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ASSEHBLtI~ N~CIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TiTULO 11 - DOS DI~EITOS E GA~ANTIAS FUNDAHENTAIS

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 2-0-0-000-00-00-*
TÍTULO II
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDA
MENTAIS

REF.: 2-0-0-999-00-00-*

REF.: 2-1-0-000-00-00-*
CJl.PÍTULO I
DOS DIREITOS
INDIVIDUAIS E COLETIVOS

REF.: 2-1-0-006-00-00-*
Art. 6~ Todos são i

guais per<1nte a lei, sem dis
tinção de qua.lquez' natureza.

I:m:NDJ\S DO CENTRÃO

REF.: 006-00-00-*
Art. 6~ A Constituição as

segura aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no Pais
a inviolabilidade dos direitos
concernentes à vida, :ia libcrda-

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P0137Z-4
JOSÉ PAULO BISOL PHDB
EMENDA ADITIVA

Inclua-se no Título 11 _ Dos direitos e garantia.s :funda
mentais um novo artigo, renumerando-se os demais

Art.- É criada a Defensoria do Povo, incumbida de zelar
pela efetiva submissão dos poderes do Estado e dos poderes so
ciais de relev5ncia pública ~ Constituiy~o e às leis.

§ 1~ S50 atribuídas ao Defensor do Povo a inviolabilida
de, os impedimentos, as prerroga.tivas processuais dos mClt\bros
do Congresso w,""cional e os vencimentos dos juí'Z.es· do Supremo
Tribunal Federal.

§ 22 A :funy~o de Defensor do Povo é incompativel com o
Cll:ércio de qualquer outro cargo ou :função pública.

§ 32 O De:Eensor do Povo poderá ser substituído por ou-
tro, a qualquer tempo, por deliberay~o da maioria. absoluta dos
nlcmbros da cfun.'lra dos Deputados, mediante representação popu
lar que lei regulamentará.

§ 4~ As Constituições estaduais instituirão a Deforia do
Povo, de eon:formidade com os principios constantes deste arti
go e para atendimento de todos os Municípios.

§ 5~ _ Lei Complementar disporá sobre competência, organi
zação, recrutamente. composição e :funcionamento da De:Eensoria
do Povo.

EMENDA: 2P01959-5
RACHID SALDANHA DERZI PHDB

Dê-se no reday~o ao Capítulo I do Título 11 como se segue:
"Capitulo I _ Dos direitos e deveres individuais e

coletivos"

EMENDA: 2P00044-4
COSTA FERREIRA PFL

Para incluir como "caput' do artigo G~ do Substitutivo da
Comiss5o de sistematização o "c.'1put' do artigo G~ do 12 Subs
titutivo do Relator <cabr:ül)

Artigo G~: A Constituição assegura aos brasileiros e aos

I
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de, à segurança e à propricda
REF.: 2-1-0-006-00-00~<Cont.) Ide, nos termos seguintes:

estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos
concernentes à vida, à integridade :física e moral. à liberda
de. à segurança e à prosperidade. nos termos seguintes:

EMENDA: 2P00053-4
GERSON MARCONDES PHDB

Acrescente-se ao art. 6~ do Projeto de Constituição o
parâgra:Eo seguinte:

"Art. 6~ .•••••••.•••••••••••••••• ; ••••••••••••••••••••••
.. .. .. .. .. .. .. lO lO lO lO lO .. lO lO lO lO lO lO ..

O poder público atenderá às solicitações contidas em re
querimento no prazo máRimo de 15 <quinze> dias. Havendo exi
gências a serem cW1\pridas pelo requerimento. serão :formuladas
de uma só vez e o prazo para decisão prorrogado, numa única
vez, por mais 1S <quinze> dias.

EMENDA: 2P011~6-2

ROBERTO TORRES PTB
Emenda aditiva.
Acrescente-se onde couber W1\ par:'ígra:Eo ao artigo 6~, com a I oi>-

seguinte redação:
,,§ • 11. lei assegurará o rápido andamento dos processos

judiciais, instituindo a responsabilidade civil dos juízes,
membros do Ministério público e serventuários que, pela inob
servância dos prazos legais, causem danos às partes."

EMENDA: 2P01404-4
JOSÉ LINS PFL
E1'lENDA SUBSTITUTIVA
Dispositivo Emendado: Artigo 6~ e seus par:'ígra:Eos

Dê-se a seguinte rednção ao Qrtigo 6~. do Projeto de Cons
tituição, da Comissão de sistematizaç.~o:

"Art. 6~ _ A Constituição assegura aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade dos direitos
concernentes à vida. à liberdade. à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes:

§ 1~ _ Todos s50 iguais perante a lei.
§ Zl! _ Ninguém é obrigado ao:fazer ou deixar de :fazer algu

ma coisa senão em virtude de lei.
§ 32 _ 11. lei punirá qualquer discriminação atentatória dos

direitos e liberdades :fundamentais.
§ 4~ _ A lei não exlcuirá da apreciação do Poder

Judicíário les50 ou ameaça a direito.
§ S~ _ A lei não prejudicará o direito adquirido. o ato

juridico per:feito ou a coisa julgada.
§ 6l? _ É livre a mani:festação do pensamento. vedado o ano

nimato. preservado o sigilo da :fonte jornalistica, respondendo
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cada um, nos tc:rmos da lei, pelos abusos que cometer. É asse
gurado o direi"to de resposta, proporcional ao agravo, além da
indeni:z:a~o por dano material. moral. ou à imagem.

§ 7~ É imriolável a liberdade de consciência e de cren-
ça, assegui;ado o livre exercicio dos cultos religiososo e ga
rantida, na :forma da lei. prote~o aos locais de culto e a
suas liturgias pnrticulares.

§ os _ É livre a locomo~o no território nacional em tempo
de paz. e. respeitados os precei"tos legais. qualquer pessoa
poderá nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens.

§ 9~ _ Ninguém será submetido a tor'tura, a penas cruéis ou
a tratamento dcxumano ou degradante. A lei considerará a
prática da tortura, o trá:Eico de drogas, os crimes hediondos e
o terrorismo crimes ina:Ei::myáveis, insusceptiveis de graça ou
anistia, por eles respondendo os mandantes, os executores e os
que. podendo evitá-lo, se omitirem.

§ 10 O trabalho é aever de todos. É livre o exercicio de
qualquer trabalho, o:ficio ou pro:fissão, as quali:ficações que a
lei exigir.

§ 11 _ são invioláveis a intimidade. a vida privada. a
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indeni'Za
~o pelo dano material ou moral decorrente de sua viola~o.

§ 12 _ A casa é o asilo inviolável do individuo. Ninguém
pode penetrar nela, à noite, sem consentimento do morador. a
não ser em caso de crime ou desastre, nem durante o dia, :fora
dos casos e na :forma que a lei estabelecer.

