funçríes pútú.icas de interesse de naas de um Municíplo Ao Óistrito Federal, é ve

dada (§ 312, art. 47) a dívf são em Municípios ,e suas unidades administrativas n~o

possuem qualquer autonomia.

JUSTlFICAÇ)\O

Emenda de adequação, tendo em vista o disposto na compe-

tência do Primeiro-~linlstro, e corrigindo lapsos evidentes. ~ I.
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'~~m~~~!fj~~k-,"""---------"",,
Consti tuinte FERNANDD HENRIQUE' CARDOSO Consti tuinte FERNANO"ÕfOHENRIQUE CARDOSO

L PJ:P"'''''=:=J.. PMOB

PLEN1\RIO
r.r ...,--__-TllITO/"U.1lflC"91o,-.- - - - - --=-- - - - - - - --, r;'t-~-r n:X,.OJ..Ulll'l'IeAÇjl:O- .,_-----.

P/rt. 11 - o'às Disposições Trans1tõri~s.

No § 39 apõs o termo "competê~cia· inclua-se "'do TlÍi!>unal

Federa 1 de Recursos 11. Suprima-se a expressão "e outros espec'letccs'',

JUSTIF'ICAÇJl.D

Emenda de adequação i para t orna.r o te?,to·deVidamé,~,explí

cito, corrigindo lapso e vr den te . JUSTIFICAC1\o

Emenda de redação. As expressões que se pretende supr-tenr- não.....
formam sentido na frase

oC"nsti1:uinte FERNANDD HENRIQUE CARDOSO

r.r TExTII!"USTIPICAçlo --,

Constituinte FERNANDD HENRIQUE CARDOSD

PLEN1\RID
1IT- TUTO/~UaTl'IC.. Ç...O " _ __,

= Pl.l:"..... IO/COllll.ÂO/.U.COM1Ulo -,

.ôT ."~ ----,

No § 20. substitua-se o termo "autorização" por "anuêncta" e
acrescente-se o termo "autor-raeção" antes da expressão lido Congresso Naclo

nal "

No "caput;", apõs o termo. "reejustamento'' tnclua-se lidos proven-
tos",

JUSTlFICAÇ1\O

JUSTIFICAc1\o Emenda de redação, sem alteração do merito.

r emenda de adequação, tendo em vista o disposto no art. 232.

r.r- 'l.ClU,"10/c:OlollU1o/IUICOWIUiio -..

PLEN1\RIO

84·8~
F.;'''-====-''=--==...;''-!.-AUroll------------..,

Constituinte FERNANDO HENRIQUE CARDDSO

r.r UnOIJU$TlrteAçÃO ---,

Sup r rma-e e , no art. 26 a exer-e s são : "r-e s pon de ndc o Esta-

do pelos honor-ãr-r os advc ca t f c t os v ,

= TEllTDl"U.TlrlCAÇl0 -..,

JUSTIFICAÇJ\O

I - no § 10., acrescente...se "fn f'me'' a expressão:
"do Poder Evecutrivo",

II - no § 20., acrescente-se no princlpio do parãgrafo
"no case de;pa.rãgrafo anterior ••• 11

o dr s nos r t í vo emendado Já prevê a gratu,dade da ação.
Não ti conveniente estender a medt da ao pagamento pelo Estado dos hOIl.2,
rãri os de advogado.

III - transponham-se os §§ 40. e so, para antes do § 20. e renumere

os demais.

EMEI'mA, ~:M988-1;
l: . FE&VANDO HENRIQUE CARDOSO

r::-""~: 05 /09J8?

______ Plt:"ÁIIIO/COWI"ÂO/IUICOMII',;:O -,

~LEN1\RIO
r.r---------- 'l:tll1'OUul1'ltlCAÇl0 .,

JUSTlFICAÇJ\O

Emenda de adequação. sem alteração do merito.

1) SUp1:i~-se. do item 11'1 do art 20.9 a exp''réssão "e sobre presta,ão de

seryiçoeU

2) InclUA-se no art. 210:
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pJ."IMA_fcaIllISliiO!.UScclUllk!' ,

~----'----_------_Tl:lCTD/"".TI"CAÇAO--_-_-_- ._-,

'I~'~es34992-9 1 •••:....,- ------,~- - ..,-- ~""""~
l'_.:.Con=::.t:.:i::t::U1:.:·U::t::• ...:F::E::R/iAlill==O...:l!EliR=::I::Q::1lE:...:CAR!JO==S.:.O ~__' L PMDB _J

IJ:J <:PlEIlMI O I r 05;~~ UlZJ

IV - .e.rviÇOB de 'qualquer natureza

3) Substitua-se no item lI! do Art. 212 a expressão "vinte e cdnco" ~or;

"vinte".

4) Corrija-se DO texto as remiasões ~o imposto sobre circulação de merca

dorias suprimind~-se a prestação de eervacca,

JUSTIl'ICAÇÃO
Tran.fir.a-se o item ~:r:l do a;t~ 31 para o art. 33) como item

lI!, 'remeneraado-ee 08 de~iB..

A presente eIllAnda objetiva restabelecer ao competência municipal para

ccuranca do imposto sobre aecvdcoe ,
JUSTIl'IGJ.CAo

_-.!>- d~fe8. permanente contra calamidades públicas é matéria .(:0

.J1)Jm aos três ní.veis de governo e nÃo somente competêrcia da União.

Con8tituinte FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

PlENliRrÕ •

·l§M~~~J;!i~~~l:l.l_~UTOIt'-.-.-------- -tI.

PlENliRlo

Tr.XTO/JUlT~"lCAÇio-----_- -,

Dê:-se a segw.nte redacão &0 iteJD XI, do art. 79. suprimindo-se.
em ccnaequêncda, o Item XII.

I~'~i ,"".---L.-,f!JFillAiiDôHciÍQuÊ§ÚOo5O'

A:r:t:. 79 - •••••••• ~ •••••••

XI - duração ,diária do trabalho não superior a cazc horas

e jornada de seis horas para o trabalho realizalW em tnrrnoa l.ninterrup'tos de re

vezamento, salvo as exceções previstaa em lei.

~--------~----T[X'TD/"lJITU:lCAti.O'__:- _

Suprima-ce o art. 37, transformando em artigo tJ BtU parágrafo

único.

l

JUSTIFICACÃO
JUSTIFICAÇÃO

Algumas atividades, como as realizAdas nas plataformas de pe

tróleo, não podem ser 5ubmpfidas ã 'regra estabelecida no projeto~ -rAzão- porque Se

torna necessário estabelecer a possibilidade de exceções, por lei.

o parágrafo Ünico do art. 35 estabelece que são zeaervadae aos

Estados ali competênc,1.as que não lhe r;ejam vedadas pela Constituição. Esta defi

n~ção é abrangente e torna desneceaeâeaa a especificacâo,. restritiva.. constan

te do art. 37.

,E1t1ENDA .w4.994-'- "''' ---,
Constituinte CID CARVALHO

1't.[IU.~lO:CDWIIS"Q/'IJ'CD"l"io -,fi.-: PlENliRIO

IEMENDA ES34990-2 , "'''' ---'~_~(!J Const,1.tuinte FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

r;-r------------- T[XTOFJU'TlrlC4çio -,

por
a ap'rg

Dê-se ao art. 47 li seguinte redação:

§ 2Q'- O Distrito Federal serã e dmt nr s t r-ado
Prefelto, nomeado peTo President·e da R.enublica, após
vação a que se refere o oarágrafo Jnteri OI"'.

Art. 47 - A lei dt s no r ã sobre a organização ad
mtn t s tr-e t-íva e jud1c,ána do Distrlto Federal.

'I

, " - c abe r-, ao s Iibl t c 'l e ç l s j ar par-e 1

I1
o Distrito Federal em todos os assuntos da competêncfa dos

Es~ados e Municípios, bem comer aorovar o r-evr ame nta a nome~

ção , exo~eração ou demissão do Prefeito.

1)

_-.------------ flElCTO/~u.T'rleM;;;a-------------.....,.
Dê-.e a seguinte redaçio ao f 19 do art. 28:

5 19 - O Distrito Federal é a sede dos poderes da Un,1.iío

:Brasi:li.a. 4 capital federal.

Art. 28 - •••

JUSTIFICAÇãO

A formulação da pxesecce emenda. li mai.s condizente com a histó
ria das Constituições brasileiras.

,EMENDA E83;499~-J" ••,••'-----------: rr--.:'B""-l
[J Constituinte FERNANDO HENRlOUE CARDOSO _J CJ:~_ _
~----_"L[H.lIIID/CaWI$Siia!.,j.eaIllI1l110

, PLENMIO
r.T TIU;To/~t.nlrleAÇiio, __,

2) Em consequência promova-se as alterações necessárias no
l"estante do proJeto, mormente no que d'r z re s pe i t o ã lnte!
venção da União no ür s t r-t r o Federal e ã sua representação
na Cãmara Federa"' e no se nedc da República - hipótese que
devem- Ser suorimi das.

Suprima-se o item. XXI do art. 3l~

J USTI FI CAÇÃO

JUSTIl'ICACÃO
o sistema atual ê adequado bastando alterar o nE..

me do administrador, a competência legislativa do Senado

A matéria tratada no inciso XXI é competincia da polícia fede

ral e da rodoviária, já estando portanto incluido no item XII.

e submeter também a exoneração a esta Casa.

A federação exige o Municíp10 neutro.



PLENÃRIO

FERNA~UO HENRIQUE CARDOSO

..EMEr1DA ~34995·31[TI ,
cr;;ID~'~

tJõV~'9-iY7J

liA exoneração, de ofíC10, do p!,ocuradOr-Geral do Estado, antes
do termlno de seu mandato,' dependerá de anuência prêvra da Assemblê'la le'"

gislativa, tomada, em ....otação secreta, pela major-ia absoluta de seus membros~'

,.,,--------------'t[X't0/'UII11'1';,l<io-------- ,

Ao Art. 90: JUSTIFICAÇM

No § 20 s up r rmam-cse as expressões: "neste c as c" e "ou de
ambas, quandô se tratar de conn s s ão mí s t a ". art. 03, XI.

E emenda de adequação, em face das di spus tçfies contidas no

,.,,- TEltTO/.rU'TII'ICAltAO--------------

pl ENliRJO

~UllTl"O__

CJ'MDB ,

~7~9~

6\

r.:r 'l.tN"'"I11/COI,lI"ÃO/IUIC""I,uÃO---------.,

A supressão das expressóes "neste cas o" atende a aper-re i -

ço amqnt o de redação; a das outras exoressões prende-se ao fato de que
a íin t c a com ss ão Mista p rev r s t a no texto para exami nar- pr o.ie t os de l e i

e a orçamentaria e ã esta estã p r-evr s t.a uma cr-am t t açâc legls1ativa e~

pe c l e I no capítulo próprio.

EMENDA ES34996-11r ,- FERNANDO HÊNi\l'QUE CARDO;O

PLENARIO

tJ\lmi~""OO-J

cç-;~~-IYJ

Suprima-se do "ceput;'' a expressão "submetendo-o ao çonqresso Na-

donal".

JUSTIFICAÇM

~__"_--_-------T..llToNustlfl'...;;:D_~------------,

A disposição que se pretende supr-ualr- jã consta, com maior abrcn

gência,. do §. 50. do art. 182.

No" § 4Q, apôs a exoressão: "mnn t r do o ve tc'", r nc Iu a-s e :

"ou aceito o pcdr do de ve ccn s t de r-açãc .. se as razões obtiverem•.. "

JUSTIFlCAÇM

( ernen,C1â de adequação, oara corrlgir um lapso evidente.

cr!""lI1'ltlO~• PMDB

m--------------Tl.ltto/.JUUIf''"Cllo -,

EMENDA ES_34 J.Ork~::_-_- ,
Const1tu1nte FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

PLENARro

Suprima-se o item 1.

.,..,, ~__ TEXTO/JlJ'TIFIC.o.çjO- --,

JUSTIFICAÇ![O

I - no § lo. suprima-se a expressão lia as denegatórias de 'habeas ...

corpus".
o dispositivo repete, tpsts literis, o art.. 211, onde, acertada

menta, deve estar o estabelecido.

II - no § 20.~ inclua-se o temo IlEleitofa,l 11 entre as expressêes

"Req'icnal " e "de Pernambuco."

JUSTIFICAÇ/iD

Esta Constltuição não dã competência ao Tr-rbuna] Regional Eleit.Q.

ral para. julgar "habeas ccrpus'".
A segunda modiflcação e, apenas, de redação.

EMENDA ES35001-3
Constituinte FERHAltOO"HENRIQUE CARDOSO

_-------------TIXTONUITI'ICAc;lo---------------,

Art. 222------,.

-.~ 'l,isa ~~ in. e~idente incongruência. normativa:

JUSTlFlCAÇ~O

"... ,"alem do exereleio
-no exercicío"•

No § 20. onde se lê:

leia-se

''''''''''''''''''~----:-]lll

O~~~ ao 11.20. a segu~!'.tl! redação:

r.:r-------- ,1.1:1I.. lIltt/COIII'U.tt/llyno>,lnieo----------,
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r,r ....:... Tlnc:T(lfJUSTlfICA~ÃO_------------___,

EMENDA. ES35002·i'
l!J Co~stituinte FE~ HENRIQUE ~OSO

I'r.CK.i~.rcollfJslo/rIlK"I(("io ..,

PLENJlRIO

=---- T.:XTO/~lJoSTI.IC.u;;;O-------------_,

,EJYiENDA ES35005-6'
Constituinte FERNANDO HENR1QUE CARDOSO FY~~'~.J

~'Jii7J

Ao Art. 69

I ... Ao S 89, di-se a seguinte redação:

: NO "caput,", onde se diz: "pelo Fundo riaclonal de Seguridade

Social 11,dlga.-se "peje urçamerrto da Seguridade Scc'te'l",

n 11 assegurada, em tempo de paz a liberdade de J.r e vJ.r t podendo

gualquer pessoa, nos termos da lei, entrar no território nacional, ne

le pet6necer ou dele sair."

II - Suprima-se o S t 7•

JUSTlFICAÇll:O

[ emenda de adequação ao que estã disposto no art. '270. Com efei

to, o correto 'é Dr-çame'rtn da Segurida.de Social, e não Fundo Nacional de Segun

dade Social.

JUSTlFI CACM

PlEN)(RIO

Suprlma-se o § io. transformando o § 20. em parágrafo único.

Con s t.Lt ua nt.e FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

A supressão deve ser fej ta porque a matéria jã estã estabelecida,
corretamente, no art. 256.

-------------Tf::(TO/JunlfICAC~O--- ~_...,

EMENDA E835007-2 """,., ---,
Constituinte FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

(:r'-------- PI.I[ .....III~J'CO"'IUlio/ .. u'Çoo.. :uÃO

._-------'-"'="'-------~

EMENDA ES35006-4
l?

.u.-Jee IIlI..ioJ.lIKGlillMÃo --,

IV - lJUpr~-Be o f 19.

JUBtificaçâo

Já é jargão jurídico e social li expressÃo "liberdade de J.r e viril,

que. tem, tanto na doutrina como na jurisprudência, seus limites peeca.esnen...

te definidos. Não é conveniente, por outro lado, incluir-se transporte • de.

bens na liberdade de ir f! vir.

Os S 17 e 19 são suprimidos por ji esta.rem contidos nos § 49, 79

e c.aput do art. 69.

Impõe-se a lSupressio da expressão lide sua escolha", porque o que

se pretende é assegurar o direJ.to de defesa ao preso» mediante aSfutência

ju:ddica gratuita..

III... suprima-se do § 18, "In fine", a expressãC'J: "de sua escolha".

,..
EMENDA ES35003-0 .'_•. __-,- ,- I r:r::pM"'D'B'''~[J Constituinte FERNAIlDo H5NR~QUE CARDOSO . C--'=' ~

r:'T-- TI:nOJ~uITlfICAÇio _,

m 't1:~:fl)fJus.flflC~, __,

I .. Suprina-se no "caput" as expressões f'mats "respeitado
pr-incfpro de ractprocf dade ,"

II .. No parãgrafo única, onde se diz "deverá requlementar",
diga-se: Mdispora sobra",

No parãgrafo unico acrescente..se apõs o termo Mdoraínio" a expres ..
são 1I0U de concessão de use",

JUSTlFICAÇi'io

A emenda tem por final idade adequar ao parágrafo o es'tabe'lec'rdc
no caput do artigo.

JUSTlFICAÇ)(O

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Emenda de redação, sem alteração do mêrlto.

EMENDA ES35004-8
l!J

PlENMIO

Pu:II...'1I0JCOlllSdoJluecOlllls.aio ..,

,...,..-- TlltTO/,/USTI'IC4l;io---- __,

= TIXTOfJUSTlfICAl;ÃO ~_..,

Suprima-se o art. 60 das Disposições Transitõrlas ..

I - Dê-se o § 39 a aequa.ntie redação:

"0 Município com população superior a três milhões

de habitantes poderá instituir Conselho de Contas Municipal,

obedecidas as condições fixadas em lei complementar federal."

II - suprima-se, em consequência o fi 49.

JUSTlFICAÇ1\O JUSTIFICAÇÃO

o dlSpositivo estabelece confllto de competênclO na re
pn-ssio ao contrabando, devendo c assunto ficar para. a lei. Emenda de redação.
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EMEr.IPA ES35009·9 '"'''' -----,
Constituinte FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

F:T~~~--""-- 'l.t.IIÁIIlO/CO,.,.IÃoJaulcowP1a-----------,

pl EJil1Rto

= -,-, TIElITO/JlllTlfteAG1.0------C.---------,

Dê-se ao § 30. a segulnte redação:

IIOs crlterl0S para estabelecímento do valor da indenização da

terra e das benfeltonas serão fixados em 1e1. 11

JUSTIFICAÇ~O

Sem alteração do merlto, procura-se dar redação mars aproprrada

ao texto.

menta totnar-se-á deficitário; r.esta saber como será então financi.!
do. Isto, S13m menc! ')nar o aume-rtu de despesas det ermí nado por dlsp,2,
sltivos de outros capitulas. Haverâ, por exem;Jl'J, gastos adicio
na í s com a cri-ação de novos órgãos ou funções no Ex~cutivo, expansão

r dua ben~fícios pr evtdencãé r í cs e vLncu.l ações à Ei:lucação e Saúde .. Faz

se portanto indispénsável uma cuidadosa rev í sãa do orçamento de 1988
como cond íção essencial para viab':'liúlr a gestão governamental ..