§ 13 _ É inviolável o sigilo da correspondência e das co
municações telegr:í:Eicas e dados, salvo. nos casos e na :forma
que a lei estabelecer, para :fins de investiga~ criminal e
instrução procesSIk"ll.

§ 14 _ N.~o há crime sem lei anterior que o de:Eina, nem
pena sem previa comina~ legal. A lei penal não retroagirá,
salvo para bene:ficiar o reu.

§ 15 _ N.".io haverá JUizo ou tribunal de exceção , Ninguém
será processado nem sentenciado senão pela autorid::l.de compe
tente, e tampouco privado da liberdade ou de seus bens sem o
devido processo legal.

§ 16 _ Aos litigantes, em processo judicial ou administra
tivo, e aos acusados em geral. são assegurados o contraditório
e ampla de:fesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

§ 17 _ são inadmissiveis. no processo, as provas obtidas
por meior ilicitos.

§ 10 _ Ninguém será considerado culpado até o trânsito em
julgado de sentença penal condenatória.

§ '19 Ninguém será identi:ficado criminalmente, salvo por
autori%a~~õ judicial.

§ zo _ Será admitida ação privada nos crimes de a~o pu-
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blic:a, se esta MO :for intentada no prazo legal.
§ 21 _ A lei somente poderá restringir a publicidade dos

atos proces~~is q~~ndo a dc:fesa da intimidade ou interesse
social o exigirem.

§ 2Z NenhUlt\,~ pena passará da pessoa do condenado , mas a
obrig;'lç:.>.io de rep;'lrar o dano e a decretaç50 do perdimento de
bens poderão ser estendidas aos sucessores e contra eles exe
cutDdas, até o limite do V'alor do pn'h'il'tônio 1:rans:fcrido. nos
termos da lei.

§ 23 _ A lei regulará a individualização d:i\ pena.
§ 24 _ Nfío l1;;lvcrá pena de morte, saãvo em caso de guerra

declarad;'l, nem de caráter perpétuo, de 'trabalhos :forçados ou
de banimento.

§ 25 _ Ninguém será preso senão em :flagrante delito, ou
por ordem de autoridade competente. A prisão de qu.~lquer pes
soa e o lo~~l onde se encontre serão comunicados imediatamente
ao Juiz compertcrrte e à :familia do 'preso ou pessoa por ele
indi~'lda. O preso será in:formado de seus direitos, entre os
quais o de perm...nccer caãado , lilssegurada a assãs'têncda da :flil
milia c de advog;'ldo. A prisão ilegal será imedililtamente rela
xada pela :::Iutoridade judiciária.

§ ZG Ninguém será levado à prisão ou nela m::mtido, quan
do a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem :fianç:.~.

§ 27 É assegurado aos detentos e aos presidiários o res
peito à sÜa intcgridhlde :fisica e 1l10rlill. leVlilndo-se em con'ta,
quanto á :lpli~'lc;:.>.io da pena , a na1:urcza des'ta e a si'tu.ação pe
culiar do apelk..do.

§ 20 _ O Estado indenizará o condenado por erro
judiciário, assim como o sentenciado que :ficar preso além do
tempo indi~~do n.~ sentença.

§ 29 _ N.-)o háverá prisão administrativa, salvo com autori
zaç50 judiciária, nem prisão civil por divida. exce'to a do
deposittario in:fiel, a do responsável pelo iMdimplcmcnto
volun't~rio de obrigaç5o alimentar ou daquele que se ~~ja apro
priado de modo doloso de tributos recolhidos ou descontados de
terceiros, na :forma da lei.

§ 30 _ O preso tem direito à identificação do órgão
responsável por SUQ prisão ou interrogatório policial.

§ 31 _ Ninguém ser;) privado de q~'llquer dos seus direitos
por motivo de crença religiosa ou de convicç5o :filosó:fi~? ou
poli'tica, salvo se as invoc...r para eximir-se de obrigação le
gal todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternati
va; fixada em lei.

§ 32 É livre a expressão da atividade intelectual. Qr-

tis'ti~... ci;;nti:fica de coll1uni~'lção. Aos autores pertence o di
reito excãusâvo de utilização. publicação ou reprodução de sua
obra, transmissivel ;;lOS herdeiros pelo tcmpo que a lei :fiRar.

I
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É ~ssegur~da proteção, nos termos da lei, às particip~ntes in
dividu;:ds em obras coletivas e à reprodução da i~gcm e voz
hunk~n~, inclusive ~~s atividades esportivas.

§. 33 A lei assegurará aos autores de inventos industri
ais privil6gio _ tCltlporário para a sua utilização, bem como
pze'tcção às criações industriais, à propriedade das nt:lrCaS,

;;lOS nomes de empecsas e a outros signos distintivos.
§. 34 Todos têm direi"to de receber dos órg5.os públicos,

na :form.~ d~-lei, in:formações de interesse par"ticular, ou de
entidades que representCltl, ress~lvadas ~quel~s cujo sigilo
seja imprescindivel à segurança da sociedade e do Est~do.

§ 35 A todos é assegur~do, na :forma da lei, o dirito de
petição aos Poderes públicos em de:fesa "de direi"tos ou contra
ilegalid~de ou ~buso de poder, bCltl como obtenção de certidões
junto às repartições públicas, para de:fes~ de direi"tos e es
cl~recimento de situçães:

§. 3& Nenhum br~sileiro será extraditodo, salvo o natura
liz~do, ciii caso de crime comum praticado antes da naturaliza
ç."ío ou de comprovado envolvimento em "tá:fico internacional ili
cito de drogas entorpecentes, na :forma da lei.

§. 37 N,.':io será concedida extradição de estrangeiros por
crime politico ou de opinião.

§. 30 _ Conceder-se-á asilo politico, na :for~ da lei.
§. 39 _ É assegurado o dirito de propriedade. A lei

estabelecerá o procedimento para desapropriaç."ío por necessida
de ou utilidade pública ou por interessse social, mediante
justa a prévia indenização em dinheiro. Em caso de perigo pú
blico iminente, a ~utoridade competente poderá usar proprieda
de particular, assegur~do ao proprietário indenização ulte
rior, se houve d~no.

§. 40 _ A propried~de rural de até vinte e cinco hectares,
desde que "traball~d~ por uma :familia, não será objeto de pe
nhora para p~gamen"to de débi"to. A lei de:finirá os meios de :fi
nanciar o seu desenvolvimento.

§. 41 _ É garantido o direito de herança.
§. 42 _ A sccucess50 de bens de estr~ngeiros situados no

Brasil será regulada pela lei br~sileira, em bene:ficio do côn
juge ou dos :filhos brasileiros, sCltlpre que lhes não seja ~is

:f~vorável a lei pessoal do de cujus.
§. 43 _ O Est~do promoverá, na :forma da lei, a de:fe.sa do

consumidor.
§. 44 É assegurada, nos·termos da lei, a assistê.ncia re

ligiosa prCstad~ por br~sileiros nas entidades civis e milita
res de in'ternaç5o cole1:iva.

§ 45 _ Todos podem reuinr-se paci:ficamente, sem armas, CltI

locais abertos ao público, independetCltlente. de au'torizaçi'io,
exigivel, na :forma d~ lei, prévio aviso à autoridade, que só

I
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inter:ferirá para manter a ordem e garantir os direitos indivi
duais e coletivos. O direito de reunHío não pode ser usado
:frus'tar ontra reunião. previamente convocada para o mesmo
local.
§. 46 _ É plena a liberdade de associação para :fins licitos.
vedada a de caráter paramilitar. A criação de associação inde
pende de autorizaç.::lo. vedada a inter:ferência estatal em seu
:funcionamento•

§ 47 _ As associ~es só poderão ser compulsoriamente dis
solvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial
transitada em julgado.

§. 48 _ Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a
permanecer associado.

§. 49 _ Conccder-se-á "habeas edrpus" sempre que alguém so
:frer ou se achar ameaçado de so:frer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção. por ilegalidade ou abuso de poder.

§.50 _ Conccder-se-á mandato de segurança para proteger di
reito liquidoe certo. não amparado por "habeas corpus" ou
"habeas data". seja qual dor a autoridade responsável pela i
legalidade ou abuso de poder.

§. 51 _ Conc:cder-se-á mandato de injunção. na :forma da lei.
sempre a :falta de norma regulamentadora torne inviável o exez-
cicio das liberdades constitucionais e das prerrogativas ine
rentes ~ nacionalidade. ~ soberania e à cidadania.

§ S2 Conc:cder-se-á "habeas data":
I pãra assegurar. na :forma da lei. ao brasileiro o cohe

cimentõ de informações relativas à sua pessoa. constantes de
registro ou bancos de dados de entidades governamentais. ou de
caráter pUblico. ressalvados as informações cujo sigilo seja
isdispensável ~ segurança da sociedade ou do Estado:

Ir _ para a reti:ficae;ão de dados. em não se pre:ferindo
:f:azê-lo processo sigiloso. judicial ou administrativo.

§ S3o_ Qualquer cidadão ou pessoa juridica é parte legiti
ma para propor ação popular visando a anular ato ilegal e le
sivo ao patrilllÔnio de entidade pública. ~ moralidade adminis
trativa. ao meio ronbiente. ao patrilllÔnio histórico e cultural.
ou a direito sem titularidade especi:fica que interesse ~

comunidade.
§. S4 _ O processo judicial penal ou civil será contraditório.
assegurado amplo direito à dc:fesa e à prova. bem como o acesso
aos recursos essencias ao seu exercicio.

§ S5 _ É reconhecida a instituição do júri com a organiza
ção que lhe der a leim. para o julgamento dos crimes dolosos
contra a vida. li. lei poderá atribuir ao júri o julgamento de
outras causas civeis ou criminais.
§. S6 Cabe ação de insconstitucionalidadc contra ato ou omis
são. Ciue :fira preceito desta Constituição.

00
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§ 57 _ Serão gratuitos todos os atos necessários ao exer-
cicio da cidadania, para as pessoas reconhecidamente pobres,
na :forma da lei.

§ 56 _ O Estado prestará assistência juridica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

§ 59 _ Os direitos e garantias eRpressos nesta Constitui
ção não excluem outros decorrentes do regime e dos principias
por ele adotados, ou dos tratados internacionais de que o Es
tado seja parte.

EMENDA: ZP01531-0
RICARDO FIUZA PFL
Emenda Substitutiva
Dispositivo cmendado: Art. 6~

. Dê-se à integra do artigo 60, do Projeto de Constituição,
a seguinte reda~~o:

Art. G~ A constituição assegura aos brasileiros e es-
trangeiros residentes no Pais a inviolabilidade dos direitos
conernentes à vida, à liberdade, à segurança individual e à
propriedade, nos termos seguintes:

§ 1~ _ Ninguém pode ser obrigado a :fazer ou a deixar de
:fazer alguma coisa, senfio cm virtude da lei.

§ Z~ _ Todos são iguais perante a lei. A lei não admitirá
privilégio, distinção ou discriminaç.-"io por motivo de ascendên
cia, raça, e"tnia, seRO, estado civil, idade, de:ficiência :fisi
c<') ou mental, natureza do trabalho ou da pro:fissão, crença,
convicção e qu.":llquer outra condic;:ão social ou individual.

§ 32 _ A lei só terá vigência após sua publica~"io; não
prejudicará o direito adquirido, o ato juridico pcr:feito e a
coisa julgada, e, se :for restri"tiva de liberdade, não
compor'tará exceções.

§ 4~ _ A lei não poderá excluir a apreciação do Judiciário
qualquer lesão de direi"to.

§ 5~ É plena a liberdade de consciência. É livre o exer
cicio de cultos religiosos, salvo o dos que contrariem a ordem
pública ou os bons cos1:umes.

§ 62 _ Por motivo de convicção ou de crença, ninguém
poderá ser privado de qualquer dos seus direitos, salvo se,
invocando-a para eximir-se de obrigação legal a "todos imposta,
vier a recusar, nos termos da lei, a realização de pres'tação
alternativa.

§ 72 Será prestada, nos termos da lei, assistência reli
giosa junto às :forças Armadas e às :forças aUKiliares, e, quan
do solicitada pelos interessados ou seus representantes le
gais, jUl\"tO aos es"tabelecimcntos o:ficiais de internaç.-~o cole
tiva, respeitada a liberdade de C<'1da um.

§ a~ _ É livre a lIlo":lni:festação de pensamento, de convicção

\O
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de ir
pode

sair,

o sigilo da correspondência e das

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: Z-1-0-006-00-00-~(Cont.)

EHENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS E}ffiNDAS INDIVIDUAIS

e de crença, bem como ;;\ prestaçâo de ilttO.t:1lk".lç.')o, independente
de censura, s:11vo quarrto a espetáculos e diversões públic.".ls,
respondendo cada um, nos casos e na :forma preceituados em lei,
pelos abusos que cometer. Não é permitido o anoni~".lto. É asse
gurado, aos o:Eendidos, o direito a resposta públi=, divulgLlda
nas mes~".lS condiç:êies do ;;lgr;;lvo so:frido, sem prejuizo dos danos
ilegimimamente causados , A public.".lç.'ío ou edição de livros, de
periódicos e de qu.':\lqucr outro veiculo de comunic.".lç.'ío n50 de
pende de licenç:a drol :mtoridade. N.'ío será toler;;lda a propnganda.
de guerr;;l, de processos violentos p;;lra subverter a ordem poli
tic.".l e social, e de preconceitos de religi50, de raça, ou de
classe, nem eJ<teriorizaç.'ío contr5ria à moral e aos bons
costurnes.