," Por outro lado, caberia nesse mesmo período de revisão d~ orça
menta, aprovar em regime de urgência lei complementar que estabeleça

as critérios de rateio da FPE e do FPM, naturalmente preservando seu

caráter reçistribuHvo do ponto de vista social e regional. Essa no

va lei complementar é indispensável para ajustar o rateia tanto ao
forte aumento dos Fundos como ao novo quadro demográfico, social
econômico do País. Isto é especialmente necessário no caso do FPM

que comtempla de forma absolutamente inadequada a realidade das cid~

des médias e grandes.

= T'[)ITO/JIJS'rl..l~I.Ç~O _,

EMENDA ES35012·9
l!J SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

'LlMÃIllO/coWIII~.IlICOWI ..Io ___,

l':J PLEN)(RIO

EMENDA ES35010·2
Constltuinte FERNANÔÕ'HENRIQUE CARDOSO

= 'ft.J:,.o/~u.TI~(e....io _,

Transponha-se para art. 250 renumerando os demais.

Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 9Q do art. 60 , suprimi.!!

do-se. a parte t n i c i a l do parágrafo 48 e os parágrafos 1Q. 2Q e 5Q

do art. Z91:

Art. 6Q -

=------------- TIUeo/dU11'lfl'OJ.ÇÃO'--- _,

JUSTIFlCAÇ1\O

--

E emenda busca unificar no contexto ma'ts apr-cpr-r ado ... o dos

d'l r-et t os fundamentais - os vãr-i os dr sp cs i t t vos referentes ã l t be r-da..
de de expressão.

Dê-se a seguinte redação fies artigos lo, 20 e 30, s up r rmr ndn
-se o artlgo 49 e renumerando-se os subsequentes:

§ 99 - r livre a manifestação do pensamento, vedado o anonima

to e o lnêltamento, à vl01ênCla ou a' dlscr1minação de qualquer espe:
eie. ~ igualmente livre a expressão da at t vt dade a r-t f s t t ca e a pres
tação de informação por qualquer me i o de ccnum caçãc , sem prêvr a can
sura ou licença, respondendo cada um, nos termos da lei, pelos abu:
sos que cometer. r assegurado o dr re t tn de resposta, proporcional ã
ofensa, além da t ndem ze.ção pelo dano material, moral ou ã lmagem.

Os espetãculos piib l i cos , r nc lus i ve programas de rãdlo e teleVlsâo,fl
cam s uae t t os a leis de proteção da s ocr e da de , que não terão carãte-;:
de censura, mas de o r-ren t a ç ão , recomendação e c l as s t f t c açâ o ,

EMENDA ES35013·7
tJ SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARQOSO

ÇJPLENJ(RIQ

JUSTIFICAÇ~O

Emenda de técnica leglslativa, sem alteração do mêr-í to ,

11 Art .• ,.

Para efeito do cumprimento das disposições desta Constituição

Que impliq'Jem em vaeLações de despesas e receitas da União, após a
pr omul geçãn da conat í tuí ção , o Ex~cut.i /0 Federa 1 deverá elaborar e
o Congresso Nac!JnaI aprovar pr oje t o revendo a Lei Orçamentária r,!
reeent e ao exer c fc Lo financeira de 1988".

EMENDA AO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR D"

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

V-/uQ,eX
In-clua-se~ !lªs lHspcsições Transit6rias, onde couber:

EMENDA ES35011·1
t:J Constituinte JOSE SERRA. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

m TI!XTO/~UITII'ICAÇio,-------------_,

Parágrafo ú'i::o - No mesmo prazo)observado para o projeto m:!!!,
cionado no C8pUt, o Congresso Nacional de lerá ap cevar a Lei Com 
pLement.ar a que se refere o item II do Artigo 216.

Art. 19 - O Bras11 e uma Repiib l t ca Federativa cons t t tuf de vsob

regime democrático representativo, pela um ão t ndt s s o l ilve l dos Esta":
dos.

nar s ;

Art. 2Q - Sã~o boderes do Estado o LegislatiVO. o Executivo

o Judlciário, independentes e ha rmêm co s entre si.

Art. 3Q - sã.o tarefas f undamerrt a i s do Estado:

I - garantir a independêncla e o de s envo l vuaen to naC1D _

JUSTIFIGAÇ~O

Quando p r omuj.qada esta conat í tuãçãa , já esta"ã aprovado o or
çamerrtn de 1988, que não poderá ser executado em face de m.rda1ças

cuja vigência é imediata. Por exemplo, o q.re se fa:á com pcog:a

mas ou at í.v í dades aos quais estão alocados parce l as da receita es
timada. do IR e IPI e que ser-se vinculadas ao aumento dos percen
tuais do FPE e FPM? Se mant ldas as mesmas despesas orçadas J com

o incremen.l;o nas transferências pa ra E':itados e Municíp iJS o orça-

Es ta do
meados

Parágrafo únl co - Todo o poder emana do povo. Os poderes do
são exercidos por representantes e l e t tos ou por maç r s t r-ados n~

na forma desta Constituição e da lei.
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".lIU1I1QICQNIIS1o/s~QlIl..ÃO ,

Plenàrio

EMENDA ,ES35015-3
tJ Constituintta FERNANDo HENRIQm:" cAlUJOSO

tJ
111 - assegurar r qu e l de de efetiva de d i r-et t os aos que sofre

d15C\"lffilnaçào ou marglnal1z.ação de qualque.r espécie

11 - empreender a erradicação da Dobreza e a redução das
desigualdades socialse regl0na-;S;

JUSTIFICAÇJ\O

I
A redação sugerida mantém, na art 10, uma J7nha de cont,nul

dade com as cons t t tur çõe s de 1891. 1934 e 1946 (llnha da qual não se
afastaram, aj t ãs , a Ccn s tl tu t çâc de 1967 e a Emenda outorgada de

1969), mas pondo ênfase no caráter democ rfíüaco do reg.nne e especlfi-

cando, no parágrafo únlco, seu princíplo representativo fundamental.

O art. 29 acr-escent.a , em relação ao art. '39 do substitutl.vO t

a espec~ficação do princípio da harmorua e independência dos poderes.

O art. 3 9 altera o art. 49 na redação dos ítens, I e 11 e
formula em termos talvez maa s aEarraa t Lvo s a idéia de que as vítimas
de dã scrâmanaçâo (e as de marg í.na Laaaçâo 50clal,acrescenta .... s e ) fazem
jus ao apoio especial do Estado.

r.r-------------Tll(TQ/~IJS'tl'ICAÇÃO--- _,

Suprima-se, de art. 6 0 , a expre5são "e à propmedade",

JUSTIFICACÃO

A Constituiçio estabelece que a lei penal pode prever a pena

de perde de bens. Não pcde, em ccnsequêncíx assegurar a inviolab:llidade ~ dos

direitos ccucernentes i propriedade.

~ TUTO/~lJlITlflC"ÇÃQ - -_-_----,
,.L.1M.i"lQ/CQNltIÃO/SlJlIlOr,ll.do ,

f!1 PLEHliRID

1)

,..LI/IILomlJllll""n..iOJ.~COlIllls.io - ,

Oê-se a segulnte redação ao art. 47'

EMENDA ES35016·1
l: SENADOR FERNANDO HENRrQUE CARDOSO

t? PLENÁRIO

Art. 47 ... O üt s er-r t.o Fe de r-a I serã regido por Lei Orgãnlca,
aprovada pela mar o r-i a absoluta dos membros da Câmara 01strital,vedada

sua d i ví s ão em Municipios e obedecido o dr s pos to nos t t e ns XII e XIlI

do art. 31.

r.r-------------TbTo/~unl~lllAÇÃQ-------- _,

Dê-se a seguinte redação ao item XIX do art , 32:

Art. 32 - .

§ 19 - O DistrIto Federal serã adminlStrado por Prefelto
de nomeação do Presidente da Repub11ca, e terã Câmara Distrital e1el

ta pelo povo, com funções leglslatlvas.

XIX -Organização, efetlvo, instrução e armamento das polí...
C1aS m LLa t ar-e s e convocação ou aobâ La aaçâc das polícias mllitares e
corpos de bomberros militares estaduais;

§ 2Q .. A nomeação, a exoneração e a dem s s âo do Prefeito
deDendem de aprovação prevla dcv Sen ado da Repübllca. JUSTI FICAÇÃO

§ 39 - O Prefeito submeterã ã de l rbe r ação do Senado da R~

pub17ca o nome de membro do seu Secretariado, para SUbst7tU7-10 nos

c as os de ausênci a ou 1Tl1pedlmento.

A emenda se afigura prudente e necessária para preservar c
equaLfbr-Lc do s r s t ema federativo e a unidade nacional.

§ 49 - A e1elção dos membros da Câmara ür s tr-l t a'l cot nct dj

rã com as elelções dos Deputados dos Estados, para mandato de 19ual
duração.

§ 59 - O numero de membros da Câmara Distrital serã flX2-,

do na Lei Orgãnl ce do Dlstr t to Federal. r-es pe i tado o dt s pos t;o no art.

42.
§ 6Q - Apl'cam-s~ aos membros da Câmara ür s t r-t t a l as me,!

mas prerrogativas, lmperllmentos e prnttn çõe s dos Vereadores MumclPa;s.

~.L1IIAIIlQ/QOlIIlssIo/su.e.llIllUÃO ,

PLENÁRro

§ 79 - A remuneração dos Vereadores sera fixada pela C'âm!.

r a Distrltal, observado fJ li~ do r s terços da que percebem,excl!!,

sTvaltiente a esse titulo, os Deputados Federais) vedados quaisquer acre!
cintas e sUJelta aos rmp os t os gerais) r ncl us ive a de renda e extraordl
nâr t os ,

§ 8Q - Ao üt s t r-í t o Fede ...al são atribuídas as competencias
reservadCls aos Estados e Munlcípios no que não con t r-ar-r em o disposto

neste .rti 90

re-r- TII:XTOJJIJSTI~ICAÇ.iO ....,

Dê-se a seguinte redação aos parágrafos 49 e 59 do art. 18:

Art. 18 - •••••••••• , .

§ 4 9 - Serão consader-sdos partidos políticos nacionais os
que tiverem pelo menos um Senador ou um por cento dos Deputados Fed~

rais ele1.tos sob sua legenda ..

Art. - Até a instalação da Câmara ür s t r í t a l refenda no
•art. 47, o Senado da Repüb1ica exerc"r. as funções 1egls1ativas a ela
atribuídas.

Z) 10c1 ua-s s , como Disposi ção Tl1í\sHór; a i i,(t:Jl.c. X•
§ 59 - A 1e1 assegurará aos partidos, proporcionalmente ti.

sua TepTesentat~vidade em âmbito munici;al, estadual e nacional,hor!
rios gratuitos no rádio e na televisão e acesso aos recursos do fu!!,
do partidario .

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFlCACM

A presente emenda mantém a configuração da Constituição

de 1946. democrãtica e liberal sem desconhecer o carãter es pe c t a l do
OF, e lhe dã a organização 'orlginalmente formulada pelo Presidente,
Ju.ce1100 Kubt t s che ek ,

Propõe"'se uma regra mais exigente, embora ainda bastante
larga, para a cat'"acterização dos pa'X'tidos nacionais, e cOlldiciona",se
claramente o acesso ao rádio e ã. t.e Levã aãc e aos recursos do fundo
partidário ã represerrtat í.vâdade do partido em cada esfera de governo,
evitando dúvidas sob'te o que viria a ser um partido "fiab í Lí.tado a
concorrer as eleiç&s".
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EMENDA ES35021·8-

'1.IHAI'IIO/CONlllio/IUICIUUQio ,

1";T-------------TlXT[l/~lInl.tCACio _,

Constituintes JOS~ SERRA E FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

PLENMIO

=-------------TUfO/JII'flrU::,I,çÃo- --,

Fundam-se os parãgrafos 39 e 49 do art. 46, com a segumt e
redação:

Art. 46 - ................................................

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 23 - Parãgrafo Iirrt co - ,tem I .cAI, t.1~it"\,,L:;'·
I TRANSl T(~P,IAS

§ 3 9 - O Municíp~o com população super i.or a três milhões
de habitantes poderá, nas conda çõe s e s t abe Lec r daa por lei complemen
tar federal, Lns t a,tuir Conselho de Contas Nun ac Lpa L,

Sup r-i aa -se a expressão lide investimentos" no r tem I
do Parágrafo Iim co do art. 23.

JUSTI FI CAÇÃO
JUSTIFICAÇ1\O

Trata-se de mera sugestão de aperfeiçoamento formal.

'1.&"A11IO/CONISIÃO/IIIICONIIIÃO -,

tJ PLENÃRIO

EMENDA ES35022·G
tJ SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

O art. 220 que trata do instrumento em referênc,a o
de nomr na de "p l ano pl ur t a nu e l " aoenas •

'LrNAI'IIO/COI'UStÃO/IUallOMIU.io---- -,

Dê-se a seguinte redação ao art. la:

~=c:::....:=="":::::':=::::""==::"::-- ---l) ~';;;O

----=:~~ ---') er-;;;7~;;;;J

EMENDA ES35019-G
f:J SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

tJ PLENÃRIO
= TUTONuITIFIClÇ,iO ,

=-------------Tl':llfO/JlJllTII'IC,l,çio- -,

Art. la - :e livre a greve, vedada a anací.at í.va patronal,

competindo aos trabalhadores decadã r sobre a opo r-tuni.dede e o 3mbJ.to

dos interesses que deverão por meao dela defender.

Inclua-se o seguinte parágrafo no art. 63:

Parágrafo único - Em caso algum o exercício do direito de
greve serã considerado em sa mesmo um crime. Mas o Estado assegurara
o funcionamento dos servaçce essenciais t de fun Ldos em IeJ., e promove

rã a r'e sponsaba Lddade pelos danos decorrentes da sua para l i zaçãc e;
consequência de mcvanent;o grevista.

Art. 63 -

- ~ vedado ao servidor pflb Lrco investido em cargo de
confiança ou demissível "ad nutum", bem como ao empregado da adman í s
tração indireta, o exercfcao de função de representação ou direção 
par-tãdãrue ,

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

A emenda assegura a pLend tude do da r-ea to de greve, sem as
restrJ.ções legais que hoj e o desfiguram mesmo em setores que nada têm
de essencial, ao mesmo tempo em que dá ao Estado base conatatucí.onaj,
firme para agir em defesa da coletJ.vidade daante da ameaça de paraI!
zação dos serviços easencaa í.s ,

A emenda contribui para garantir a prof í ss ronaLí.aação do
serviço público e dar a ni t ade z desej âvel ã fronteira entre admm í a
tração piibã rca e máquina partidária.

EMENDA ES35020·0
[!J SENJlJJOR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

'LrNÁlIlo/eONJIIÃIl/IUallONlu.io-- --,

PLENÃRIO

EMENDA ES35023-4
I: SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

'1.1"AIlIO/CON1SIIO/IIJICOIIIUÃO. ---,

= TrXTC/Ju.TI'IC,l,ÇÃO -t-t =-------------TllXTOIJUITI'ICIoÇAI) -,

Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 1 9 do art. 69:

Art. 6. - .

Suprima-se a c~~Rrtulo 111 do Título VI, acrescentando-se o
seguinte art i.go após o ljJ4<t,3 no Capítulo Ir, das Forças Armadas:

§ 19 - Todos são iguais perante a Le a , Nanguêm serã privi
legiada ou prejudicado em razão de nascimento f etma traça, cor, id~

de, sexo f orientação sexual, estado civil, natureza do trabalho, re
ligJ.ão, convicções políticas ou filosóf1cas, de Hcí.ênc.í.a física ou
ment a I , ou qualq,uer outra condição social ou individual, ressalvada

a compensação devida às vítimas de discriminação ou marginalização.

Art. - As polícias e corpos de bombeiros maLdt a-res , su
bor-dânado s aos Governos Estaduais f podem ser mobilJ.z.ados como força-;

auxz.Lí ares do Exêrci ta no ' cumprmento de sua missão const i 'thcdonaã ,

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAGÃO

A especificação do pr íncIpac da iguald,ade perante a Lei., r!
tomando proposta da Comissão de Direitos e üarenta as da Homem e da
Mulher, atende a uma reivindicação dos movimentos de mulheres,negros
e outros grupos empenhados na superaçâo de discriminações históricas.

A existência das poã Ic.ias militares e c r.vas , dos corpos de
bombeiros rnili tares e da polícia federal j â está prevista entre as
compe t êncaas da União e uos Estados,' dispensando madc'rea detalh~s.

Parece mais relevante explicitar, no texto cons t í.tucxcnat , a possibi
lidade de mobilização das polícias maLatares e corpos de -bombe í ro s 
militares como forças auxí.Lrares do Exército, Tem preJuízo de sua su
bordinação normal aos Governos Estaduais.
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mara Legislativa, similares, no que couber, ao dis- I

posto nesta cons'tituição par~ 'os membxoa 'd~ congre:!

50 Nacional;
l>UMMIo/c:OlltslÃo/.IlKOIUN,ie)---------,

fi PLENÃRIO

,~.

EMENDA,ES35024·2
[J SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

= TEX,.D/~lIaTl'ICAÇ;;O-------------___,

Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 69 do art. 6 9 •

XII - competên'cia legislativa e tributária atri

buídas aos Estados e Municipios.

Art. 6 9 - .

S 69 - Todos têm direito a igual proteção do Estado contra
as agressões ã segurança pública~ e à incolumidade das pessoa.s e do

patrímânJ.o.

JUSTIFICAÇÃO

Parágrafo Onico - Ao Distrito Federal é vedada

a divisão em Munic!pios.

Art. 4 - O Governador do Distrite Federal. será nom~

ado pêlo Presidente da República, após aprovação do Senado da Rep§

blica.

'A exigência de que a segurança pública seja assegurada em
iguais condições a todos os cadadãcs corresponde a uma das reivindi
cações naas sentidas da população da periferia dos grandes centros
urbanos, que é a maior vítima da crí.nmaLí dade ,

EMENDA ES35025·1
[J SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

"I,ElUr.IIlOIC"»lUlo/.IIM&...io--- ,

19 - A exoneração ou demissão do Governador do

Distrito Federal deverá ser submetida à deliberação do Senado da

RepGblica.