§ 9~ É inviolável
telecomunic.;ções.

§ 10 _ A moradia é o asilo inviolável da pessoa. Ninguém
poderá nela entr:lr ou permanecer, sem consentimento do mora
dor, saãvo para acudir viti~'l de crime ou desastre, e t=bém,
durante o dia, nos c.".lSOS de :flagrante delito ou de autorizaç.'ío
judicial.

§ 11 _ t inviolável a intimidade da pessoa, e a priv::ltivi
dadc de seus papéis, pertences e bens contra buscas e Clpreen
sões ileg::lis.

§ 1Z _ Ninguém pode ser cmharaÇ<".ldo em su.".l liberdade
e vir. Em tempo de paz, qu.".llquer pessoa, com seus bens,
entrar no território ll.".lcioll.".ll, nele permanecer ou dele
rcspeitClda a regulamentClç.'ío da lei.

§ 13 _ Ninguém será preso sen.'ío em :flagrante delito ou por
ordem escrit<l da autoridade competente, nem serf.l Levado à
priss50 ou nel~ detido se prestar:EianÇ::l permitida em lei. A
pris50 ou detenç.~o de q\k".llquer pessoa serf.l imediatamente comu
nâcada ao juiz competente que a rel::rnará, se 1150 :for leg:ü. e,
nos =50S previsots em lei, promoverá a responsabilidade da
autoridade coatora.

§ 14 _ A lei assegurará aos acusndos ampla dc:fesa, com to
dos os meios e recursos a ele inerentes. A instrução dos pro
cessos contenciosos será contraditória.

§ 15 _ N.~o hAverá :foro privilegiado, nem juizo e tribu~".ll

de exccção , Ning1.lém será processado, nem sentenciado, sexnão
pela autoridade competente.

§ 1& t ~Antida a instituiç:.')o do júri. Será da sua compe
tência o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

§ 17 N."ío hólverá crime sem lei anterior que o dc:fin.".l, nem
pena sem prévia comunâcação , A lei penal só retroagirá quando
benc:ficiar o réu.

§ 10 _ A lei penal assegur::lrá a individualização da pena.
Neru1umQ pena passará da pessoa do delinquente. A obrigação de

'"""'O
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ASSElmLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECIlETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO 11 - DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAHENTAIS

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 2-1-0-00G-OO-OO~(Cont.)

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

reparar o dano. assim como o perdimento de bens. poderão ser
decretados e executados contra os sucessores. até o limite do
valor do patrimônio trans~erido e de seus ~rutos.

§ 19 _ tL:io h.-'werá pena ilÚam.--mte ou cruel. A lei disporá
sob%:c o perdimento de bens em casos de enriquecimento ilicito
pelo exercicio de cargo. ~unçfío ou emprego. na administraç."lo
direta ou em autnrquias. empresas públicas. sociedades de eco
nômia mista e ~undações m.-~ntidas ou subvencionadas pelo poder
público, assim como no caso de danos causados ao patrimônio
dessas entidades e à poupança popular captada por instituição
~inanceira.

§ 20 _ Ninguém será submetido a tortura. a penas cruéis
ou a tratamento desumano ou degradante. A lei considerará a
prática da tortura. o tr~ico de drogas. os crimes hediondos e
o terrorismo crimes in.úi;mçáveis. insusceptiveis de graça ou
anistia. por eles respondendo os mandantes. os executores e os
que, podendo evitá-lo. se omitirem.

§ 21 _ A pessoa do detento e do presidiário será respeita
da em sua dignidade e em sua integridade ~isica e mental. Am
bos bêm direito à assistência social. juridi~~ c espiri~~l.

§ 2Z _ tL')o h.-~vcrá prisão civil por divida, multa ou cus
tas. salvo o C::lSO de depositário infiel ou do responsável pelo
inadimplemento de obrigaç.:io alimentar. na ~orma da lei.

§ 23 _ Nenhum brasileiro poderá so~ extradiç.~o. salvo
aquele que adquiriu a nacionalidade posteriormente ao ~ato mo
tivador do pedido. O estrangeiro não sel:á extraditado por cri
me politico ou de opinião, ou quando suas convicções. por si
só. puderem induzir conden.ação ,

§ 24 i: livre o exe.reicio de qualquer trabalho. o~icio ou
pro~issão: observadas as condições de capacidade que a lei
estabelecer. O regime de exclusividade só prevalecerA para o
exercicio de pro~issão que envolva risco de. vida, ou que possa
~..usar ao individuo ou à coletividade.

§ 25 _ É gar~ntido o direito de propriedade. salvo a desa
propriaç.')o pelos poderes públicos no caso de necessidade ou
utilidade pública ou, pela União. no caso de interesse social.
mediante prévia e justa indenização em dinheiro, ressalvado
casos previstos nesta constituição. Faculta-se ao expropriado
aceitar o pagnmento em titulo dn divida pública. com cláusula.
de exata correç.~o monetnria.. Dinnte de perigo público iminen
te. as autoridades competentes poderão usar da proprieade par
ticular, assegurnda ao proprietnrio indenização ulterior.

§ ZG _ A lei disporá sobre a aquisição da propriedade ru
ral por pessoa 11.'"l1:ural ou juridica estrangeira. estabelecendo
condições, restrições, limitnções e outras exigências p;)ra. a.
d~csa da integridade do território e a segurança do Estado.

§ Z7 _ Pertence aos autores o direito exclusivo à reprodu-

I-'
I-'~
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SECRETJrnIA GERAL DA MESA
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REF.: 2-1-0-006-00-00~(Cont.)

EIiENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

Ç<"ío, public."lc;:."ío e u"tilização de suas obras li"terárias, ar"tis
"ticas e cicnti:fic.':ls, transissivel aos herdeiros, pelo "tempo
que a lei :fixar.

§ ZO A lci garantirá aos autores de inventos o privilé
gio temporfu:io para sua u"tilizac;:.?o. são asseguradas a proprie
dade das marc."lS de indús"tria e comercio e a exclusividade do
uso do nome comercial.

§ 29 _ Todos podem reunir-se, paci:ficamcnte e SClU azmas ,
n."ío in"tervindo a autoridade senão para man"ter a ordem pública
e assegurar a locomoç:ão nOrl\l."l1 de pessoas e veiculos. A lei
poderá de"tcrminar os casos em que será necessária a comunica
ção prévia ii au"toridade, bem como a designação, por es'ta , do
local da reunião.

§ 30 _ É garan"tida a liberdade de associação para :fins
lici"tos. Nenhuma assocâaçãc pode ser compulsoriamente dissol
vida ou suspensa senão em vir"tude de sen"tença judiciária. Nin
guém pode ser compelido a associar-se a permanecer associado.

§ 31 Os necessitados "têm direi"to à assistência
judiciária pública e gra"tuita, na :forma da lei, que lhes ga
ran"ta o acesso aos JUizos e Tribunais.

§ 3Z 11 sucessão de bens de estrangeiros si"tuados no Bra
sil será regulada pela lei brasileira em beneficio do cônjuge
ou dos :filhos brasileiros, sempre que lhes não seja mais
:favorável a lei n."lcional do "de cujus".

§ 33 _ 11 lei disciplinará o acesso de qualquer pessoa a
re:ferências e iltEOrl\l.':lçÕes registradas a seu respei"to, inclusi
ve para reti:fic.':l-las ou suprimi-las sempre que puderem ser u
"tilizadas para prejudicar a in"timidade da vida privada, o ple
no exercicio das liberdades públicas e a livre par"ticipação n.':l
a"tividade politica. O dano provocado pelo uso de regis"tros
:falsos acarreta responsabilidade civil, pen.':ll e
administra"tiva. § 34 _ Dar-se-á "habeas-corpus" sempre que al
guém so:frer ou se ach.-rr ameaçado de so:frcr violência ou coação
em ~"l liberdade de locomoção,por ilegalidade ou abuso de
poder. N;)s "transgressões disciplin."lrCS não cabéra "habcas
corpus".

§ 35 _ Conccder-se-á ~':lnda"to de segurança para pro"teger
direi"to liquido e ccr"to não amparado por "habeas-corpus", seja
o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder autoridade
pública ou agen"te de pessoa jw;idica no exercicio de atribui
ções do poder público.

§ 36 _ O mandato de segurança poderá ser impetrado por or
ganizações sindic.':lis e entidades de classe, na dc:fesa dos di
reitos de scus membros ou associados, inerentes aos obje"tivos
da ins"ti"tuição.

§ 37 _ Qualquer cidadão será pdrte legitima para propor
ação popular visando anular atos lesivos ao patrimônio público

I-'>
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REF.: Z-1-0-006-00-00-~(Cont.)

EHENDAS DO CENt'RÃO EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

ou de entidades públicas, isento o autor do ônus da sucumbên
cia, salvo se declarado litigante de má-:fé.

§ 30 _ É assegurado a qualquer pessoa o direito de
dirigir-se aos poderes p(ililicos, seja para representar contra
ilegalidade ou abuso de poder, seja para peticionar em de:fesa
de direito ou interesse, independentemente de garantias, taxas
ou custas.

§ 39 _ A lei assegurará o rápido andamento dos processos
nas repartiçõcs públicas • :facultará aos interessados de despa
chos e in:fo~~ções que a eles se re:Eiram;e garantirá a expedi
ção das certidões requeridas para a de:fesa de direitos e es
clarecimento de situações, que digam respeito, em abusos os
casos, aos interessados.

§ 40 _ A especi:ficação das liberdades e garantias expres
sas na Constitui~~o ~~o exclui outras liverdades e garantias
decorrentes do regimc e dos principias que ela adota. bem como
das declaraçocs internacionais de que o Pais seja signatário.
-------------------------~------------------------------------
EtmNDA: 2P01SS0-1
GIDEL DAMTAS PMDB

Acrescente-se ao art. 62 o seguinte:
"Os direitos individuais só têm sua amplitude cerceada pe

los limites dos direitos da sociedade e pela obrigação do Es
tado de l\\.'"lntê-los.

COnsequentemente, o art. 62 passa a ter a seguinte
redação:

"Todos são iguais perante a lei. sem distinção de qU":llquer
natureza. Os direitos individuais só têm sua amplitude cercea
da pelos limites dos direitos da sociedade e pela obrigação do
Es"tado em mantê-los."

....w

"

REF.: 2-1-0-006-01-00~ IREF.: 006-0Z-00~

§ 19 Ninguém é obriga- § Zg IDÊNTICO
do a :fazer ou deixar de :fazer -------------------------------
alguma coisa senão em virtude
de lei.

EtmNDA: 2P00030-1
~IRA FILHO PMDB

E~NDA ADITIVA
acrescentc"'se ao Artigo62 o seguinte Parágra:fo,

renUlllerando-se os demais.
§ 1~ _ Todos têm direito à vida, desde a concepção , sendo

punido como crime doloso o aborto provocado :fora dos casos em
que a lci indicar.

REF.: Z-1-0-006-0Z-00-~

§ :zg A lei punirá como
crime ina:fiançável qualquer
discriminação atentatória dos
direitos e liberdades

REF.: 006-03-00-*
§ 3~ A lei punirá qualquer

discrimi~=ío atentatória dos
direitos c liberdades
:fundamen"tais.

E~A: ZP00470-9
GEOVANI BORGES PFL

Emenda Hodi:ficativa
Dispositivo Emendado: Artigo 6l? § Z2
O § 22 do ar"t. 6~ do Projeto de COnstituição <A> passa a
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PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CENTRÃO EHDmAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

P~B

ao / 2~ do art. 62 do capítulo I. do
de Constituição da Comissão de

xundamentais. .------------------------------- ter a seguinte redação:
"Art. 6~ ••••••.••••.••••.•••••••••••.•••••••.••••••.•..•
§ Z~ A lei punirá como crime i~~iançável qualquer discri

minay~o atentatória dos direitos e liberdades xundamentais.
bem como os crimcs relacionados ao tráXico e ao consumo de
drogas entorpecentes. na xorma da lei."

EMENDA: ZP0065~-O

CARLOS ALBERTO CAó PDT
EMENDA ADITIVA
Dispositivo emendado no. Art. G~ parâgraXo ~
§ •••••• A prática do racismo constitui crime inaXiançávele

imprescritivel. sujcito à pena de reclusão. nos termos da lei.

EMENDA: ZP01721-5
H~THEUS IENSEN
Dê-se a seguinte redação
Titulo II. do Projeto
sistematização:

Art. Gg
§ 19

§ Zg A lci protegerá a vida. desde a concepção. e punirá
como crime i~~ianc.~vcl qualquer discrimação atentatória aos
direitos e liberdades xundamentais".

.....

.j:>.

I

REF.: 2-1-0-006-03-00-*
§ 311 A lei MO

excluirá da apreciação do Poder
Judici~rio lesão ou ameaça a
direito.

REF.: 006-0~-OO-*

§ 4!? IDÊNTICO

REF.: 2-1-0-006-04-00-* IREF.: 00G-05-00-.
§ 4~ A lei não § 5~ IDÊNTICO

• • • • 'Il ••

prcJud~cara o d~re~to adqu~r~- -------------------------------
do. o ato jurídico pcrXeito ou
a coisa julgada.