§ 29 - O Governador submeterá ã aprovação do Senado da

República o nome de-membro"roseusecretariado,para substitui-lo nos casos

de ausência ou impedimento.

=- TE~TD/JlIsrl"C~ÃC- _,

Dê-se a seguinte redação ao "caput" do art. 63, mantidos
seus ítens e parágrafo único, aup'rdmando-cse , em ccnsequêncãe o art.
69:

Art. 49 - O nümerc de Deputados à câmara Legislati

va ccrresponderf ao triplo da representação do Distrito Federal na

Câmara Federal e, atingindo o número de trinta e seis, será acresc!

do de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doz e ,

Art. 53 - Aplicam-se aos servidores públicos cavds , alem
dos direitos assegurados a todos os trabalhadores, as normas especí
ficas desta seção. -

JUSTIFICAÇÃO

A emenda busca enunciar, com a clareza e amplitude deseJ~

ve í s , o princípio da igualdade de direitos entre os servidores pú
blicos civis e as demais categcr-ras de trabalhadores.

§ 1 9 - O mandato dos Deputados do Distrito Federal

serã de quatro anos.

29 - A remuneração dos Deputados ã Câmara Legisla

tiva serã fixada observado o limite de dois terços da que percebem,

exclusivamente a esse título, os Deputados Federais, vedados quais

quer acréscimos e suje1ta aos impostos gerais, inclusive o de renda,

e os extraordinârios •

=_"'=r;;:= n.t.NllllO/llCllMdeJ.unOllU.do~----------, JUSTIFICAÇÃO

rer -::-_TUTO/~U-:rl'ltlollio_--_-_-------___,

CAP1TULO V

DO DISTRITO FEDERAL

A presente Emenda tem por escopo oferecer ao DJ.stri

to Federal configuração constitucional apropriada ã importância do

papel que desempenha no Estado Federal brasileiro.

Art. 47 - O Distrito Federa~ reger-ae-ã por Lei Or

gânica, votada em turno único e aprovada. por dois terços da Câmara

Legislativa.

Art. 48 - A lei orgânica do Distrito Federal será

promulg~da com a observância dos princípios estabelecidos nesta

constituiÇão, em especial os s~guintes:

va sandc a esse objetivo. atribuímos ao Distrito Fe

deral autonomia política. prevendo a existência da .Câmara Legislat,!

va, cujos membros se.,equiparam em mandato, prerrogativas, impedi-

menboa e remuneração aos Deputados Federais, com competência para

dispor so~re a organi2ação do Distrito Federal e sobre todas as m~

térias de competência dos Estados e Municípios, e representação

junto à câmara Federal e ao Senado da RepGblica.

I - eleição dos Deputados à câmara Legislativa

para sufrágio direto e secreto e pelo sistema Jt}isto,

majoritário e proporcional.,previsto nesta constit~

ção ,

11 - imunidades, prerrogativas p~?cessuais, -re

muneração, penda do mandato, licença, impedimentos

e incorponação às Forças Armadas dos Deputados à cª,

Tendo em vista, porém, o fato de ser o Di~tJ:ito Fe

deral a sede da União, pessoa política que representa a unidade do

Estado Feder.;!l brasileiro, a autonomi.a política a ser-lhe deferida

não poderá ser plena, em razão do que apresentamos a sugestão de

ser p seu Governador nomeado e exonerado peão Presidente da Re.p~

blica, porém, somente após a aprovação, do nome indicado, pelo Se-

nado da República.
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= TrxTQ/~IISTll"tC4Çi.O-- _,

Dê-se ao art. 293 do substitutivo do Relator 11 se
guinte redação:

p:r-;,....IITIOO~
MOR

Art. 293 - Compete ao Congresso Nacional, ouvido o

Poder Executivo, outorgar e renovar concessões, permissões e auto

rizações de" serviços de comunicação eletrônica. -

.§. 19 - A lei disporá sobre a. criação, no Poder Ex§!.

cut:i.vo, do Conselho Nacional de COt"'Iímicação,. a quem caberá propor

concessões e renovações de canais de radiofusão, bem corno 9ropar,

supervisionar e fiscalizar políticas nacionais de comund caçjio ,

§ 29 - o' Conselho Nacional de Comunicacão terá com

posição parit.áz:ia entre membros do Poder Executivo e do LeQislat!
vo.

EMENÓA E835028-S;
l:J Const,tu,nte FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Constando, portanto, a previsão no Capítulo da União,

da organização e manutenção, por esta, dó pod~r Judj.ciário, do Mi-- ,
nistério Público e da Defellsoria. pública do Distrito Federal, assim

corno das polIcias civil e militar e corpo de bombeiros (v. ~rt. 31,

XIII), julgamos despicienda a sua repetigio no cap!tuio qua,.trata

do Distrito Federal, razão pela qual omitimos a referência expres-

Em face da ~utonomia política limitada e em razão

dos mesmos argumentos supra expenda.dos , a função jurisdicional no
, ' , J ~ ,

Distrito Federal será exercida por Poder Judiciário próprio I porém

organizado e mantido pela União, nos termos em que dispõem os arts.

31, XII, 32, XVI e 76, VII!, o qual será" auxilidado,no cumprimento

de sua f~ção, pelo Ministério públ.ico e Defensoria Pública, tam-

bém próprios e organizados e mantidos pela União. (v. arts. 31,XII,

32, XVI e 76, VIII).

sa,

:,Afinal, é de se ponderar que exatamente em decorre,!!

cia da preponderância do papeL constituciona1. desempenhado pelo

Distrito Federal, as diversas Constituições brasileiras dividiram

se na adoção de posicionamentos alternativos, ora atribuindo-lhe

autonon\l.a politica limitada (V.g. 1891, 1934, 1946) o:ra cassando

lhe qualque:r autonomia politioa. (v.g. 1937, 1967/69). Nunca, P2

rém, qualquer das Consti.tuições que a histór:ia brasileira registra,

atribuiu ao Distrito Federal autonomia política plena.

Consideramos, pois, que a presente emenda reore.sen.

ta um avanço frente ecs textos das Constituir:-ões anteriores, lá me!!,
cj.onadas , que outorgaram autonomia politica limitada ao Distrito

Federal.

§ 39 - O !;lrazo das concessões de canais de rádio se

rã de dez anos, e dos canais de televisão, de quinze, somente POd;.!l

do haver cancelamento antes do prazo,_ por decisão Judicial, na fOE
ma 'da lei.

JUSTIFICAÇÃO

Para guardar coerência com osaarts. 31 e 76, onde se
estabelece as competências da União e do ccnceeaao , adota-se a for
ma de concessão pe Lo ccn-reeese Naciona1., que ouvirá o Conselho Nacio

nal de Comunicação, criado no ~oder Executivo. -

FERNANDO HEN~IOUE CARDOSO

Cumpre-nos ressaltar, enfim, que em sendo aceita

a presente emenda torna-se dispensável qualque.tt previsão de inter

venção da União no Distrito Federal, ha'j a visto que o seu r..overn~

dor será nomeado pelo Pres~dente da Renública. suce.r-ímos , oods , a

supressão do dispo&itivo que determJ.na a intervenção da União ~ no
Dist:rito Pedez'a.L

..,. ru""'"lO/cOIllIUÃO/IIlICOIllI..,io ,

PI EfmRlO= "T~"'"TO/~Ull'Tlrlt: ...lli.o _,

Dê-se a seqtnrrte redação ao art. 278:

Art. 278 - As universidades gozam de autonomia d,dõt,co
-clentifica,' admmistratlVa e de gestão de seus recursos sendo regldas pelo

prmcfpto da mdtssoctebí lrdade entre ensmo e pesquisa.

ccns t i tUlIite FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

=---------::-:PLÊ"N~RÍÕ ..IJliOI.UICOIllIJlio---------., JUSTIFlCAÇM

= ~ TrxTo/~IISTlrlc...çi.o-------------_,

Suprima-se o parágrafo único do art. 156.
A emenda obJetiva explicltar o grau de autonomia flnanCe!

ra - ou seoe, a gestão dos recursos - e o princ;plo da indissociabl1idade entre

ensmo e pesqínsa,

JUSTIFICAÇÃO

Os Territórios não possuem autonomia e, logo, não

podem ter Judiciário próprio. A Justiça dos Territórios é Justiça

Federa1.. E~a não pode ser confundida, como no Substitutivo, com a

Justiça do Distrito Federal, embora sej am ambas organizadas pela

união. Atualmente, pelo fato de a constituição de 1967/69 te:r ne

gado qualquer autonomia ao Distrito Federal, caracterizando-o co

mo uma "longa manus" da união, há uma só Justiça: a "Justiça do

Distrito Federal!. Territórios ll
• Igualmente não se devem confun

dir o Ministério Público e a Defensoria do Distrito Federal com

os dos Territórios. Observe-se, nesse aspeccc , a colocação perfe!

ta do parágrafo único do artigo L77.

EMENDA E835030-7·
Constituinte FRANCISCO :BENJAMIM

rer- Tt:XTO/~II.Tlrrc ...çi.o_,--'------------..,

pariígrafo único do art. 24, do substitutivo do

projeto de constituição, passa. a ter a seguinte redação: I

Ârt. 24 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



Parigrafo único Os autores da ação prevista ne s
te artigo estão isentos das cus
tas Judici·ais e do ônus da eu :
euebêncda ,

A ES35033·1
Conatituinte FRANCISCO BENJAMIM

JUS T I F I C A T I V A

Impoe-se a nupressão da expressã'D Ite~c.e~ão fei

ta a litigantes de má-fe" , pois trata-se de um conceito muito fu
gidio que. pode dar margem a abusos quando de sua aplicação.

De outra parte, .. dispordçio desestimula o U80

da ação popular, que, pelo contrário, deve ser incentivada porquan

to tem. se ~velado um dos maiores- instrumentos de que dispõe a co:

munidade em defesa do erário public.o e da moralidade adtllini~trati-

va.

r,r------------_TIXTO/oIUITl'lCloÇle -.,

Suprima-se o f 49 do art. 279 do substitutivo do projet~

de constituiçio.

------------------------------------------------------...-----------
JUS T I F I C A T I V.A

Deve ser suprimido o f 49 poia ê inviáve.l o dispositivo,

por melhor que seja a intenção do legi'lador c.onstituinte. f ut~

pia um ensino de 29 e 39 grauZl , m.e.,mo em escola pública, Bem

cobrança de eexss ou cont:ribuições educacionais.

HENRIQUE CARDDSÔ
m=-PAIITIOO--

C-PMDB

t!MEI'mA ES35031·5 ,
t: (o~0.A »~~w B~---

tI pr;M;~;CQMI"io
= TlXTO/JIJtTl'k:,l,ÇAO' -,

pl..:.i_/c:o'tllsi.o/l\lttlVluio----------,

PLENIIRIQ

r.r------------- TUTII/,lU1T1JICA;il--------------

E!lENDA DE REDAÇIlO

Suprima-se do substitutivo do projeto de confltituiçHo

259 e 260, seus incisos e parágrafos.

J US T I F I C A T I V A

ar~s •
Df.-se ao art. 236. caput, /l seguinte redação.

"Art. 236 - O'direito 'ã pr-npr-tedàda urbana, que tem f'tm

Çio social , ê reconhecido e asseuurado , salvo nos casos de desapro

J!riação pelo Poder publico."

JUSTIFICAÇIlO

Não ã o drraí to de propriedade que tem função social,

Segundo a tradição do direito brasileiro, os

dispositivos em C4Ul'JA tratam de materia infra-constitucional.

merecendo ser considerada quando se tratar da legislação COm-

plementar e ordinária.

nas a prDpri edade.

A enanda , assim, apenas pretende redação mais apropr-ia-

ca. para o dlSposi~ivo.

EMENDA ES35035·8
CONSTITUINTE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

r.r-------------"""""":.,,.,',-----------

EMENDA 535032·3
!!J constituinte FRANCISCO BENJAMIM

..LrlÚ_/CQllHSdo1auHllIMN1o. --,

PLlINÁRIO

fi"AIt1'IDD~

P.F.L •
E/lENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao § 19 do art. 221 a seguinte redação:

=- TJ[XfO/JIJIl'I'ICAÇAO -,

Suprima-se o parâgrafo único do art. 275 do projeto

de constituição _( substitutivo ).

JUS T I P I C A T I V A

nada o cb r Lge t or-Led ade do ensino de primeiro grau,

universal, obrigatório e gratuito, inteiramente desneces

sária ê li disposição que determina a garantia do mandado I

de injunção para Seu cumprimento.

Ora, quem iria cumprir a decisão seria o proprio I

estado, trata-fie, aee dúvida, de disposição inócua que ap..!.

ue e provoca o aumento de s ne c e s s âr Lo do texto constitucio 

na L,

U§ 10 _ Caberá a uma comssão rms ta pemanente do Con

gresso Nacional, sem prejufzo de outras atr-ibutções que lhe forem con

feridas nesta Constituição, exercer o acompanhamento e a flscahzação

orçamentãria, bem como emitir parecer sobre os projetos referidos nes

te ar-treo e as contas apresentadas, anualmente, pelo Chefe do Governo."

JUSTIFlCAÇllO

O objetivo pr-rmord'lal da proposição. a par de melhor

ordenar o texto do dtspos rttvo , e tnchnr ressalva que reputamos m

drspensãve'l , haja vista que a essa mesma comssãc mista permanente são

conferidas outras atrlbuições na Seção ar-mente ã Fiscalização Fman

ceira, Orçamentiria, Operacional e PatrilftOflial da União.



PLENlIRIO

r.T-------------Tt:XT"/~u.TI.'C ...C;;O--- _

A emenda, sem ferir o meri'to, apenas pretende melhor

redação e mal0r clareza para o artlgo em questão, retirando, outross1rn, do
seu § 20, regra que lhe-'-éstranha, a par-vde tornar explícito o que serã obJ~

to de indenização.

JUSTIFICAÇAD._------------,
FERNANDO HENRIQUE CARDOSOCONSTITUINTE

EMENDA ES35036-6
~

EMENDA DE REDAÇllO

De-se ao art. 240 a seguinte redação:
EMENDA ES35039-1

r.r-------------TlltTO/"ulTl'Ic:AÇio-- _

"Ar-t, 240 - A ordenação do transporte marítlmo internaClOnal

estabelecerã 19ual preferêncra para armadores nactonats do Brasil e do

país' exportador ou importador, observado o princípio da reciprocidade. 11

CONSTITUINTE FERNANDO HENRI UE CARDOSO

PLENlIRIO

JUSTIFICAÇM
EMENDA DE REDAÇM

Dê-se ao § 39 do art. 142 a seçurnte redação:

= -- ,.['TO/..U$l'~'r.;i.t' _

A emenda, sem pretender alterar o merito do di sposr ttvo , ap'~

nas preconiza redação mais clara, llvre dI',! ambignidades. II§ 39 - Os processos judiclais serão mtcrados por audi

encia pral umnar- em que as partes, segundo o pr-tncfpto da oral t

dade, levarão ao juiz as suas razões, e este, no prazo de qua

renta e oito horas, proferlrã a sentença, cuae impugnação, por

qualquer das partes, impnmirã ao processo o r-i to comum previsto
na respect.rva 1ei . 11

JUSTIFICAÇ~O

cr -;~.~';'--J

t:;!~~~

FERNANDO HENRIQUE CARDOSOCON5nTIIINIE

EMENDA ES35037-4
!!J

EMENDA DE REDAÇM
A emenda, sem fer-ir- o mérito, pretende apenas redação

mats adequada para o texto.

Dê-se ao caput do art. 191 a sequinte redação:

pI EN!RTO
""'.'''''.'''''''".''.'''''---------tçV;~JkJ

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

EMENDA ES35040-4
lD
l_ CONSTITII INTE

tado de Sítl0, cessarão os seus ete i tos , sem preju'lzc das respcnsabn l r-

dades pelos 11í ct tos comatridos por seus executores ou agentes."

"Art. 191 - Exprj-ada a v,gêncla do Estado de Defesa e do Es-

JUSTIFlCAÇM ,.,- 'ftlJTIl/.llJST"'tAÇAC _

Com a presente emenda, apenas nretendemos seja dada redação EMENDA DE REDAÇAD

ma1s aprnpraada ao d1SpOSltivo. Dê-se ao caput do art. 186 a seguinte redarão:

CONSTITUINTE

"Ar-t, 186 - O Estado de Sítio decretado com fundamento no t tem

I do art. 183 somente autoriza a adoção das ssçumtss medtdas e"

r.T--------- ...,.."",.".,,,,,,,,. ""--------
PLENARIO

= l!nO/JlJ~l:.'t ..;ir_-------
JUSTIFICAÇ~O

EMENDA DE REDAÇAO
A presente emenda, semeer-rr- o menta no drspos tt.ivo, apenas

procura dar-lhe melhor redação.

Dê-se ao art. 231 a seguinte redação

"Ar-t, 231 - As jazi das, minas e demais recursos minerais

e os potencrai s de energia htdrãul rca pertencem ã União e const rtuem
propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou apro

veitamento tndus trral ,

§ 19 - A Iei poderã atr-iburr- aos Estados a concessão de

uso de pctenct ais de enerqt a elétrica exrsterrtes no seu terr-t tfir-io ,
obedecidas as normas deste ar-t rqo,

§ 29 - E assegurada ao proprietãrio do SOtO a partrct

,pação nos resultados das lavras, em valor nunca inferior ao rmpos

to sobre mtnerais ,

§ 39 - A lei regularã a forma de mdentzação dos danos

decorrentes da concessão e da exploração da lavra."

CONSTITUINTE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

PLENlIRIO

...--------------l('TC/"'lJST"'t..; ..r-----------

EMENDA DE REDAÇAO

Dê-se ao § 39 do art. 228 a seguinte redação, suprimindo-se, em

conseqüêncra, o § 10 do art. 229, cujo § 20 passa a constntun- parãgrafo ün.:!.

co:
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11 § 30 _ A 'le r reprumrâ a formação de monopõlios, OllgOpõl10S ,

cartêts e toda e qualquer forma de abuso da poder econêm co que tenha por

fj m dominar os mercados necicnats , e l immar- a conccrrêncta ou aumentar ar-

brtrar-tamente os lucros, adnnt idas as exceções prevrstas nesta Constt ttn ção ,"

JUSTIFICAÇM

JUSTlFICAÇAo

E evidente a amblgOidade do texto, quando de i xa pouco claro

sco qual presldêncla se reumrã, embora a conclusão lógica conduza ao
Prestdente da Repübllca.

A boa tec01ca, porem, recomenda redação que deixe claro e m

dwtdoso a espírlto do precet to,

Sem fer-n- o merlto, a eresente emenda melhor srstemataza o texto,

STlTUINTE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

EMENDA DE REDAÇAo

PLEN~RlO

m-------------Tr:KfD/Jusrl'U;Jl.Ç1.o ~

pI ENMIO

FERNANDD HENRIQUE CARDOSOCONSTITUINTE

ret.u-ando , outross im, do art. 229, parãgrafo que com ele não tem conexão.

EMENDA ES35042·1

rr
CC
re-r "1I.,OI"U$l~lt ..~it'----------- Dê-se ao art. 112 a seguinte redação:

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se do rtem I do art. 204 a expressão "em detrimento de outro",

JUSTIFlCAÇM

Dado que o estabelecimento de drs t mção ou preteréncte '::'

plica, oor si sô, inegãvel ravorecinento em benefíclD de alguém, pa

rece-nos redundante a expressão "em detrimento de outrem",

"Ar-t , 112 - O Pres tdente da Repíihl t ca tomará posse perante o

Congresso Nacional, que, se não es t iver- reunido, serã convocado para
tal flm.

§ 19 - No ato da posse, o Presidente prestarã o seguinte
compromisso: "Pr-ometo manter, defender e cumpr-ir- a ConstitulÇão, obser

var as leis, promover o bem geral do povo bras t lei ro e zelar pela um:
ão , lntegridade e rndependâncf a da Repilb'ltca,"

§ 20 - Se o Pres tderrte , salvo motivo'de~fDrça maror , decor
ridos dez dias, não houver tomado posse, o çargo ser-â declarado vaga

pelo Tr-tbtmaI Superior Eleitora1."

JUSTlFICAÇM

PLEMRIO

CONSTlIJIINTE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

o texto, tal como se encontra redigido, contem eVldente am

brqmdade , p01S sugere que o Congresso ,Nacional ê que prestarã o com

pronisso.

EMENDA ES35046-3
tJ CoNSTlTUINlE:

EMENDA ES35043·9
fl

= l'uTo/~ulTlflC&çiQ,---- _

EMENDA DE REDAÇM
PLENARID ~....~

O5IQ9J87

Dê-se ã alínea "a" do § 10 do art. 150 a seguinte redação:

r;r~------------'TUTO/~U5TI'Ic:&Ç;,I) ~

oÊ-se ao item II do art. 119 a seguinte redação:

lia) um terço dentre jUl2;es' dos Tnbunals RegTonaTs Federars

e um terço dentre desembargadores dos Tr-ibunats de Justiça esta 

duais, tndtcados em 'l is ta tríplice elaborada pelo prõpr'io Tribunal;"

1II! - nomeação e exoneração de Ministros e do Pnmelro

Mfnlstro, nos Casos previstos no rtsm lI! do art. 130 e § 40 do art.
115;"

JUSTlFICAÇAo'

A correção se impõe, P01S inexlstem Tr-ibunats de Justiça

federais e muito menos desembarqadores no âmb-i to dessa Justiça.

JUSTlFlCAÇAo

Ao mctutr-se os Mlnistros, apenas se compat.rbrl i za o
msposrt-rvo com os precertos a que faz re~issão.

= --_,--'Tl:XTO/JU'Sl'lflC&çio'---------------,

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

PLEN~Rlo

EMENDA ~35047·1

tJ

=--- TItXTD/Ju!1T1nc:~Ão_~-----------_,

~....~"ovo9J87PLENARID

.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSOCOISTlTUINTE

EMENDA ES35044·7:
tJ

De-se ao caput do art. 118 a seguinte redação:
Ar~. 99

"Art. 118 - O Conselho da Repiiblica, õrgão superior de consulta

do Presidente da República, reune-se sob a pJ"esldência deste e tem por

inttegrantes: 11

Acrescente-se ao f 59 "an fintt

"e , se recusado o pedido de recons íder-eçâc , sr:rá o proj,!.

to devolvido para lIanção~ reaberto o prAZO estabelecido no i 39.



JUSTIFICACÃO
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g emenda de edequecâc , em face das nrspcsr.côes sobre pedido de

reconaaderaçjio , contidas nos §§ 19 e 49 do ert.. 99.
'LUlAlllO/cOIlISSiD/llIKO.. IUIo, -,

PLENÃRIO

PLENMIO

'LE......1l10/c:ONI"io/.u.c:O.. I•• io _

rMôii'''~

fu/09JE]

r;-r-------------n:II:ToNulTl~I=...;io---- ___,

No §. 13 suprãrre-se a expJ:eSsão:

nTenerãriaoun

PLENMIO

FERNANDD HENRIQUE CARODSO

rr-r Tf:XTO/~U'TlFIC ..çio, __,

Art. 104

No item VII suprimam-ae as expressões "au.stia ou eécnaca

mceresseae'' .

JUSTIFICACÃO

~nda de redação, sem alteração do mén.to.

eMENDA ES35049-8
l!J

r;-r------------- TEXTONUITlflC,lçio __,

Art. 120

I - no "capuz!", acrescente-se após 3. expressão "PreaLdentie da Re

püblica" o seguantes "que o preside".

II - no § 19:

a) suprima-se a expressão "na condição de membros natos";

b} substitua-se no item lU "Federal" por lida Repúblicall.

JUSTIFICACÃO

t emenda de adequação, sem alteração do mérJ.to.

Justifieaçã::>

Na acepçoo Jur:Idica, terrerãrio significa ousadia em se fazer ou tentar fa

zer o que não é "videntanente disciplll1aéb ali lei, =tp:>rl:aIlento que pode ser

qualificaib CCIYD precipitado, descauteloso I atrevicb I arriscado, mas nunca co

11'0 calunioso.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

PLENÃRIO

r.T------------_TUTONUSTI~I=...çio----- __,

Art. 160

no $ 29 acrescente-se apôs o termo "suplentes" a expressão: "com

eles e'Ieanca",

Just~f~caçib

~ evidente que os suplentes devem ser eleitos quando da eleição

dos t~tulares.

A emenda visa a sanar li. lacuna.

~NDA ES35050-1' .,.•• ------,fC FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

tJ PLEN~RIO

f}'""....~• PMDB

r.r---- TEIIl.TO/JlJU1FIeAÇiD-------------__,

Art. llB

I - no enunciado do "caput" acrescente-se, "In f~nen: "como mem-

bras natos".

11 - transforme-se o item VIII em parágrafo único, com a seguan-.

te redação:

"Parzigrafc único - Integram, ainda, o Conselho ••• "

JUSTIFICACÃO

P. emenda de adequaçao, 8eIl alteraçÃo do mérito.

"LI:""I\IO/CONISt:iolIU.~DIlI..iD' _,

PLENMIO

=-------------Tt:ltTo/~unl'ICAçio-------- __,

Ao art. 130

No a.tiem XI suprimir a expressão:

til". ext ínguí.r"

Justl.fl.caçáo

A faculdad~ para extinguir cargos públicos jã e~tã definida AO CO,!!.

greaao Nacl.onal, no art. 76, X.



PLENÃItl:O

Constituinte FRANCISCO BENJAMIM

CONSTITUINTE FERNANOO HENRIQUE CARDOSO

PLENMIO

= n:XTe/~UtT.,ll:aqio-------------_____,

na alínea lia" do item l, onde S8 diz lido Tribunal de Just1.ça"

diga-se:

"de Superior Tribunal de Justiça".

Justl.ficaçÃo

Emenda de redação t para sanar omissÃo evidente.

ati vi dade censõri a dos Tri bunai s , espe c i almente às Corregedori as.
Por outro lado, o atual processo de escolha dos di rlgentes dos

Tri bunai s - Vl ta 1i ci os os membros do Cirgão Espe c i a 1 e e 1el tos por um
colêgl0 re s t r t t o os demais - não se vem mostrando salutar, gerando um

das compr-om sso entre os integrantes da cúpula do Poder e os seus de
mai s membros.

EMENDA ES35057-9
tJ

rzr rnrO/JUUI1'1C.Iç.40 -,

o Art. 27 J do s!1hstitutivo do projeto de constitui

Ção.p4saa 4 tel;' 4 aeguLn t e redação:

Art. 27.

II 19 .
I 29. O mandato do Defensor do Povo lIerá de qu.!,

tro anos, permitida a reeleição.

EMENDA ES35055-2 """;;-;;;:;=~='"-----'J r<lpAlflf'~tJ 'CONSTITUINTE FERNANOO HENRIQUE CAROOSO . C- _J

'LUlAIIIO/ClOIII"io/.UlItllllf••ão,----------,
PLEN;J;RIO

= TrXTll/~\lITI,.c:.u;io-------------_____,

39.

49.

59.

Sc",Ji':rimido •••••••••••••••••••••••••••••••••

S.p'Iillid. .

JUS T I F I C A T I V A

Art. 164

No item I, acrescente-Bit "inl fine"õ

lido. membros do respectivo Tribunal".

Justificativa

A emenda visa sanar lapso evadenee ,

Impoe-ee sej a a1 terada a parte final do S 29' do

Art. 27, que proi:be a reeleição do Defensor do Povo.

Ora, não hÃ nenhuma Justificativa válida para t,!

ta proibição. desde que o Defensor do Povo atue COta zelo, eficiência

e honradez.

Assim, torna-aI! de importância, ao no a a o sentir,

nova redação, permitindo a reeleição do Defensor do Povo.

= TlXTO/~U.TI'I~AÇio....:...------- __,

EMENDA ES35056:1
(l FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

tJ PLEK;J;Rrro

'L.l.lWIlO/cowaIW.UlIClIlIIIQio, -,

constituinte FRANCI.SCO BENJ'AMIM

PLENÃllIO
rrr rICUO/ol'U.T1PlCAq:\O ,

o art. 138 passarã alter a seguinte redação, com
inclusão de um parãgrafo 'único ressalvado no mc l s o I:

Art .. 138 - Compete pnvativamente aos Tr1bunais:

I - eleger seus õrgãos .... e administrativos, ress a tva

do o disposto no parágrafo unlco deste artigo.

11 -
111 -

IV -

Parágrafo único - Os órgãos de dr reção dos Tribunais que t r ve-

reI1l juízes de primeiro grau a eles subordin!.
dos, inclusive o Drgão Especlal, onde houver.. serão compostos
por memb r-os do Tri buna 1 e 1ei tos po r todos os magi s trados vi ta
lícios a ele 'v;'nculadoS r -

JUSTlFICAÇl\O

Busca a pr-es.en t.e eeenda democr-at r aa r a admt nr s t r-eçãn do Poder
Judt c i âr r o ,

Considerando que os õrg'ãos de dr r-eçâo do Tribunal de Justiça
são , em verdade, orgãos de dí re ção do proprio Poder Ju~i1ciãrlQ Estad.!!,

a l , vlgendo a meSlIa ldéla com relação às Justiças Federal .. Trabalh.is
ta e Ml1ltar, nada justifica sejam afastados do processo de escolha
de seus dirigentes os juízes, que também são membros do -P.nder.

Justifica-se a restrição aos juizes ainda não vitaHcl·os, por
estarem em estágio probatõrio e mais dtretamente SUjOltOS, portanto,ã

o 49 do Art. 2,8, do substitutivo do projeto de

constituição, passa a ter a seguinte redação:

49-; Fica criada COll.islI'ào Federal de Alto Nível,

formada por representantes dOI Ministérios

do,Exircito. do Interior, da Fazenda, e do

IBGE. para apresentação • no prazo d. doia

ano, de Projeto Global de r.divi.ão terri

torial do pai., CUjR" conclusõ." deverão •

ser submetid&8 a votação na Câtllara do a De-

··flutados. Sua competência e seu funcioname.!!.

to serão previstos no Regimento Inter.o dá

câmara dos Deputados.

JUS T I F I C A T I V A

o grave prQblema da rediviBio territorial do par.

deve ser solucionado atraves da criação de uma comissão federal de

alto nível para estudar a nova. organização terTitorial do Braail.

!: fato eeéec e i.ncontestável que, em lI\uitoa cese e ,

~ divisão territorial do paía,que já data de m.;{itos anc e , não atend.e

• realidade social, econômica e cultural de cada estado.

O problema, baatante relevante, pois há alltadoa to!.
c.I.ivamente grandes. coa Wal!l regiois Maticamente ab andouadas



que preci3am 58r integrada. ao p't'DCe880 de desenvolvimento ~~onômi

co do país.

Uma comissão federal da alto nível faria um est.!:

do abrangente, de carÃter nacional, prevendo-se a submilSsão de

suas cone lusois i votação do plenirio do Congresso nacional.

BENJAMIM

=--- TIXTD/~L1ITI'IO:_.ÇÃO' _.

PLENlRIO

EMENDA -E535059-5,
(!J Constituinte. FRANCISCO

e-;

""~--------------.
BENJAMIM

Suprima-se o parágrafo único do .art. 32 do subs

titutivo do projeto de constituição.

.",.--------~__--TnTD/~L1ITI'Il:::AÇ;.D-------- __, JUSTIPICATIVA

lubstitutiovo do projeto de- conlStituição:

Altr.ra

Art. 30 •

seguintes diapositd.vos do art. 30, do

..................................~ .........................................

o paragrafo único do art. 32 deve ae r suprimido

poia a SUa adoção geraria e.norme tumulto jurIdico, pois perm!,

ei't'ta aos e s t.ado s le.gislar também. sobre tllatêt'ia. de competência

exclusiva da uniio, ou mesmo de assuntos que merecem trra t ameneo

unifo-rme., não~ podendo ser pe.1:mit'Í.da a aca disciplina pelos dive

80M estados d0!2 .fed~raçÃo,. sob pena de invi0!2'd.liz~r importantes

setores da vidA nacional •

A 1-. As terra8 ocupadas pelos Lnd Lc s ,
XI. Suprimido ..

--------------------_..._---------------------------------_...--------
JUSTIFICATIVA

CoJl1 as emendas supressivao;; e mOdi.ficativa, ViS4

e e melhor dis~iplinar o aa aunt;c dos bens da união ..

EMENDA ES35062·51
constituinte FRANCISCO RENJAMIH

=-- .:.... TIltTD/~L1ITI'IIlAÇio _,

No LncLao X , substitui-se a e.xpressão lide posse

imemorial 0r;tde se acham permanentemente localizados os rndioa", pe

la expressão "ocupada pelos índios". COIll efeito, o conceito d;

pOSSI! illlemorial e muito ilimitado e, se levado a ex t xemo a , pode

implicar em que todas A3 terras do i'raaí.l sejam dos Indios.

A supressão do inciso XI tambem ê necessária. pc s

to que torna-se .upé'rf~o com ti disciplí.n.a da matéria nos Allterio:
reIS incisos.

Suprima-se os arts. 39 e 40 do substitutivo do

projeto de constituição.

- ......,.-""l'-...--..,.-~ ...._.:--_---.....,._- ..,._....__.. _

.rUSTrIrICATIVA

A supressão de parte do inciso XXII e de eu a s

alíneas ê necssária 'Para enxuga,-r o te.xto, me.ft11\O P0l: que a

maciria jã está regulada no art. 234 do mesmo anteprojeto.

Versam os artigos temas de que de mo de ma.ná.fe,!

to dizem l:es~eito a matéria ae legislação o~dinâria_

BENJAMl:M:

l'LEl'!ÃRTo

'LlMÁAlD/cDMII.lD/ILltCOMlhÃO' ..,

=--------------TlxTO/JUnl'lll~ÃD- ~

EMENDA ES35063·3, -r-t

L!J ..ura" j ~-.;aoT----,iL constituinte FRANCI.SCO . C-...R.!:. _0 J
BENJAMI)!

I'UI"'JllD/COMluloJaulcllM1U1o, ..,

PLENlRIO

~- --_--_T(XTO/~UUI~IC~Ão----_--------_,

Altera "::'05 seguil!tes dispositivos do art. :31, do

uàBtitutivo do projeto de constituição:

Suprima-se o art. 43 do substitutivo do p~ojeto
de constituição:

Art. 31. .
JUS T I F I C A T I V A

XI. • ..

a. e e • serviços uecLoueLe , Lu t.e'r e.s t adue Le

internAciona.is de. te.leco'l!l.uniaações,. incl~

sive radiodifusão ..

lmpoe-se a supressÃo do e r e , 43, pois u$urpa

ASSunto que per-e enc e "'âs leis orgânicas munieipais.

XVII.

XXII.

Promover a defesa permanente contra as

calamid.llldes públicas, especi.almente a e

s acae e a.e inunda.ções;

Explorar os serviços e instalaçõe.s nucle!.

res de qualquer natureza.

Constituinte FRANCISCO BENJAMIM

JUSTIFICATIVA

""-------------Tl'l.TO/~U.TtPtC"c;io,- _.

Deve ser suprim.ida a expressão "transmissão de dados"

q e não constitue propriamente serviços equi.paráveis aos de telecomuni

cação e radiofusão. Os serviços cha.mados "transmissão de dad.os" es

tão como um corpo estranho dentro do dispositivo. de.vendo, assim. ,

.e~ suprimido.

inciso XVII nota-se que jã ha exc e s a cde planejamen

"''t~be.e o e e eune c e muito pouca ação. Com a emenda, procura-se N dar

re4lc~e8sidade de imediat.mente e e promover o que e e pxopce ,

Di nova redação ao § 29 do art.48 do substitutivo

do projeto de a:onstituição:

Árt. 48.

, 2.9 As eeneae do ücv e-enc do Tel:ritôrio se 
rão submetidas ao Congresso Nacional ,
após parece~ previa do Tribuna! de Con
tas da União.
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---------------7------------------------------------------------
JUS T I F I C A T I V A

Em materia de contas do PoJier r:xecutivo, o Congre.!.

so Nac10nal sempre e e pr cnuncLa após o parecer do T?ibunal de

Contas da União.

o parágrafo ê c asuã e eâ ce e inteiramente desnece,!

sário. Abre a possibilidade de nomeação sem concurso e , alem

disso, despreá'tigia o Concurso pois permite. que pelo sõ fato I

da reintegração de um ex - funcionário o ocupante concursado I

venha a aer p ca ec em disponibilidade.