EMENDA: ZP003GZ-1
AGASSIZ ALMEIDA P~B

Dispositivo emendado: § 42 do Artigo G~ do Projeto de
COnstituiy".io (A). da Comissão de sistematização.

Dê-se. ao ParágraXo 4!1. do Artigo G2 do Projeto de Consti
tuiy~o. la seguinte reday9ío:

"Art. GO. Todos s50 Iguais perante a lei. sem distinção de
qW1lquer natureza.

§ 4~ A lei 1150 prejudicará o direito adquirido em decor
rência de xato idôneo. o ato jurídico pcrXcito ou a coisa
julgada."



ASSEHBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO 11 - DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 2-1-0-006-04-00~(Cont.)

REF.: 2-1-0-006-04-01-*

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EllENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: ZP00714-7
OSHALDO TREVISAN PIiDB

Emenda modi:fi~tiva

Dispositivo emendado: § 42, do Art. 6~, do Projeto de
cOnstituic;:.'ío

Dê-se, ao parágra:fo 1.12, do Art. 6~, do Projeto de consti
tuic;:âo (A), a seguinte redac;:âo:

"Art. 6l! ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 49 _ A-lei não prejudicará o direito adquirido decorren

te de :fato idôneo, o ato juridico per:feito e a coisa julgada".

ElIENDA: 2P01761-4
RONAN TITO PIiDB
Dê-se ao § I.I~ do at. 6~ do Projeto de COnstituição a. seguinte
zcdação :

"A lei não prejudicará o ato juridico petieito a. coisa
julg:'lda,"

EMENDA: ZP01762-Z
RONAN TITO PIiDB

Suprima-se o § I.Il! do art. 69 do Projeto de COnstituição.

EMENDA: 2P01767-3
SAMIR ACHÔA PIiDB

Acrescente-se ao art. 62 parágra:fo 42, o item.
I - N5.0 se apli~ aos casos de vencimentos e remunerac;:âo

de Servidores Püblicos cujos vencimentos e quaiquer vantagens
ultrapassem 70 salários re:ferência.

....
V\

I

Art.. 6~ - " ..

- é livre a manifestação do pensamento, vedado o
Assegurando o direito de resposta proporcioanal,
à imagem. é preservado o sigilo da :fonte nos termos

REF.: 2-1-0-006-05-00-*
§ 5~ É livre a mani

:festaçf:ío do pensamento, vedado
o anonâmzrto , É assegurado o
direito de resposta, proporcio
~.l ao agravo, além da indeni
zação por dano material, moral,
ou à imagem.

REF.: 006-06-00-*
§ 6!1 É livre a mani:festnc;:âo

do pensamento, vedado o anoni
mato, preservndo o sigilo da
:fonte jornalisti~, respondendo
cada um. nos termos da lei. pe
los abusos que cometer. É asse
gurado o direito de resposta.
proporcional ao agravo. além da.
indenizac;:âo por dano material,
moral, ou à im..gem.

ElIENDA: 2P00620-1
lIENDES RIBEIRO

ElIENDA ADITIVA
Altere-se a redação

tituiç."io da COmiss5o de
sguinte teor:

§ Sg
anondmrrto ,
moral ou
da lei.

PIiDB

do § SS do Art. 62 do Projeto de COns
sistematização que passa a. ter o

ElIENDA: ZP01S01-6



ASSEHBLÉIA NACIONAL CONSTITÚINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO 11 - DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

PDC
redação ao § 72 do art. Gl1 do projeto de consti-

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 2-1-0-00G-OS-OO-*<COnt.>

REF.: '-1-0-006-06-00-*
§ G~ É inviolável a

libe.",1ade de consciência e de
crença, assegurado o livre e
H~icio dos cultos religiosos
e garantida, na :forma da lei,
proteç.'ío nos locais de culto e
a suas liturgias particulares.

REF.: 2-1-0-00G-07-00-*
§ 711 É livre a locoll\O

ção no território nacional em
tempo de paz, e. respeitados os
preceitos legais, qualquer pes
soa poderá nele entrar, perma
necer ou dele sair com seus
bens.

EMENDAS DO c:ENTRÃO

REF.: 006-07-00~

§ 72 IDÊNTICO

REF.: 006-0a-oo~

§ 011 IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

AIRTON CORDEIRO PFL
Dê-se ~o § 5~, do Qrt. G2, a seguinte redação:
Ar't. 6g ." "•••••••••••• "•••••••• ".••••••••• " .

§ S~ É livre a menifestação do pensamento e assegurado a
todos o acesso à in:formação, vedado o anonimato. É assegurado
o direito de resposta, proporcional ao agravo. além da indeni
zação por dano material, moral, ou à imagem. Será resguardado
o sigilo da :fonte de in:formação, quando necessário ao exerci
cio pro:fissional.

EMENDA: ZP00071-1
SOTERO CUNHl\.

Dá nova
tuição <A).

Art. 111 _ O § 72 do a.rt. 611 do Porjeto de Constitui~

<A), passa a ter a seguinte redação:
"Art. 611
§ 711 _ É livre a 10coll\Oção no território nllCional em tet\\po

de paz, c, respitados os preceitos legais, qualquer pessoa
poderá nele entrar, permanecer ou dele sair.

EMENDA: 2P012Z6-4
JOSÉ GENOÍNO PT

Emenda aditiva, acrescentando-se um novo parágra:fo ao Art.
60, que passa a ser o §, renUlllCrando-se os seguintes:

§ 711 É livre a opção por ter ou não ter :filhos, inclindo o
direito de interrupç.'ío da gravidez até 90 <noventa) dias, com
garantia de acesso aos métodos anticoncepcionais e à assistên
cia médica através da reda de sólude pública.

f-"
0\

REF.: 2-1-0-006-08-00-* IREF.: 006-09-00-*
§ es Ninguém será sub- § 911 Ninguém será submetido

meti.do a tortura, a penas cru- a tortura, a penas cruéis ou a

EMENDA: 2P00034-7
SADIE HAUACHE
EMENDA HODIFICATIVA

PFL



ASSOlBL€lIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRET~IA GERAL DA MESA

TÍTULO ~I - DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

PDC
a redação do § Og do artigo 6!l do Projeto de
seguinte:

PROJETOIDE CONSTITUIÇÃO

éis ou a tratamento desumano ou
degradante. A lei considerará a
prática de tortura crime
ina:fianl;;ável, imprescritivel e
insusce~ivel de graça ou anis
tia, ppr ele respondendo os
mandant~s, os executores e os
que, ~odendo evitá-lo ou
denunci!á-Io, se omitirem.