Impoe-se a supressão pura e simples do parágrafo •

= TII:XTIl/~Llnl'IeAllio,-----_-~-----__.,

Constituinte FRANCISCO BENJAMIM

EMENDA E535068-4 '""".==-:-------"-"l
Constituinte FRANCISCO BENJAMIM

29 do Art. S4 do substituti-Dá nova redaçi~ ao
vo do projeto de constituição.

.EMENDA E535066-0'fJ

'Art. 54.

1':T TIXTO/~UITI'I(:AÇio-------------,

Suprima-se os ~p.ll:l'iigra.fos 29 e 69 do Art. 72 do sub.!

titutivo do projeto de eouBtituição.

f 29. o decreto de intervenção será submetido
i apreciação do Congresso Nacional ou
da Assembléia Legislativa do Estado, no
prazo de vinte e quatro horas, para
apreciar a mensagem do Presidente da Re
pública ou do Governador do Esta.do. -

-----------------------------------------------------------------

JUS T I F I C A T I V A

JUSTIFICATIVA Devem ser suprimidos os dois parãgrafol!l poil!l apenas

Impoe-sl! a supressÃo da expreesão "conforme o c,!

e c 11 , uma vez que pode deixar margem a uma interpretação trden

cio.a,d~ que haverá hipôtesfls de inte.rvenção imunes i aprecia

ção do Congresso Nacional ou da Assembléia Legislativa.

provocam inchação do texto ecns e Lcuc Lenst , dispondo inclusive so

bre matêria 'Ít!e deve fica.r afe.ta. ao estatuto do,", militares ..

,I"IN.lIlIO/CCloIl'IM/aulcOlolIUio

FRANCISCO BENJAMIM

35066-8.

~_-_-_-_------Tl:kTO/~USTlfICAÇ10-------------,

Suprime o f 29 do a.rt. 65 do substitutivo do prE.

jeto de constituição.
EMENDA SUPRESSIVA

Disposit.ivo emendado: Art.igo 79, inciso XVII

TíTULO II

JUS T I F I C A T I V A DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS

CAPíTULO Ir - DOS DIREITOS SOCIAIS

Deve. e er suprimido o I 29 do art. 65 pois, ante

a. anormalidades verificadas nos diversos estados com aposen-
Suprima-se do iten XVII, do Artigo 79 a palavra SAODE.

tadorias precoces, tal lei complementar poderia dar margem a

novos abusos.
JUSTIFICAÇl\.o

constituinte FRANCISCO BENJAMIM

EMENDA E535067-6·
f:J

= TI:XTO/~UITlfIl:AÇ10-------_-----__.,

Suprima o i 29 do art. 71 do substitutivo do

projeto de constituição.

A Saúde é resultanta da Segurança e H~giene razão pela qual

em sendo sua consequência se torna desnecessária a palavra no texto

citado, mesmo porque o termo "saúde" Já está inserido e comtempla.do

no art~go 261, que diz: liA Saúde é direJ.to de todos e dever do Esta

do", ora se e"'direJ.to de todos, inclue obviamente a classe trabalh!.

dora, bem como as demais. Não se deve manter dois dispositivos tr~

tando do mesmo assunto. Cumpre compatnb.í.Lí.aâ-doa , Portanto é redu,!!

dancia, repetição e o termo é inadequado no artigo 79, inciso XVII •

t.êm do que o termo saúde na ftea do traba.lho não é tão abrangente
uanto o termo Higiene. Enqua,nto saúde retr.ata apenas o estado de

uma pessoa, a Higiene retrata os diversos meios de conservar a saúde.

A Segurança e Higiene do trabalho como está na constituição

em vigor é muito mais abrangente, completa, evoluida, dinâmica e ass,!

gura . ao trabalhador a eliminação dos riscos de acidentes e doenças do

trabalho.



JUS T I F I C A T I V A

r:-r-------------TUTO/~USTII'ICAÇio- ___,

I'LllCÁlllO/cO"I..io/.l1KO.I..iG'_~ ---,

PLENÁRIO
A supressão se impõe para evitar que em nome de u

uma finalidade legal se imponham limitações, restrições ou can,!

trangimentos.

se aplicada, a inviabilizaçio da parte inicial '

A parte final do dispositivo, cuja supressão

pede. levaria,

19 do art. 11 do substituti-Dá nova. redação ao

vo do projeto de constituição:

Çl'

~rt. 7l •
do artigo, que ê bastante salutar.

! 19 Invalidada, por revisão do processo ad
ministrativo ou por 8enten~a judicial
a demill;aio, o servidor sera reintegra
do.

Com efeito, a administração pública a ac existe p.!

ra constranger. mas para reAli:z:ar o bem comum.

JUS T I F I C A T I V A

Com p aditamento procura-se. contemplar a hipótese

de. 'te.inte.g-ração já constante do estatuto do funcionã:rio publico

que ê a revisão do processo edm Ln Ls c r a t Lvo , a qual ficou esqu.,!

'Cida.
=-------------TI:XTC/JutTl~I~~Ç;:O- .___,

EMENDA SUPRESSIVA

Dispositivo emendado: Artigo 79,inciso XVIII

Constituinte FRANCISCO BENJAMIM

EMENDA E535071-4
~

TíTULO II

DOS DIREITOS E LIBERCADES FUNDAMENTAIS

CAPíTULO II - DOS DIREITOS SOCIAIS
r:-r TUTO/JlJSTIFICl.Qio ___,

Suprima-se o art. 57 do substitutivo do projeto

de conBei tuição.

Suprima-se integralmente o inciso XVIII do Artigo 79,do Sub.,!!

titutivo do Relator do ProJeto de Constituição da Comissão de 51st!:,

matia.aaçâo ,

a nÃo poder efetuar a revisilo das enormes injustiças salano.!

o presente At:tígo pede constranger o executivo

dos servidores que ganha.m baixos salãrios.

JUS T I F I C A T I V A
JUSTIFICAÇJ\.O

o inciso XVIII que diz: "redução dos xaecoe inerentes ao tr..!:!;

balho, por meao de normas de medicina, higiene e aequxança" é redu~

dante de vês que se trata de consequência natural no Já disposto no

inciso XVII do mesmo Artigo 79, que reza; 11saúde, higiene e segura!!

ce" do trabalho, mesmo porque este detalhamento é para ser tratado

em Lei ordinária. Entre as 29 Normas Regulamentadoras do Ministério

do Trabalho, referentes à engenharia de segurança e med.í.cana do tr.!

balho, apenas 1 (uma) Norma é exclusiva à Medl.cina, enquanto as d~

mais são de medidas de eliminação de riscos aplicando tecnologias de

engenharia, segurança e h.í.çaene do trabalho .como: proteção das mágui

nas e egu~pamentos; redução e eliminação de riscos nos processos de
produção, manutenção e beneficiamento de matér~a prima. portanto a

prevenção de acidentes é ligada;t; engenhariA, segurança e higiene do
trabalho, enquanto as coneequêncãas dos acidentes são ligadas ã medic,!

na do trabalho. .
Por isso mesmo se propõe a reunião de toda a matéria em um só

dispositivo (inciso XVII), enxugando portanto o texto const~tuci~

nat ,

passo que há servidores t

momento há sa.lários deno-

ia que existem do poder público.

A aplicação do dispositivo nao permitiria. atr.!

ves de aumen tio a diferenciados, corrigir as distorções e as i.!!,

O'ra_ e 8ab~do que

minados de salários de maraja's,
/

que ganham salário infimo.

justiças Já apontadas, Lmp Ld nandc na manutenção da classe dos

marajãs, e nem permitindo melhorar em termos r e ad a a situo!tção

Constituinte FRANCISCO BENJAMIM

PLENÁRIO

constituinte FRANCISCO BENJAMIM

EMENDA E535074-9
t:J

= Tll:XTO/JU'Tlm:AÇio,-- ---,

Dâ nova redaçã.o ao art. 56 do substitutivo do

proj e e c de consti tuição.

r:-r TEXTO/JUSTI'ICAÇio ---,

EMENDA E535072-2
[!J

Art. 56 t Nenhum ato da administração impora. li
mitações, restrições ou constrangimen
tos.

Os incisos lI! ã IX do art. 83, passam para o art, 77,

'r euumer andc-eo s ,
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JUS T I F I C A T I V A

o t~xto constitucional di excLuadvLdade

'EMENDA ES~5078·1 '
Con.tituinte FRANCISCO BENJAMIM

ao Senado da República na escolha de magistrados e a1tall autE.

ridades que vão exexc e'r cargos da cupula dos outros poderes.

Não se justifica essa exclusividade p cd a ,

entre Câmara dos Deputados e Senado da República, deve haver '

equilíbrio e igualdade, como ocorre no pr cc e e a c lesislativo.

Propoe-se, portanto, que 08 incisos rrr ã

=--- TUto/~UITI'IeItÇIo-------------_,

Suprima-se o art. 236 do aub s tid tiu t a.vc do projeto de

constituição.

JUSTIFICA AO

IX do art. 83 do projeto p aa e em para a competência do Congres-

80 Nacional.

A materia encontra-se contemplada art. 69, f 33.

Constituinte FRANCISCO BENJAMIM

EMENDA ES35075·7
(f Constituinte FRANCISCO BENJAMIM

I'LlJlÀII»ICO"'I..ioIauIQQoKlllia-----~--____,

PLENÁRIO

r;-r-------------ruT'O/Jusrll'lClI4Ão-------------_,

Suprima-se o inciso III do art. 225 do substitutivo do

proj eto de tonlti tuição.

JUSTIFICATIVA

h Ilateria encontra-se eontemplada no S 33 do art. 69.

EMENDA ES35076·5,
f!l

= TlXTO/~UI'fI'ICAÇlo _,

Suprima-se o art. 226 do substitutivo do projeto de

constituição.

JUS T I F I C A ç A O

Salvo melbor juizo" a materia em tel'li.., segundo 8S

tradições constitucionais brasileira., merece adequada c:onsi

dera'ção quando se tratar da legiBlação complementar e ordiu,!.

ria.

EMENDA E835077-3i .=., ----,
{!J Constituinte PRANCISCO BENJAMIM

=-_~ TUTO/~UI'fI'IllAÇio, _,

Supriaa-se o parãgrafo único do art. 232 do substituti-

vo do projeto de constituiç.ão.

J " S- T r 1! IC A ç A o

o di.po.itivo 'i. de aplicação inexequl'Yel.

p:r;'AIlTIOD:-=J'
P.F.L.

'LIlÚMI/e{l*,IIoI'~»IN.io' ...,

FLENÁRlO

=- TlllTD/~UITI"ICAÇlo-------------_,

Suprima-se o art .. 237 do substitutivo do projeto de

constituição.

JUS T I F I C A T I V A

Sem. dúvida, a matéria e de legislação ordinÃria. O

usucapião rural, que. é, ao meu ver, matéria mui to maiB impo,::

tanre , não foi contemplada, deduz-se, aSlfim, que amãas .. ãa

materias de lei ordinã:ria.

'LPlAMO/eoJllsa1ol~'NN~lD~- ...,

PLENXRIO
r;-r------------- TIlllTO/~UIfIPlCAÇio _,

Suprima-se o art. 238 do lIubstitutivo do projeto de

constituição.

JUS T I F I C A T I V A

A mataria ji esta contemplada no art. 49. O seu de-

talhamento s ao meu ver, i matêria de legislação ordinÃria.

IiotlfhltolQa,lolttlkl*UUDlKIfk -_...,

PLEllÃRIO

=----~--------TI:TO/~UlTl'lCAÇ.ia-------------_,

Suprima-se o art. 240 do projeto de constituição, substi-

tutívo.

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

1 U'l1iip compete instituir um siJtte:ma nacional de

~.n.port•• A operacionalização de. eada modali-dade compete ~ le

illação ordin_ria.



EMENDA ES35082-0:
ê1 Cansei tuint. FRANCISCO BENJAMIM

'LIIlAIIlO/~llldoJ'UIllO*uio -,

FI.ENÃRIO

EMENDA ES35 85-4
ücn s t Lcu a.n t e FRANCISCO BENJAMIM

~;~;I~;;~~oJ.UICCWIUio--_---_---,

=-------------TI;XTIl/~unl'lç"çio------ _,

Suprima-se o § 19 do art. 242 do substitutivo do pro

jeto de constituiçÃo.

JUS T I F I C A T I V A

Ã união compete instituir um sistema de transpor

te. A operacionalização de cada modalidade compete ã legislação r

ordinária.

~A ES35083·a
tJ Constituint. FRANCISCO BENJAMIM

I'UIU.AlO/COMlllio/IVKOIIIMIo.' ,

FLENÃRIO

r;-r-------------TI:XTOIJUITIPICAÇÃO------ _,

Suprima-se 06 parágrafos 19, 29 e 39 do art. 248 do

lubstitutivo do projeto de constituição.

JUS T I F I C A T I V A

Os dispositivos em exame, segundo a t'l'adíção

r;-r-------------TlXTO/dUSTI~lCAÇio _,

Di nova redação ao ao er e , 250 do sub s t Ltu t a.vc do
projeto de constituiçig.

Art. 250. 08 beneficiários da distribuição de
de imóveis rurais pela reforma agrã
ria recebrno títulos de domínio oü
de concessiio de uso, Lue g c c Ijive Ls '
pelo prazo de vinte anos.

JUSTIFICATIVA

Com a presente emenda modificativa pretende-se ampliar

o prazo de inegociabilidade dos títulos de ,domínio ou de con

cessão de uso passados em favor dos beneficiários da distribui

ção de imóveis rurais. A ampliação do prazo fixará melhor 

homem i terra e seri um fator a incentivar a busca do imovel '

por aqueles que r e a Laen t e são ruralistas e que desejam fJ.xar 

se ao imâvel de modo permanente.

EMENDA ES35086·2
tJ Constituint.. FRANCISCO BENJAMIM

.LUAlIlO/ClINISlioJaulccWlu.io- --,

FLENÃRIO

r;-r-------------T!XTO/dusTI~leJ.Çio,------------------,

Suprima-se o parã~rafo unico do art; 252 do substituti
vo do projeto de c cne t ã tu Lçac ,

JUS T I F I C A T I V A

O caput do art. 252 já esgota o assunto.

PLENÁRIa

Constituinte FRANCISCO BENJAMIM

do direito braaileiro, merecerão eedevdd a consideração quando'

for elabo~ada a le-gislaçíio ordinâria e complementar. EMENDA ES35087-1'r:
~",,_mJ1'os!09J87

EMENDA .ES35084·6 "",.l!J Constituinte FRANCISCO BENJ-AN-IM------------,
F2I'AIlTIDO--

F.FoI.. )

r;-r-------------TI!:II:TO/dUSTI~ICAÇio -,

Suprima-SI! o art. 256 do substitutivo do projeto de

consti tuiçao.
ruJlÁltIll/cOllll..loIlu.cotiu.io ---,

FLllNÃRIO

=~----------,---Tll(TO/~UIT'PICAÇio _,

Di nova redação ao art. 249 do substitutivo do projeto

-----------------------------------------------------------------
JUSTIFICATIVA

~ repetição do § 19 do art. 255 do projeto.
de constituiçÃo.

ae e , 249. ! vedada a alienação ou concessão, a
qualquer titulq, de terras públicas'
com área superior a quinhentos hecta
res a uma sô pessoa física ou jurídT
c e , ainda que por interposta pessoa;
excetuados 08 c aac a de cooperativas de
produção originários do processo de
reforma agrária.

EMENDA. .ES35088-91

t: Constituinte ;RANCI;CO A;~~JAMIM 5~IlIITIC0;=J

P.F.L.

JUSTIF CATIVA .."..---------~---Tt:xTO/dU.TI~ICAÇiD-------------_,

COI! .& presente vedação procura-se evitar a expansão

do latifundio. O desenvolvimento da agrieulturá brasileira

p•••• pelp parcelamentd. do solo, pela divisão da pequena '!:!;

prtlpKicl!ade, O artig~, cuja alteração' ê solicitada, permi

t. de modo quase i1imi tado, a exp'ansio do latifundio.

O Art. 2sa do substitt,ttivo do 'projeto de .constituição.

passa a ter a seguinte redação:

Art. 258. A seguridade social ccmp-re ende
um conjunto integrado de .ações, voltado"
para assegurar os direitos relativos a
saúde, previdêI!ci~--e~ assistência social,
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financiado, alem de outras r cncee , pelo
Fundo Nacional de Seggridade Social.

parágrafo Iiud cc , Incumbe ao Poder Publi
co organizar a seguridade social,na for
ma da lei.

rEMENDA ES35091-9 '""" ~tJ Constituinte FRANCISCO BENJAMIM

JUS T I F I C A ç Ã O

o projeto, c sp fec t.o da aegur Ldad e ao c LaL, desce a

minucias exc e s s Lva s e de anec e a aji'r La s para um texto constitu

cional, que t!lelbor se ad e qua'r a em li legislação ordinária. Pr~

cura-se, com a supressão, deixar inserido no texto constitu

cional apenas o princi:pio geral da seguridade social.

EMENDA ES35089-7
[J Constituinte FRANCISCO BENJAMIM

'LllÚJllD/co.lIll"~/'UacOIU"io •

PLENÁRIO

r.r-------------TlXTO/~USTI'ICAQio-------------____,

Suprima-se o parÁgrafo iinico do art. 289 do substitutivo

do projeto de con.tituição.

JUS T I F I C A T I V A

d Lapo e LtiLvo entra em choque fronta! e direto com o

bom relacionamento e a interdependência entre 4S nações. O pr~

j e ec , com o parãgrafo iinico cuja supressão e pedida, adota uma

prejudicial linha de xenofobia, incompati':vel com a evolução

de e t;:empos modernos, marcadoll por intercâmbio cultural, cient!

fico e tecnológico.

r:-r Tr:xTO/~USTlfll: ...çiO-------------_,

EMENDA SUBSTITUTIVA

A alínea "S", do item XI, do art. 31, Ca

pítulo lI, Título IV, p a s s a a ter a seguinte redação:

"Título IV ••••••••••••••••••••••••

Capitulo 11 •••••••••••••••••••••

Art. 31 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

XI. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

b , os.servi,;os e insta1a.ções de energia eletrica e o apr~

veitamento ener-gê c Lcc dos cursos di igua ll
•

JUS T I F I C A T I V A

A redaçio ora suger1da p~ra a alínea 1 visa restabelecer

o princípio consagrado no Direito Brasileiro, desde 1934 com

Código de Ãguas e da Constituição de 1946 que assegura a competêE,

cia federal para os serviços de energia e Lê t t-Lc a , A manutenção do

princípio fundamental para o desenvolvimento equilibrado desse 8o!
guimento básico da eoonomia nacional, com p Lane j amen t;o a t'lÁ.vel n,!

c LonaL, A competência na materia não impede a descentralização na

execução. Como hoje ocorre, atraves de empresas sob controle doa

Estados membros ou da iniciativa privada.

constituinte FRANCISCO BENJAMIM

fi ENABIO

r:-r------------- TlXTO/~USTI'ICAÇio,-_-----------_,

EMENDA ADITIVA:

,.,, TIXTO/~UITI'ICAÇio __..,

Suprima-se 011 SI 29, 39 , 49 e S9 do art. 291 do sublS

titutivo do projeto de constituição, \ACo'\o"'ISj-,"JT\"",",J..,..A,..l. '''''' aJ:;:;.c...f4

~'-= 1."Y"n j-..t!.-h..rc-o

EMENDA ES35090-1
f!l constituinte FRANCISCO BENJAMIM

.L.IIl.ÁIllO/COI,Itub/IUICO.SÜO' -,

l'LEllÁRIO

U,...ftTl00~
P·f·L.

Fica acreac i da ao item XI, do art. 31, Capítulo 11,
Título tv , a alínea li fll, com a seguinte redação.

Título IV
Capitula II

Art. 31 - --------------------- _
XI - ----------- _

f - Os serviços de distribuição de gás combustível canali
zado de qualquer natureza.

JUSTIVICATIVA:

---..._--------':"--------------------------------------------------
JUS T I F C A T I V A

Os parágrafos 29, 39, 49 a 59 do art. 291 devem ser li.!!,

primidolS, pois impli'cam em de s c eb Lde e interferências na ativ:L

dade d. cOJl1un.í.eaçio. inclusive na comercilização de produtos t

conllumidol pe1a pópulação. Alem disso, suprime totalmente lt

censura, o que pode dar margem a abusos. A c en sue-a e ae eee e ê 

ria para defe.a do estado e dali bens cc s tanae s e, alem disso, só

o povo i q~é poderá julgar se desejam ou não adquirir os produ

tos objeto da propaganda. Sem a propaganda, o produto muitaa v.!.

z.e não se torna conhecido e a atividade comercial,. fracassa ta

talmente. A supressão dos dispositivos garante a atuação da ce..!!,

sur e e o livre e~.rci:eio da atividade comercial'.

. Com o notável surto das pesquisas de gás natural e
a instalação de gasodutos em extensas regiões, visando ao forne
cimento do produto a usuários industriais, comerciais, institu~i!:!
nais e domiciliares, faz-se indispensável assegurar à União a I

condição de poder concedente dos serviços de distribuiçíío da

gás combustível canalizado de qualquer origem, cujo tratamento'
exige orientação técnica uniforme e compatibilidade com os lnte
r-esaes gerais do país, conforme a redação sugerida para a letr;

do àrt. 31

Nas atuais cund i çõe s de desenvolvimento econõmí.co

e populacional, a distribuição de gás combustível canalizado
perdeu' sua primitiva carac rística de restr i to interesse munici
paI ou region'al, para si t r-se na 6fbi de problema nacional.-
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=-------------nxTO!JunlPIC"llÃO'----------------,

EMENDA ADITIVA:

Acrescenta-se ao art. 233, na parte final a expressão,
na I1 forma da lei".

O artigo 233, do título VIII, Capítulo I, passa a ter

a seguinte redação:

"Título VIII

Capítulo I

Art. 233 - A pesquisa e a lavra dos recursos minerais, bem como
a aprovei tamentodos po t enc i.a í s de energia hidráulica e dos recuE
50S hídn.cos, dependem de aut.o r i zação ou concessão do poder P~

blica, contratadas sempre por prazo determinado, no ante r esse

nacional, e não poderão ser transferidos sem prévia anuênc i a do

poder concedente, na forma da 1ei".

JUSTIVICATIVA:

A expressão acrescentada " na forma ~a lei I', V158 de~

xar claro que a prazo e as conda ções anerentes a autorização e a
concessão previstas no d í spcs Lt a vo serão reguladas em lei ordin~

ria.

JUSTIFICATIVA:

Sugere-se a substituição da expressão Itproprletário
5010" porvpropr i et ér í.o fundiário li , que designa melhor a propried~

de~o solo, separada da dos recursos minerals. Reafirma-se, assim,
o 'princípio de que a propriedade mineral, pertence à União, ~
brange não sé os recursos do subsolo mas também aqueles que afIo

ram às camadas da superfície.

Procura-se I igualmente, limitar a par t í.c ipação do pr~

prietário fundlário nos resultados da lavra ao dízimo do imposto
incidente na saída da substância minera! da mina, princípio esse
já consagrado na Cons t Ltu.i çãn em vigor e pacificamente aceito p!:

lo setor mineral.
O atual substitutivo decuplica, no mínimo, a particip~

ção que atualmente atende aos interesses do superficiário. por
fim I o Estado e o Municíplo já são beneficiários com a arrecada
ção de imposto i.nc Idente sobre o c i c Lo econômico do minério, r!:
pr es en t ando a par-t i c i paçãu de que trata o § 29 do art. 30 do sub~

tltuti vo autêntico BIS B!1IDEM, além dl sigm ficar mais um enca!
go adicional a reca i r sobre o preço desse bem cr ímãr i o . Isso ceE
temente inibirá as exportações do' mmér Io de ferro, CUJO preço é
regulado pela concorrência internacional, e aumentará o preço, no
mercado interno, dos produtos industrializados que se valem dos
minerais como matéria prima.

PLENilRIO

ecns t Lt ui.rrt e FRANCISCO BENJAMIM

EMENDA ES35096-0
tJ

r;T TEXTO/~llSTI'IC...ÇÃO-------------,

=-------------n:XTo/~llSTlfIC...Çi.O----------------,

EMENDA SUPRESSIVA:

do Capítulo VIlI do Título '

A exclusão se torna necessária tendo em vista a
emenda aoi t i va que acrescenta ao projeto, na competência da

uru ão os impostos únicos (art. 2D7, mc í scs VI e VII).

EMENDA SUBSTITUTIVA:

o § 20 do art. 302,

XI, passa a ter a seguinte redação:

" Título XI

Capítulo VIlI

Art. 302 - -----------------------------------------------------
§ 22 'A exploração de riquezas minerais em reservas indíg~

nas só pode ser efetivada com autorização do Congresso Nac i.cnaL'

e obriga a destinação de percentual em benefício das comunidades
indígenas e seu mero ambiente, na forma da Le!."

t ;Ç
Exclui do Titulo ,Capitulo.IH,

art. 209, a alínea "b" do i tem do § 8º

JUSTIFICATIVA:

Seção Iv J do

JUSTIFICATIVA:

PLENilRIO

constituinte FRANCISCO BENJAMIM

Dadas as peculiaridades que envolvem a explor~

ção de riquezas nuner a í s em terras indígenas, apenas ao Congresso
Nacional deve competir a avaliação da necessidade de exploração
de tais riquezas 1 tendo em vista o .tnteresse nacional.

D percentual a ser concedido às comunidades'

será fixado em lei ordinária, obedecidos os mesmos critérios
do dízimo deva do aos superficiários.

EMENDA ES35097-8
(:J

r;T-------------TIXTO/~USTI~te4ÇÃo'-------------_,

PLENilRID

ccns t i tuinte FRANCISCO BENJAMIM

EMENDA ES35095-1
l:

=- TIXTONYSTI'IC4ÇÃO -,

EMENDA: Suprima-se o § 20 do artigo 3D do substitutivo e dê-se'

nova redação ao E 2º do art. 231," como se segue:

"'\:i...LJ f..'DISPDSIÇDES TRANSITORIAS i \ .

Art. 41 - Ficam excluídas do monopólio de que trata este artigo,
as refinarias em funcionamento, amparadas pelo art. 4J da Lei nQ

2.0D4, de D3 de outubro de 1953, com as condições estabelecidas'

pelo art. 45 da mesma Lei.

REDAÇIlD PRDPDSTA:

"ART. 231 - ---------------------------------------------------
§ 20 _ Ao proprietário fundiário á assegurada a participação

nos resultados da lavra, igual ao dízimo do imposto
cobrado na saída da substância mineral da mina"

Art. 41 - Ficam excluídas do monopõl Iu de que trata o art.

as refinarias em runcãonamentc no país, as quais não poderão
pliar a capacidade.

234,

a!')
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JUSTIFICATIVAa-

o art. 41 na redaçlo prevista no projeto, não trata'
de momop61io. Este está incluido no próprio ptojeto, no art. 2:;A.

Assim,t a excluslo das refinarias particulares d~~ trazer remi~
sl'o ao art. 234 a não 11 Lei nO 2.004, de 03 de outubro de 1953.

~ES35098-61
'Constitúinte F'RA;;';;SCO BENJAMIM

m-------------'.T/tItTtlI<lll.,W~Jo-------------__,

Emenda Supressiva Parcial

Exclui do Titul,.o vJf, Capitulo H1, Seçlo IV do art •
209, § 60 a parte final qué, em conaequêncfa fiCará com a seguinte
redaçlo:

e art. 232).·
Por outro lado, define o projeto como monop6lio da •

_ Unilo 8 pesquisa, li. lavra, a refinaçlio, e o transporte de petró
leo e derivados.

Assim sendo, deve permanecer, sob a competência da
Unllo os Impostos Onicos, a fim de permitir a uniformidade de
tais tributos, excluidas distinçOes ou preferências e., releçlo a
qualquer Estado.

A medida visa, ainda, assegurar a geração de recursos
para a garantia da prestaçlo' dos serviços públicos de energia
elétrica.

No que / concerne aos minerais, a possibilidade de inc!
dência de diversos impostos, em virtude de ext ínção do IUM, fará
com que esse Onus inviab~lize as export~çoes de diversos min~
rais, entre eles o minério de ferro, e aumente o preço dos prod~

tos industrializados, que têm nos minerios sua ..orateria-prima.
Em consequência, devem ser suprimidos do' art. 209 os

itens II, do § 5"; II, ~, do § B" e o seguinte periodo do § 60:

"Não compreendidas no item II do parágrafo ant~hor"

Titulo VI. •••••••
Capitulo tII
Seçlo IV
Art. 209
§ 60 - é facultado ao Senado da República também por

;esoluçlo aprovada por dois Wços d~us membros, estabelecer'
al1quota.s minimas nas llperaç1l.ltS internas.

JUSTIFICATIVA

A expressão suprimida (" não co.,preendidas no item'
II do alb parágrafo anterior"), deve ser suprimida tendo em vista
a supr~sslo proposta para o inciso 11 do parágrafo 50 do art. 209,
face l\ emenda que atribui competAncia à Unilo em relaçlo aos im
posto", únicos ( art. 207, VI e VII). -

~fS3~.
'êõfíStituinte §êíSio.IiÊNJAMIM

m TIXTO/JUlTlncAl;io -,

Acrescentem-se 80 art. 207 do substitutivo cs itens VI
e VII, com a seguinte redaçlo, e suprima-se, em consequência, no
art. 209 os i tens II do § 50, II. do § BO e o último per iodo do §

60.

-Art. 207 - Compete 11 Unilo instituir impostos sobre:

I - -----------------------------------------II w _

DISPOSITIVOS A SEREM ACRESCENtADOS: Incisos VI e VII ao art. 207.

35100:1
BENJAMIM

FLENARIO

r.T-------------TUTOIJl.!nlrC.l~Ml _

EMENDA SUllRESSIVA:

VII
ExçLua do Titulo )/'f:f Capítulo ;.M, Seção IV, do

art. 209 J e inciso 11 dO § .52;

JUSTIFICATIVA'"

A exclusão se torna necessária tendo em vista
emenda aditiva que acrescenta ao proj e t o , na competência da Unfão
os impostos únicos (a r t , 207, Inc í scs VI e VII).

EMENDA SUPRESSIVA

DispoS:Ltivo emendado: Art. 263

:rí:rULO IX

DA ORDEM SOCIA!,

CAP!TULO II

SEÇÃO I

DA SAODE

1
VI - produçftó, lmportaçllo, ci):'cular;§o, distrlbuic10 ou CD~

suma de lubri l1cantes líquidos ou g~S050,! e de energia elétrica,

que incidirá uJ'l!! s6 vez sobre quelquer dessas cperações , exclu!
das a incidência de outro tributo sobre elas;

VII - a extraçlo, a cLr cu.l açãn ou o consumo dos minerais do
pais enumerados em lei, i",posto que incidirá uma s6 vez sobre
qualquer dessas. operações , observado o disposto no final do item
anterior.

JUSTIFICATIVA:

ConstItui, pelo projeto, competência privativa da Un!.
lo, legislar r-: energia, jazidas, minas e outros recursos I

minerais (art. 32, V e XI), all!m de ser, ainda, de competência I

da Unilo, a expãoração direta, ou mediante concessão ou permí ssão

os serviços e instalaçOes de el\"rgia elétrJ,<]a( art. 31 ,XI, b e XXII,

Supri1Tla-se a expressão "e Saúde Ocnpacional" do Art.
263 do subst~tut:LVO do :Relator elo ProJeto da Constituição da Com.i~!>ã9

de aãs eemaeaaacão ,

JUSTIFICAÇ1iO

o S_stema Nacional Único de Saúde tem como alvo

ser, humano (a saúde pública),. enquanto o alvo da' Saúde Ocupacional;; o
trabalhador.

No capItulo II, Dos D~re~tos Sociais, artigo 79 do

substitut~vo do Relator do Projeto de Constitul.çào prescreve: "Al(":lll C~

utror:., são direitos dos trabalhadores: ••••••••• XVII _ ~, H,l.ÇJ,l.cnc'
e sc urança do trabalho". I

- Portanto essa matéria já está inserida no cont.exco D.

cima, ae tornando redundante, repetitiva e indevida, além do que a J~I

risprudência nacional e internacional mantém es~a matéria~ na "pasta d~

rabalho" e não na "De seüae'' O{}HSistema Napional Onico de Saúde".
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Dê-se ao § 20 do art. 28 a segui nte redação:

Art. 28 .... . .. . .....•.....•......•......

. ~_Ttll-t.l~JST'~'~AÇlll-,-------

§ 29 - Cs Terntõrlos Federa,s ,ntegram a UnldO,~J.2.

dendo ser dlVidldos em MunlcíoloS, aos quals se anlicarão. no
que couber. o dlSpoStO no capítulo IV deste Título

2) $uprlma-se a exoressão 11 e os Territõr105 'u co~

itens XII e XIII do art. 31 ~ do ltem XVI do art 32, do ltern VI!

00 art.134, do art. 13G~ do ,tcm I d,o art 139, do § 29 do art

142, do ,tem 11 do § 2Q do art, 144, da alínl2'a ltCll do ltelT' I do

art. 148, da alínea lI a " do ltem I do art. 151, da'alínea lia" do

,tem 11 do art 151, da alínea Ilbu do ,teM 11 do art. 151 do l
tem!Il do art, 151, do ltem IV do art. 179, do oJ.rãgl~afo ünlco
do art. 1,.79, da seção VIII do capítulo IV e da alínea nd" do ltC~l

11 do § 1'9 do art. 93.

3) Suprimam-seda seção 11 do capitulo V do tTtulo IV

a exprêssão li e a organlzação administrativa destes ll constante

do item XVI do art. 32 e o parãgrafo único do ert. 156

sej e em razão da tradJ.ção Lntiexnac a.one.L e bras.?:.

leira, seja em face das normas do D~reito Internacional e da LogJ.':;'

f c cão comparada, seJa, enfiM, em virtude da natureza das normas e

das medidas que visam à prevencâc dos aoa.dentiea do trabalho e das

doenças profl.ss).onais, pa.rece evaôence que o sistema de segurança

e hJ.giene do trabalho deve ccrrca.nuaz- a integrar o corpo de leis de

proteção do trabalho e ser admdrra s t.z-ado pelo MJ.nistérJ.o do Trab~

lho...

- EEUU - "Admi.nistração da aeçuxaoce e Higiene do TrabalhoU - óE
gão fedeJ:;al auboxda.nado ao seceeeârac .de Estado do Trabalho

(Lei de 1970).

Segurança e Higiene do Trabalho é (" de forma qua

se abs'oluta, obJeto de leis trabalhistas, cabendo aos MJ.n~stérJ.os

do Trabalho ou a órgãos a eles auboxda.nadoa ou vdncuf.edos , a s,!:!

pervisão, o estudo, a í LaceLa.aaçâc e as sanções das suas normas. f
xemplos:

- A Inglaterra é consideràda pela OIT o melhor sistema: Comas aão

Nacional de HJ.gJ.ene e seghrança, J.ntegrante do MJ.nJ.stérJ.o do

Trabalho,. com 9 membros designados pelo seexeeães.o de Estado do

Trabalho, o que.L expede as normas regulamentares e edrnands t.r-a

o orçamento do órgã,pf Comitê nxecaeaco , com 3 membros; sexvaco

único de anspecâc a cargo do lo1l.nistério do Trabalho (Lei de 31.

07.1974).

França - "Conselho Super~or de Prevenção dos nascou ProfJ.ss~o

naasv , integrando o lUnl.stérJ.o do Trabalho e pxcs adí.do pelo I'!,

n a ata-o do Trabalho. Composto de :;epresentantes dos poderes p:l
bl t cos , doq empregado~es e dos trahalhadores, além de eapoca.a-.

listas (nec c de 11.08.77).

j~p~n~_-_~~ns~~tutcNac~onal de Segurança e Hig~ene do Traba
Lho" ~e"I,iJ.-a.do ao MJ.nJ.stério do Trabalho (Real Dec s de 1982).