------~------------------------

EMENDAS 00 CENTRÃO

tratamento desumano ou
degradante. A lei considerará a
prática da tortura. o tr€tEico
de drogas, os crimes hediondos
e o terrorismo crimes
ina:fiançáveis, insusceptiveis
de graça ou anistia. por eles
respondendo os mandantes, os
executores e os que. podendo
evitá-lo, se omitirem.

EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

DIPSOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 6g, § ag <PROJETO A>
O § ag do Art. 6g do Projeto de Constituição <A> passa ter a
seuinte redação:
Art. 6g
§ Og Ninguém será submetido a tortura, a penas crúeis ou a
tratamento desumano ou degradante. O crime de terrorismo e os
praticados mediante tortura sã.o inafiançáveis e insuscei:iveis
de graça, indulto ou anistia por eles repondendo os mandantes,
os executores e os que podendo evitá-los ou denúnciá-Ios, se
omitirem.

EMENDlI.: 2P00065-7
ROBERTO BALESTRA

Substitua-se
Constituição pela

Art. 6!:'
§ ag: "Ninguém será submetido a tortura, a penas cruéis ou

a tratamento desumano ou degradante. A lei considerará as
práticas de tortura, sequestro, terrorismo e tr€tEico ilicito
de drogas crimes in;rl:iançáveis, imprescritiveis e insucessivos
de graça ou anistia, por eles respondendo os mandatos, os exe
cutores e os que, podendo evitá-los ou denunciá-los,
seomitirem. A lei regulamentará quais as drogas enquadráveis
neste parágra:fo.

EMENDA: ZP00199-0
CARLOS MOSCONI PliDB
Dê-se a seguinte redação ao § a2 do art. 62 do Projeto de
Constituição da <::omissã.o de Sistematização:
"Art. 62
§ ag _ Ninguém será submetido a tortura, a penas cruéis ou a
tratamento desumano ou degradante. A lei considerará crimes
inafiançáveis e imprescritiveis o tr€tEico de drogas e a
prática de tortura, sendo esta insuscetivel de graça ou anis
tia, por ela respondendo os mandantes, os executores e os que,
podendo evitá-la ou denunciá-la, se omitirem".

EMENDA: ZP00356-7
ENOC VIEIRA PFL

Dê-se ao § ag do Art. 62 a seguinte redação:
Ar1:. 6g ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ Og Ninguém será submetido a torturas, a penas cruéis ou

a tratamento desumano ou degradante. A lei considerará a
prática de tortura, terrorismo e corrupção crimes
inafiançáveis. imprescritiveis e insuscetiveis de graça ou a
nistia, por eles repondo os mandan'tes, os execu'tadores e os
que, podendo evitá-los, se omitirem.

'""'"-.J
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SECRETARIA GERAL DA MESA
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PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: Z-1-0-006-0a-OO~(COnt.>

OIENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P00406-S
JOSÉ ELIAS MURAD PTB

§ Sg do artigo 62
Dê-se ao § 02 do ARtigo 62 _ seguinte redação:
9 6Cl Ninguém submetido à tor1:ura ou tratamento desumano

ou degradante. A prática da tor1:ura e do trá:fico de drogas são
crimes imprescritéveis, ina:fiancáveis e insuscetiv~is de con
cessão de anistia e indulto, devendo a pena ser cumprida
integralmente.

EMENDA: 2P00655-0
CARLOS ALBERTO CAÓ PDT

EMENDA ADITIVA
Dispositivo emendado artigo 62, parágra:Eo VIII
§ ••••••••constitui crime ina:fiançável e insusceptivel do

bene:ficioda anistia a ação de grupos armados, civis e milita
res, contra a Ordem constitucional e o Estado Democrático.

EMENDA: 2P01074-1
CEOVÃ AHARANTE P1IDB
Emenda Aditiva
Dispositivo Emendado: Parágra:Eo as do Artigo 6S
Titulo II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
Cc"lpi"tulo I
Dos Direitos IndividUr'lis e COletivos

Acrescente-se ao 9 os do Art. 6S do Projeto de COnstitui
ção, após as eltpressões "prática de tortura". o seguinte:

"9 OS ••• , o terrorismo, o trá:fico de drogas e entorpecen
tes e o sequestro. • •• " •

EMENDA: 2P011Z9-Z
ANNIBAI; BARCELLOS PFL
Altcração proposta no § a2 do Art. 6S do Título 11

§ O~ • • • degradante. A lei considerá crimes, que envolvam
tortura e Terrorismo, como ina:fianc;:aveis. imprescritíveis e
insusceptíveis de grala ou anistia, por ela

EMENDA: ZP0190Z-0
VIRGÍLIO TAVORA PDS

ElffiNDA MODIFICATIVA
DÊ-se ao § O~ do artigo 62 a seguinte redação.

"Ar"t. 6g .
§ Sc:1 Ninguém será submetido a tor1:ura, a penas cruéis ou a

tratamento desumano ou degradante. A lei considerará a prática
de tortura. de sequestro, de trá:fico de drogas e de terrorismo

......
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SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO 11 - DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 2-1-0-006-0a-00~(Cont.>

EMENDAS DO CENTRÃO EHEN!>AS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

crime in:fiançável. imprescritivel e insuscetivel de graça ou
anistia. por ele respondendo os mandantes. ou executores e os
que. podendo evitá-lo ou denunciá-lo. se omitirem"

REF.: 2-1-0-006-09-00-* REF.: 006-10-00-*
§ 9~ É livre o exercí- § 10. O trabalho é dever de

cio de qualquer trabalho. o~i- todos. É livre o exercício de
cio ou pro:Eissão. observadas as qualquer trabalho. o:Eício ou
quali:ficações pro:Eissionais que pro:fissão. observadas as quali-
a lei exigir. :Eicações que a lei eRigir.

EMENDA: ZP00365-6
AGl\SSIZ ALMEIDA PHDB
Emenda modi~icativa

Dispositivo emendado: § 9g. do art. 6g <dos Direitos e Garan
tias Individuais>
O par5grafo 9g do art. 6g passa a ter esta redação:
"Art. Gg •••• tI' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

§ 9g É livre o exercicio de qualquer trabalho. o~ício ou
pro:Eiss~o. vedada a discriminação em razão de idade. sexo. ra
ça. cor. social. religião ou conceito ideológico-político".

EMENDA: ZP00475-0
JoÃO CASTELO PDS

Dê-se ao § 9g do art. 6g. do capitulo I. do Titulo 11. a
seguinte redação:

§ 9g É livre o exercício de qualquer trabalho. o:ficio ou
pro:Eissã07 observadas as prerrogativas pro:Eissionais de:finidas
em lei.

EMENDA: 2P006G7-6
ÁLVARO PACHECO PFL

Dê-se ao § 9g do art. 6g do projeto de Constituição da Co
missão de Sistematização a seguinte redação:

"É livre o e'Hercicio de qualquer trabalho. o:ficio ou pro
:fissão de natureza intelectual. cultural ou artistica. obser
vadas as quali~ic.~ções pro:fissionais que a lei dispuser para
os demais casos."