- Japão Ordenança do HJ.uJ.stérJ.o do Trabalho no 32/72 sobre Seg,!:.

rança e h a.qz ene J.ndustrid.l. Delega importantes ata-abua cõea aos

empxeçadczea ,

- URSS - Tema regulado na Lei de 1970, do Soviete Supremo, que f,!
xou os principios fundalnontaJ.s da Legislação trabalhu.ta da

URSS e das Repúblicas Federadas. t Regulamentação: CÓÕJ,go do Tr3b~

<lho da ORSS (1971) e CódJ.gos do 'l'rabalho das demais RepíibLa.cna ,

A admJ.nistraç?f das normas .scba e Segurança c H~g~

na do Tr!lbalho, seja sob o prJ;Gma da hist, ria, seJa sob o ângulo
do Direl.to Internãcfonal e da r.aça.aj.acâo comparada, so j a , en.fLm ,

em razão de seus aapecbçs técuJ.Gos--científicos cons t.Lt.ua , deve

continuar a constitu~~·,,~jencargo de relevo do MJ.nJ.stérJ.o do ,Trab~

lho.

Como poüe a Fiscal:t.zação Federal na área do trab~

J.jlo, figar dividida entre dois MJ.nüitélrios, ou pertencer ao MJ.n~st~

'ia da Saúde? E co~o f a.oaz-a.am ar; Negociações Cole-tivas na 'área de S!:,

uxençe do trabalhador?

~ a N:t.nisté~io da ?fúd,: cuida da Saúde Pública,
seja: pl.-aUéã- a- medicintt preveontiva, roas nos pxoces acs, pxcdutiavoa

o S~stema Nacional Onico de Saúde é voltado à Saúde II

Pública mas não deve a.nt.ez-v.í.r nos meaos pr-cduu avos , P0,l.S ai o' fator

pr-ancc.paL é a causa dos riscos, a.s cc vê , a prevenção de ac aderrcea de

trabalho, que deve corrtanuax sendo ~e responsabilidade ünace do Mini.! I
tério do Trabalho.

Entende o leg:Lslador que o direito do trabalhador r I

não pode ficar dividido entre dois Ministérios, aJ êm do que o tiezmc I
"saúde od'apacJ.onal 11, não vem atender aos int.eresses do trabalhador br~ 1

sileiro, pois o referido art;l.go violà a tradição nacaonaL e una.vexae ã I
de que as relações e condições no trabalho· são e sempre foram, por-t, .... 1
nentes ao MJ.nistérJ.o do Trab~lho e não ao MinistérJ.o da Saúde.

Sa.úde Ocupacional é um anglicismo que 'traduz mal a I

realJ.dade: O prépriq Governo Americano se refer~ a Safety occupatior.~ll

and Helth, separando a Segurança do trabalho da Saúde Ocupacional. S!!.

Iide ocupacacnaa não é abrangente, é apenas. parte de. um todo deno!'\J.n~ \

do: "Segurança e HJ.gíene do 'l'raba.lho" ,-..:omo está na ccnst í tuí.câo e\1Tl I
vigor. As condições de trabalho é que vão de't.ezrru.nax se há riscos ou I
não à integridade física do trabalhador. Quem cuade dessa mat:órJ.a ,

Br-as a.L sempre' foi ° ~J.nistério do Trabalho que, além de outras atrJ.b;! I
ições, zela pela Segurança do trabalho e demais direitos do trabalh~!

I
I

J
i

no s a c eoma de _1..rabalho cabe ao MinJ.stérJ.o do Trabalho a ação fJ.sc.:l.l.:.!: j
z ador-a e n0:t;matJ.zadorc>, em todos os aeqnentios e Engeuha:r~a de Segn'ra~ I
ça, segurança do Trabalho, HigJ.ene e MedJ.cina do '1':=abalho, férias, s~ I
~ãrio, identJ.ficac:ão e duração do trabalho. I

Se a fJ.scalJ.zação permanece no MinisterJ.o do Trab!. I
lho, de onde doven emanar as Normas Regulamentadoras de proteção e Se i-,
gurança ao trabalhador, fJ.ca ôova.a a neces s a.dade de manutenção deaae ;'

seevacc naquele HJ.n:LstérJ.o, e não pennâ-d.c para o llinistérJ.o da aeãee ,
onde provocaria conflJ.to de JurJ.sdJ.çào, com reais preJ,.15.zos à ;mtegr:,

da de física do trabalhador.

Essa & a LradJ.çl'io do cHreito do, trabalhador, co~

quistada em 1944, com a criação da CIPA - Comissão Interna de prevc!!.

cão de Acidentes e está regJ.strada nos anais da HJ.stórJ.a do tJ:abalnE:.

dor bra~ile:lro. Portanto, o artigo que se pretende suprJ.mir é J.nco~

rente, não tem lógi.ca, não atende ao interesse nàcional, nem se ·aJus

ta ã atual_polítJ.ca de Segurança do trabalhador. As aelações càPital/

trabalho são un í.vexaa Iment.e pezc a.nenües ao M~nJ.st~rio do Trabatho; Co

a OlT - or-çenaaecão Internacional do Trabalho o fórum dessa matê';rJ a e
não a organ3-zação 11J.ndl.al da Saúde ...• I

Ao :r-UnJ.stério da Saúde ou Sistema Nacional âna.cc de

Saúde Já cabe (ou caber aa) a tarefa hercúlea de erradl.car as endonu e sv

que recrudescem a cada dl.a no país. Há 3.000 Municípios sem ~ésliCOS.
Há dezoito pragas que: devastam o paIs. Há portanto un grande traball'o

de sêlúde Pública a ser executado. Entregar-lhe ta:"'tióm a Segurança c

H.l iene do trabalho é aumentar a," carga, além dõqUQl~,_ realmonte dov1.

dà e al.nda noo:; seus Prl.me.Lros pa'"s'!:o-S}I~e -Brás;f.l_~ê' tmi ~a.i1"~.~"';·fioiii;tJ.t:al "f,
l1uando comparado com p:1Í,ses dcsenvolvl.dos.

A OIT - Organ~z.ação lnternacional do Trabalho, s~

biamente chama "segurança e H~gJ.ene do Trabalho" desconhecendo

neologJ.smo "Saúde Ocupac~onal" que só trará conflJ.tos com a ON:S -0E,

ganJ.zação Nu~dJ.al de Saúde, com outras at~vidadGs de Saúde públ~ca, I
com f.:'.ns dJ. versos e específ~cos.

Pbr essas c outras razões é mais 'Cec·nJ.camente à.~

!ensáveI manter no .H::.nistérJ.o do Trabalho, a Segurança e HJ.gJ.ene do

Trabalho atJ.vidades, por sinal, crJ.adas por aquele MJ.nistério e n!:.

le formado o pessoal que Já soma I milhão de cipQJ ros (membros da

CIPA) i~ 20.000 Engenht:aros de Segurança do TrE:tbalho e 50.000 Técn.!

cos de Segurança do Trabalho conforme Lei Federal sanoJ.onada no ano

passado e orl.unda do Senado Federal. E, para concluJ.r, no ano de

1986, conforme dJ.vulgação dos dados ofl.c~aJ.s da PrevJ..dênc~a Soc.Lal,

maJ.s de 1 InJ.lhão de ...rabalhadores ficaram aCl.dentados devido às co~

di,yões inseguras das mãquJ.nas e equJ.pamentos, enquanto apenas 7.000

(sete mil) trclbalhadores foram afastados temporarJ.amente por ~

lia do trabalho, o que demonstra que o problema básJ.co não fi de m~

dicina, !nas de engenharJ.a de segurança, que v~sa a ell.mJ.nação de

riscos nas máguJ.nas e meJ.o ambJ.ente, através de processos "Lecnológ~

coso Em 1972 o indice de aCJ.dentês do trabaltlo no Brasl.l foi rccord

alcançando a cJ.fra de 18,47%; de lá para cá, tem caído progressJ.va-

" ente e em 1986 foi de 4%, aproximo.ãamcnte.
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Dê-se ao art. lSS,a segu arrt e redação

Art. 155 - Compete 30S Juízes federais'

- exercer 3 função Jurisd~clonal nos 'rerr r tÓl"105 ,

11 - processar e Julgar:

- redação do atual 1 ter.' l;

- redação do atual item Il;

3 - redação do atual item lJJ ;

- redação do atual item lV;

- redação do atual item V

- redação do atual Item VI

- redação do atual at em VIl

- redação do atual item VIrI

- redação do a t ua.I a-tem IX

10 - redação do atual Item X

11 - redação do atual Item XI

12' - redação do atual item XIl

Inclua-se no art. 17.., o seguinte § 29 r enumerudo
a't ua L "arâgraío único COMO § 1 9 •

j.

NA for...."" de art1.go ~3, p ar ágratos 1~8 2., do R~gl.nCe''-'t.o

J 11.'roo d<õl Asser..blé1à Nec a cnef COílstitu1.nte supr1ma kl;;12 o
p.u· ,'.grafo 56 do a~t1go 6. do Pr-c.re t c de Consti lUl.l;:à:C.

V1ge da r-eu Eo bras11E!1.ru pr-x nc t p í c dd.
r'" fJonsabl.l::!.dade penal beseaada na S!.J1.Cª, ,mBCe!., que pn:~s$upoe no
l'l,'nli~ duas ccmda coesae o La vr-e arbitrl.o e a conac r enc t a de'

I tir :o,;<::;hf). Val-e d1::er., ;al~m da ccmec aencc e da obrlgaC;~D, o SE."r
OI r8~pC'rCle por eeusa prÓpr10"i ato"", e dos qwcs ss "e' p.Ler<~monef?

i ~U'::i\,.,.-~ D~.J, s6 a pe?!Zo,;\ srer- eusscep t i v~l de r-eoccneeb a a anade {cio ..
I' I ~'.j ;<~? de Motl.vo-;;" do CÓd1g0 Penal de 194{).

V'

5. ·"Art. 177 - •..•...•• ~ •••••••....•.•••..•..••••...•..••

~ 2'" - A DeEensor-aa Pública da União exercerá suas fu!!

çfies c on.s t Ltiuc a ona a s nos Territârios."

Na lorFhl CIO ar"tllJo , ~:ur,tl.g\_~o~ 1.
hFf"'I1.""n'l •.:l t n c cr-no 1", 1-I~'U".:l=l", t ' t.;io~ ....l O_OII"'"t.~ .. w.lr,tC"< s,upr'.tmp-
ee o .,u-'L1.go 27 '10 t:.'r oJG-':G~ ranI.Jm"'r~nCo-s~ c r '1:.n1~t:..

6. rnc tue.-e e no art. 179 Q seguinte § 49 renumerado o at.!:!.

aI como § 59:

"Art! 179 - I

§ 4 9 - O Nã na s t êr-a c PúblICO Federal exercerá suas fun-

ções ans t r uucã onaa s nos Terri t ôr í.os ;"

JUSTIFlCAÇÃO

ri,,> c _rlL'_I~~O'_~ (I.:: d' 1"enc;o <::10::.' r 0',0. CL>t. ...J:'::' .. l' c." l_

c: Oi·'~t:.l 'V" lC" .... :,"<}U llOL p.,Is:.C'- ncr-c s c-c.e , l'i-,_e_ I, C:~"I'lld~r~':
P~f..'E~ qut' Sé' p--e::'1..Endp AtrlPUl.l' _w I·.l .... ~~térll") t-"_llCO

11,,"'::'=:56J Q.d ~ dei <"upr,-35",;';,tJ d'~s~e d::!.SOO<;,1t.1VO.

Esta Emenda muL't ap La decorre de anterior, por ndo oFe-.Irec í da , em que oferecemos nova conârgur eçãc- ccns t a t uc aonaL ao Dlstr.!:.

f to Federal.
I
I Destarte, em razão da au t cnoma a política limitada que

1
atl1bUi~OS ao Distrito Federal, este Já não maa s faz. parte da União

corro o e o Tcr-ra t dra o , na verdade uma "longa manu s" da um ão ,

Xão maa s se j u s t Lf r.c a , portanto, o Pode-r .Jud í c í âr-ao o

____ ruJl.....'O!cc....lu;;"/t:II.eo..."";;o ]

I U:i~\)(.iZi'ú ~"··-1
Ué \/, . .'

~hni5tério Público dos 'rer-r xt ôrros e do Das trr a to Fede r a I serem UM

Como corot ãr ro desse r acnoc In í.o e Labcr atto s a presente'

Emenda na qual vd s amos ao desmembramento do .Jud r c a á r Lo , do ní m s t ê r i o ,

I
PÚb lJ"c.. O e da De f ensor r a Pública do Ira s t r a t o Pede r-a L e dos 're r r r t dr i o.r ,

colocando a estes sob a JUT1SdlÇão da unr.ão •

AUTDR:Depl.1tado Ccnstl.tu1.nto José Costa
PHDB - ALA'3DA5

Na ~orm~ do ~rtlgo 23, parágrafo$ 1 .. e 2.~ 00
Reg1mento Inter-no da Assemblp1a. N~c1.àn.al Const:1.tulnte~d@-5e ao
Jt.rt{go 7~ d~ Pr-o.retio da Const1.tul.l;"à:o a aeçcu ot;e r-edeçêrc e

Art.. - E gaF"ant"oo .,...... o abalhador, al~m de cufn-osa
dlrEntos r-eccnhec r doa em seu prol em c cnvençõee r nt.er-nec r cnea o ,
dd5 aUé11$ o Brag:ll se,Ja: sn qne car-a c , ou pela. l"'gl~Ia.!;:!l:o
ordJ.l1.âr1a, os" segluntes:

J ní!':lj.~1

L;_,- :! t2 (~,,-',-;_C_"_"_'_""_"_"_"_"_"_"_"_O"_"_"_o -t- =:J_~ rros:-;~~~ - ;
__~~ ~[xtO/~llstlrlt~;io, _

I
qe tr"balho.,
e fundo de
111de""J.2al;~o

~ comprovada ;

- estab:Ll1darte no emprego <!li p ar-tn r- do prl.msnrb ano
med1a.nte qer-ant.a e contra desl'ledl.da sem .ruene cat.sa
cornp ensseçzso por tempo dI? S2rvli;o, qer-erre a de a

do tral:ialho estável nos casos de J.ncom........• tn11c:1adEo

AUTOR:DepJ-Itadc Con.tl't;.u:lnte José Cesta.
PMDB - ALAGOAS

11 - aecce-o-ceeamnr-eccn

111 - n~lárl0-mfnl.mo capaz de sa1..15fazer, corrsc dar-ac ase,

pecuj a ae-a d adess ce c.ada r·e·iP:~o, eue e nc.c:e:õslda::f!='s tl,t:;,:~as 0,

b~r"1 assam, as de suco' f<!!m:.ll:é\ no !i'-JG' ccncor-rte a. a11ms.nt.?~#"~~
l.ou:=ac.ao, habit-aç~o, veet.uér-a c e tr~ .. s:.pm-le; •

IV - soaloir10-{a.mil1a o<lCJS seus çlependentes;



VI - e a.l ér-a c OR trr abe Lh c ""tI e-rro euoer-a or- ao dJ.UI'r1Q~

VI!I- p"'r-t1clpai;~~O nos 11.'c"'os dee GmpJ-~';d,S ur-ber-e s e
t ur-e r a , de acor-de com Oh Cr:lt.2t-J.OS estabelec10o~ Ull J.EU;

x - .rcrr-n acra normal c i ér-a a de trabalho n~o e,~cedemte
e cu t c horas, com arrt er-vc.Lo para cteecartao , e, somanal, não

VI! - dJ.re.1to a um déc:lno-terce:tro 581':"r10, e~ CPGA
<:\'1'::, conformlr:!ade com o cnre fl:!r 8st..:.belec1dn e m leI;

Liber-dade G1ndical: Adot&mos o prl.nr:ip10 da t.cnvonc'xo
87~ de O!r~ "cte f r c r-e car.tltuic:':o ciea orG.p:::c'l""-'

,11-"U::.lh:adorcs 2 de 2<Tr-r~g::ldor'Q::''', c cr- •..:açrado am ,zq .'r'\..l{'D.2, -,
'COIU s.Le , COR'O cor-c La r 1 r.. , o r-ec.cr-hec r merrtc do cn r-cn c c (',~c:. !.,rc. f)

,t'.:>balhàr'Or 011 U p1.trGo ele fl11a.r-=G s eenee às t.'rç;.:-,nl::'~'_"L:; c v ...
I"l~" C-"1 COr-VD"lJC"Cl.;:'l, pC"::.stJ.?l :' ~,... cr r ,
('" } ....t:r1tJI..'_r.

O t:lSr!,o ...,:>.fo ::. do .=ort.:!..-c 9 do êc oc.t; cc c rvc co <..lTI~r>~fl·('õ

;,~~~~;!~~~~~~~:~~ ~t~~~~~~:1~~c~~~~~~~,;~:" ~~~:~~:~~~~~~:~: ~~l: ~i~~r, ~
P~'_\ let;:.slaç1:c,. d,' algun,,; pa!sQs cono G'-8i:1e>, CalOITólD~ E~;J.."'f'1fl;:,

e :.ui.;-.a- I;; e negaç.Êt.D co dz r-ec t.o de> lJtJE'r detc!e d:= tJ1':'2~dC aLe:? f'-!,;'

pr-eat encíe con s ccr-er- no paràÇ.lrafo SE'Ç!'ulflte: "{'I lrn n~o Ob'~~:ll-E :\

.f:lié'l-;rtr... .t\ ~1ndJ.Ci:,tc..s e na r-çuóm SE'Y"à e.nr-r ç ectc sr m=ntG'~ ~

;"1.1'"~~:to".

DI.re1.t.o de GI-eve: Ao c:ontn"':1o do que prE?~_e"'d:;n l\!':2".l"~.

o d i r-rar t c de qr-c ve em nero-um Pêi5 e ebeo í ut.c , E-::.tL ef e J.1fl'11t-tJ,=
p o .... ü'-ltrcs rt:iev2n~es a n t er-e-ae.en de aocr ec eete , "':PJ.:P come D ord~~,;

l=!,t>11.c.~.,. ~':.rol~c"", lEi ').2rantlE.3 fL!ndaffiCnC<l1-':o ~~Sc!9UI-:::io'Ç" c
t er-c.e-a r cs, c ~ pr-cor-a e s-r=guF".:'n..,-i' f1_C10n<31. -na Sl'a r-ec I .?c~r; t;:"::f('
isto é, sem ~$ d1stor';=DPs concca tiuea e qUE' o -rc-sc a emc t:.l'"'1"'1T10l' .. f'
tlo1!'1' empr-esat.ecíc à e 'pl~e'05S'~ro f. -r- ..'" Gol p c ar- lnsL1. tl..'!',_L (-:.
d~iIlocl-át.1cac do Pef e , a e<'emplo do que rae ver"J..r.1CUU em f?l=-iSt.'>=lil-f'
r-e.c e, tp~ de nosaae h~'St6r-lBt.

O notável Jur1.sta Segadas vaane '''Greve'', ec , 11;""2~,

pá']. 44, 46 e 47) observ<1l. ,. por e-eemp t c , que ,3S greves dos ql.m
prostam saer-va cc à ccr oec vx dccre , eng.-t,JadoG no Poder Públl.co, tem,
ent..r~tanto, de eer- encer-cctaa com ma r or- aever-a dade pela E!lª
r:e:Q.E!:5~fi§:~Q Os fl.ºI2M!.à;;~º.3. Q§HSOGLª!.mguiê!J.~ !!!ª!.é t;.ªCêQ:!=ª", r-a:':~"{)
p'e1a qLta!. é Pl'"o:Lb1t.:!a em que.se toCloS os pa-.j'~-=~, l.no=lusl."e
r,aquele~ e,n que o reg1me denocrátlca é modE:lc'.r, eOfltJ a SI...':l:!;3.,
pela Le1 F~deral; a. Inglaterra., através do "Tho Cont:;p:.ri:>=Y <:In"::
Prot<2ct..10n cf Props-ty Act"; c 0$ Esi_<,-'..Jos U'\1do~, ..... om "-"\ L-cH
f,"",f I:-Hi;lrtl e~'. Segundo a OIT, proíbam crev'9 n~5 5erv:t c:::o=:; publ:1 CO'3
e ntis at1vldol'des conslderad .....s esSOnC1.ãlS, al~m dos p.t\f!-cs ~C:t.í'l';;
re.J:et-1dos, ~ F.epúb11ca Foderal Alemfl, Costa ElC':-, Vene:::ue1a,
C=:nüdá (Provínc:z~ de Alberta) , Ind1a e i"ov~ 2rel~ndJ oA~

Observa , ~~nda, Segarla,s V2.3na, reporta"'d"-sc:.> ac:<:
l1~g!:!~1;2~, Cl'.;? eles devem ter com:) "e.:'tt Qctcri$t1c~ ,JI r ~"fll1'~i"lt2'"_ ..~c

cioo:: a-11Cl.:'O:!oros 0.:\ grQv~, nâõ:o sendo l~cito .:>e poctl'lrem ...; (Jt.>rt"-"
tlo::: <=?stelbeleLlfO,;;o"ltas tel"tclndo l.lT'pedl.r o lngres-:'..o cC' companllt>J.rc:...
'1ue ..:tL!~4ram tr..'I;balh.ar, nem dog cl~t='ntes d:ts lo.;a.:; ou f<."br1.c,,~".

J'Jlqa-mo3 ....J'~~~8'=es::;Arl o tecer t:onS1 dQr .J.,;OQ; !:::l::l-C! ao:;
th:.ndJ.s:. F-l·':lj·'...:t .... '5 ~or cansaderá-lag n:Xo polemlcas.

civl.S

6!ntr 
a. !e:;

- repouso r-emuner-aeíe st='ma~al e no~ fer1.adosXI
e ro::!11g1.0!30S;

XII - -rér-a ee anua1.$ r-emuner-ecdaej

).V1 - reccorlt.IVl:.1.r;enta das C'onvel1lf.tl~'::> La!e<::.v~s
sl.ndJ.catos c:! e emprGg;;dos C' emrJre..;,;:.dorcc, n~o po,-ll:i:r,do
c~rcear i< ll.vru n~gocl~;:2<o do!\t:ó cor,du;{jG!:::; de traba.lho;

XVII - g .....r~~tl.~ d~ n.:to-dl.sc:r1.ITi1.no!lt;::to 8ntre tr~~alJ'c
manu.al, tpc:n:l.co ou lntel'~ctu:il ou eF"1tre prof:r.ssl.on:':l.:'
re~pectJvos t>o que reo:<p;;:oi t.e- a til r~1 tos;

xv ,- pa-tl'":.I.I""Dt;';!lo J"'!.I"" I rra ti:: pelo mena~ d01-$ "ler".:;,.
l:.rCl.<';11p1ros no ql.\BDru dE:' pE'~'3o",l Od qL,.ücue'" E"",F-'-~<;;od., E:" cet::c í;
de cunho s5tr.. t":>11c.'nt@ f~ti1l11 ~r;

'<IV - Ilcent;"8 ri?mt.ln~r..~da pc.ril ... gL~~L_\nt~ no pe-iodo
II 'e~do Ptõl le1, se..... prf>.1'..'i::o d8 r:::r,fdgern do tc..mpo c=, ~l]rV1.ç'Cl~

9&1 á,-, O L''':!. 1 Orth~ q~I<:",do hl:JU':ar- J.~U3.1 o cera
lr_"-'lho, ancepencíerrt.emen t o d~ ce O, id.:<ctC', ncc r cns i s crece ,
0'-1 oet.ado C1 VII ~

su;:er:Lor. a quar-ent.a e qu,:ltro hcr-e a , assegwrado o p~tlJam~m:o de
hcn-esa e,:tras <!.Lé o má~o.mo dE? duas hoe-es por C1..:l. e c i to hor-as, por
Semana c~lculadas eocr-e o dobro da r-effiunera;:âl.l das hOI-~S
norma~s;

IX - partLclp~~ ;::Yo nos ganhos de produi:lvld;ld~ d.3
l:;t(l"pr'l'.-'sa ectva ncroe de SU3. moder-ru s aç ae e ecriot óqa cu , co
c-oe for G'ste>belec.1do em 1 e::. :

XIlI - pro::.b:lI;:~"':I c!e trabalho en lndústrUL.. l.n,;:;..?lu!:Jrõ:'''l
r'v1'"1ores e mcno"'et;;; de de:-:Oi-cc ~nos; CH? tr.:-b.::l..!.ho r1c.tll·nC ::J.

r... 'I.~ .... ~ dC? de:-:o.l Lo ""nos: e, de qua.l..quer n<.l.lt-wE:za, il menorG'.<; de
q, 1 ,.,r ze anot$~

XVlII - ~pol.:.E<nta.dDrl~ com provot"tas :tgLl~!S à mod1B d::
remun~r<;tç,ª,o P~9ell., cOlllprQVelda.menle, pela E'mprE'~a nos dOl.s ultlITiC'b
êlroos çle .at1v1dade .;z;) ao,; tr1nta anoü dt.: tr.::b.:>.!ho, pa~a =_
trollu~ns; !?, o), MOS V1.nte Fi! c.1.nco anos, para. as mulheres
qu.o.ndo o 'l:r2.b~ lha for cO!1slder.-adc pE'noso, l.nsalubre ou per1.gol'o
- gtir.:lntlc.'a "-; corrr';~o plena dcoa: provE.nlo'3 em doc.pn-J<;',<-1. ~
da desva,lari:::,",çl!:o da 1J10s>dd;

XIY - gar...nt:ul' de <:lposenta.dorl? e de cob<s>rt'_w"a I':l:m~r..
os; r:l.sc:as de- I'l'c-t.e, 1n ....al:Lc:!ez, .aC1.dentns e a$~l..stenC:la mÓQl'::o-
hosprt.alc.lr p~la PrevldénCl.el 6oc1a.l na j;orm~ est-êlbel€c:Lda I:-n 1 ';!:.

xx - llb12rdad~ sl.ndical, l.nclu5J.. e para a emprega-:::J....,
g",rant1.ndo Cl. lel. ~ autonomia dos 51.ndlCettos Q dJ.5pondo :io':l-l!:
;; h'lo l~r lJ ...rl =~"l;l'o:J s represontatl VI düde , vedâdil 'l' ~m qual qu.::t
hlpótese:.-, '" fl1le.r;~O e li. contril;Jt.I1.t;~O s:.nc:!ic~l compul$Ór1a<.::;~

_______________ Tr:I:'rCl/~u!:TlF'ClçÃCI---------

Pro,Jeto de ConstJ.lu::ll;:~O (St..bstl.'-utl.VO do Relator)

AUTOR:Deputado CanstltUl.nte José Co;::;ta
F'11DB - PLAGOAS

):'XJ: - t:l1rello dQ greve - CUJO e'~<::'t""C!Ç10
regul ....rá- e \ceto nO$ 5erVlr;O:; i pt:tbl ..co':.. e na'$ at:!. V1.C,;>C..._~
ccn-,,2C1?rs.dêl:; ,=r.;":'O="'~1.a1-::: •

Na formA do art1.go _ ...., pü'-ágre\fos 1. 1oi! do
Rl$iQ1mt.:!nto Int~rno da AS5~mble1a NaC.1oni:ll Con~t1t.ltJ.ntD, d&-s~
art-1go :tsa a segUInte redar;;!;to:

,
I ArtJ.go 158 - H3.verá, em cada. Estado, pelo ms>~os, 1..'11:

1

Tr"1.b,:nal Re;:;ncmal do Trabalho. A l~t J.nst.1t:t-tlrá Jun":.as clt:)
Cone11iao:;:~o e Julgamento, def-1.n1.ndo-lhes .a comp2trtncld li: o
espat;o t.errl.tor:lal de sua JU~J.sdii;~O no E::::d:.aoo.

p.arágra{o Únlc.o - AOE .Jui::es de dJ.r~:.ta d'::ls com:<r-c.,;I ....
que n~o estIverem ~ob a Jurlsdlç~O de uma. Junta de Cont:J.1J.ai;~:1 o
JulgamEmi-o 5erá al:rl,bu!da a competE!'ncla. de!ssE! órglto Judicl.i:ll ..

A .em~n,da pr ocurol e~{pll.C::l.tar d:1re'ltoSí e gar"ant~~s

c~.:a.:mC1.al1; p.nt ~'1 o t-ab=~h.ndor br&s11e1.ro, Ob_l'l!t,lVanc::!o rEs9at.:-~o

da sltU.!l.l;&O de :Lnfer:lor':ldaC!2 E:!m qUE> 5e encontr.=;; E'ITI nos-;,3.
!soe' eclade~

Al gu,.,... e<~tJec:t:o$ reI evantl?S dc.'l c>rr.E:nd<:t deven
cOI""51der.:lc,':J<;;; n::!sta Jl,Jst1.flt::a+2'o, a ~~bc!r: a qu.a$t~D dü
~';;;":i."hl:1rJ3.a~ ne ~mp'-eg~; ~ 12.bcwdac'r:> ~_nd_t:"Jl ,:] o 1::I1,-e_1..1""' tos.
gt eve~

~ Est.aoJ.lidad&: Prot:Llr<..''T'~$ .:"Joi.r..r ;:on~lt,.i!:.J ..:0'15er'i. ...·r:
com as rec:orr,endai;l:I~s de lnUlt'erO~ JW-lst",'õ:>' e::pE.>clc.l1::t-zac.JE ;:';
Dlreito do T'-~bulho no Pais C'~ '::l.Jndü, de? r'2~peJ.t"'v,:,::....:

ln~t1.tl.'.~o;í:les com a Or':J"l.{u,:.~c;:~o IntFrr .:=I~~ori<:~l do 11 .;.OalhQ,
Ac:adem,L8 Naclcna.l de Ihrelto do Tr"..ba:heo, CJ Inzt!t:".'1..o t!:.~

A::l ....ag.õtdos F..r ..'lq .. 1 el ro.:; ~ dentrl<! O..llro'!ó ~ l":;l'i\. seJ~, .!i de pl' ctQ'l :;t·

~,.e- o E'ílpr€.Ill'lCo =:on+r-~ .. desp""c~d.? l.TlottVec.:>, ':,;J,!tll proJl..i~o c.c
Ft..ndo da> G,'lI~a'1tIci por Tempo d~ E~rvlf;o.

A 9'Etab2.11r:!e<d~ no t-'l'l',prcÇjo após um ar,o dQ tri\balho c
·com~atível c.":!m a r~a~2.de.cc l:rib..:!.lclra e PCI'"(T'ltlr- tU .... I '.1":
propostas ~rro;-l.S ql.'e pr E''CC'ndem assegurar- !:!st..tt..1.1:to),ÓE> ~b::;al,-,,_...l
"'to empregc",r;:h~. ~ põcrt.zr do prlfTnr·o diót de lr&b"'lho. a qUE' -cera
f"J.z ve'r o ~'l",'ln~nt.G r,l~ctr8 Arnaldo SU5sekl.nd- n~o ~i·1.!:>t2 E'l'à I-~ê\i!:i>

dlgt.'m.

E lmooss!vel 19nOr<1r a E'f1Dr;",:= V01LIT'C cC' n.r-o=r~'--o"':: Clt',
hOje chEga a toOO<5 os Tr-2.bunal<: r\l;ÇJlon'::n~ "io '1-~b""l"'l-
cOl1'pl-onatendo, p~lo acúmulo de fel1:os, a ef~l:."'>!nc1.il. e .:! I ap1r1-=:.::::
da prest~!i=à,.) ,JLlrísdJ clcmal, o =lHe, ql...:l5E" <;"r,-,prQ. e .:\, 11..:a!:;<:,"J ~_

pt-Õprla ,Jubl ... c;:a.
A!::i Dst"at ~ $'(1. C-'lS d1 =pcni VD:.'."" fl1ostrc,m QLte m2S'T,O pr"' 1L'G!"-:'

Est.ado5 como ~il.rajbi1l, Serg2pE::- e Alago:>5 r::"'lLL""N. 1l,!;.'n"'-..)lt;J,?' 1":.,
1=ilra 05 tr" buno!'l os do tr~balho que os JI.\-1 =>'11'-1 on "llT, rlt'r.'l"!",-u ~lc:

prOCe$s.-....s; C('l gl~.:"ollt dI';! rec.tn-ao C!UQ .lUstl.+l.c:a.r1.êl, por SLOP
,,",,{prE!~""~o, d 1med1at~ l.nstala,;~o (h:' Ltm Tr1.1.J~tl"'lüJ h.l:u:,o"'dl tJe'

TrahaJ ho em c.ada um del es.

Q F'rO..Hi!to optou tilel a sol uS-2.o contC?71pl ada n~ t <'1 <?t,~ -1 ~

iR St..bcomlss~o do Poder Jud1clárJ.o -da qu,;:,.l tl.\-em()s é' hnr,"'a dto:'
ser preS::I.d8nte- corr1g1.da na Com1:;;<:;;~a d.:l Orc-an!:::<':"/;:1a d== Fn~::t :"_
~ S~5tema de Governo (art~ 113 do r~I.t\tOr1o cp-_'::.~\ C:OLTI~ ~~';.'<J

tQmá"tl.ca) I!!m d:LsposJ.t;'$to qUI2 ora rl.lH$~.n.bel~c....mo!3 cem J.1.~C.1'"
mod1flc8i;~0,
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EMENDA ES35107·9 "". --..,
CJ a::.mTIMmE N>:LSON JOBIM

PLENÂRro

m-------------'txTI)/~Unlf1't.t.çi.ll ____,

"Art. 30 - No prazo de seas meses, contado da data

da promulgação desta Constitu~ção, o Tribunal de Contas da unaâo

promoverá auditoria das operações financeiras realizadas em moe

da estrangeira, pela administração pfib La ca direta e indireta, no

tadamente quanto ã divida externa, encaminhando o resultado à c~

nc esão de FiscalJ.zação e Controle da Câmara Federal. -

Parágrafo únacc - Havendo irregularidades, o Tri

bunal de Contas da União encaminhará o processo ao MJ.nistério p§

blico Federal que proporá, perante o Supremo Tribunal Federal,no

prazo de sessenta dias, a ação cabivel, coro pedido, inclusive, de

declaração de nulidade dos atos praticados ..

JUS T I F I C A T I V A

o Deputado Hermes Zanetti distinguiu-se na luta

pela instalação de auditoria, notadamente quanto ã d!vida exter
na , São palavras suas:

"O grave quadro a>" que oheqou a dí. vida externa br~

sileira coloca em r í.sco tq.do o processo institucional do PaIs e

os objetivos rrao.aonads no cam~ social, polItico e econômico ..

EMENDA ES35108·7

CJ

r.r------------- TUTD/~lInlflc"çÃD-------------____:

EMENDA ADITIVA

Inclua-se nas ür sp os t çfies r r-ans r t Sr-t es o s e ou t rrte artlgo:

Art - Considera-se Empresa Naclonal aquela cUJO contrôle Capltal e
üe c i s ôr í o esteja em mãos de ext r anqe i rns re s i de nt es no Brasil há
malS de dez anos, na data da promulgação da ConstltulÇão.

JUSTIFICAÇM

ss ri a m íus to excluir da categoria de Empresas Naclonais as
pertencentes as pessoas integradas na vi da nacional ..

EMENDA ES35109-5

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

PLENMIO

xv - decidi; definitivamente, de acordo com normas fixadas

em Resolução, sobre quaisquer concessões, renovações, permissões e autorizaçõe.

relativa6 a serviços públicos fedeJ:'ais;

2) Em ccnsequêncda suprima-se os disposit1voS conflitantes no

texto do pzcj erc ,

JUSTl1'ICACÃO

A presente emenda objetiva restabelecer, de forma sucanea, o P~

der do Legislativo decaddr- sobre concessões,co."l': aprovado nas Comissões Temáticas.

EMENDA ES35110-9

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

m-------------UXTD/~lIlTl"(:"ÇÃD __,

Ao Parãgrafo Iltri cc do art. 'l ç , dê-se a se seguinte reda-
ção:

UParãgrafo unlco - Todo poder emana do povo e em seu nane
e exerci do" ..

JUSTIFICAÇM

A redação que ora se propõe confere ao texto constitucio-
nal, de modo preciso, a idêla da renresentativldade, repelindo de
"companhia", que se s ubs t t tu r ,

EMENDA ES35111·7

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

PLENMID

r.T-------------TexTOf~lllTlfICAÇiD----- __,

Dê-se a ~te J:edaçoo:

"A suspensão dos direitos poUticos, em virtude de sançOO penal, clepMde

do TJjnsito em Julgado da sentença".

r.r-------------TUTD/~lIn'fl(:"çÃD __,

1) Dê-se ao ;Ltem XV do art

Art. 77 - .. . .. . .rv
77 a segumze redação:

Justificação

SEmalteração do nérito, erenda para aperfeiçoarrento de J:edação.

Centro Gráfico do Senado Federal - Brasília - DF
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