.....
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REF.: 2-1-0-006-10-00-~

§ 10. são invioláveis
a intimid~de. a vida privada. a
honra e a im.~gcm das pessoas.
assegurado o direito a indeni
zação pelo dano material ou mo
ral decorrente de sua violação.

REF.: 006-11-00-.
§ 11. IDÊNTICO

EMENDA: ZP01SS7-3
GIDEL DANTAS PHDB

Acrescente-se ao § 10 do art. 6g a seguinte redação:
"salvo nos casos de interesse da sociedade e do Estado. me
diante autorização judicial. na :Eorma da lei".

Consequentemente o § 10 do art. 6g. passa a ter a seguinte
redação:

"Art. 6g § 10 são invioláveis a intimidade. a vida pri
vada. a honra e a imagem das pessoas. assegurado o direito a
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua vio
lação. salvo nos casos de interesse da sociedade e do Estado.
mediante autorização judicial. na :forma da lei."



ASSEMBLÉIA NACIOtu\L CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO 11 - DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: Z-1-0-00G-10-00-~(Cont.)

EHEJiDAS DO eENTRÃO EHEJiDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: ZP010S7-Z
FLÁVIO ROCHA PL
O § 1':1 do Art. 60, integr;;mte do Capitulo I _ Dos Di~itos In
dividuais e Coletivos _, passa a ter a seguinte redação:
Art. 60 ....•..•..••..•....•. It .

§ 1~ "são invioláveis a intimidade, a vidãl privada, a honra
e a i~gcm das pessoas, cabendo ãlção penal e civil contra os
responsáveis, assegurado o direito a indenização pelo dano !!'.a
terial ou moral decorrente da violação".

REF.: Z-1-0-00G-11-00-* REF.: 00G-1Z-00~

§ 11. A residência e o § 12. A casa é o asilo
domicilio s50 invioláveis, sal- inviolável do individuo. Nin
vo nos t:<':lSOS de determinação guém pode penetrar nela, li noi
judicial e :flagrante delito ou te, sem consentimento do morãl
para prestar socorro. dor, a não ser em caso de crime
------------------------------- ou desastre, nem durante o dia,

:fora dos casos e na :forma que ;;(
lei estm>elecer.

EMENDA: 2P01599-9
t~LLO REIS PDS

Dê-se ao art. G~, § 11 a seguinte redação:
"A residência e o domicilio são invioláveis, salvo nos Q

sos de determil~ção judicial, busca e apreensão de instrumen
tos e produtos de crime, :flagrante delito ou para prestar
socorro."

EMENDA: 2P01005-9
NESTOR DUARTE PHDB

EMENDA SUBSTITUTIVA
Sibstitua-se o texto do § 11, do art. 6!l, do Projeto, pela

seguinte redaçfío:
"Art.. 6g ..

§ 11 _ A casa é o asilo inviolável do individuo; ninguém
pode penetrar nela, à noite, sem consentimento do I1\Orador. a
não ser em caso de crime ou desastre, nem durante o dia, :fora
dos casos e na forma que a lei estabelecer."

I
~
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REF.: 2-1-0-00G-1Z-00-~

§ 12. É inviolável o
sigilo da correspondência e das
comunicações telegrá:ficas, 1:e
lc:fônicas e de dados, salvo por
ordem judicial, nos casos e M

forma que a lei estabelecer,
para :fins de investigac;.~o cri
minal e instruc;âo processual.

REF.: 006-13-00-*
§ 13. É inviolâvel o sigilo

da correspondência e das comu
nicações telegrá:ficas, 1:ele:fô
nicas e de dãldos, salvo, nos
casos e na forma que a lei es
tabelecer, para fins de inves
tigação crimil\ã\l e instrução
processual.

EMENDA: ZP00347-Q
PEDRO CEOLIN PFL

Dê-se ao § 12 do art. 6~ a seguin1:e redação:
nÉ inviolável oi sigilo da correspondência e das comunica

ções telegrá:ficas, telc:fênicas e de dados, salvo nos c.':lSOS e
na forma que a lei estabelecer."

EMENDA: ZP01ZGO-O
ROBERTO FREiRE PCB

EtlENDA llODIFICATIVA
DISPOSITIVO EtlEDADO: § 12 DO Art. 6 ••••••••••••••••••••••
"Ar't. 6 ..
§ 12. É Inviolável o sigilo das correspondências e das co

municações, em ger.ll".

L---- . ' I) I
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SECRETARIA GERAL DA t1ESA

TÍTULO 11 - DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAHEHTAIS

PROJETO DE CONSTlTUXÇÃO

REF.: Z-1-0-006-1Z-00-.<COnt.)

REF.: Z-1-0-006-13-00-~

§ 13. N.'ío há crime sem
lei anterior que o de:fina, nem
pe= sem prévia comi=çãO
legal. A lei penal não
re'troagirá, salvo para bendi
ciar o réu.

REF.: Z-1-0-006-14-00--
§ 14. N50 h::lvc.rá juizo

ou tribu=l de exceção. Ninguém
será processado nem sentenci~do

senão pel~ ~utorid~de competen
te, e tampouco priv~do da li
berdade ou de seus bens sem o
devido processo legal.

REF.: Z-1-0-006-15-00--
§ 15. Aos litigantes,

em processo judici~l ou admi
nistrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contra
ditório e ~~pla defesa, com os
meios e recursoS a ela

EMENDAS DO CDrrRÃO

REt.: 006-14-00-_
§ 14. IDÊNTICO

REt.: 006-15-00-_
§ 15. IDÊNTICO

REt.: 006-16-00-.
§ 16. Aos litig:mtes. CIIl

processo judicial ou adminis
trativo, e ' aos acusados eJII ge
ral, s50 assegurados o contr~

ditório e a ampla defesa, com
os meios e recursos ~ ela

EHENDAS COLETIVAS EtlEHDAS INDIVIDUAIS

EtlEHDA: ZP0177Z-0
sÉRGIO NERNECK PtIDB

Emcnda Substitutiva
Dê-se QO § 12 do Art. 62 la seguinte redação:
"É inviolável o sigilo dia cor~spoDdêneia e elas comunica

ções telegrá:ficas, tele:fônicas e de dados, salvo DOS casos e
na :forma que a lei estabelecer."

EtlEHDA: ZP01932-3
JosÉ GUEDES PHDB

EHENDA HODIFICATIVA
Dê-se ao § 12, QO art. 6, do Projeto, a seguinte ~dação:

"Ar't. 6 _ •..•.••••...•••.•.••••.•.•....••.•.••....•.••.••

§ 12 _ É inviolável o sigilo da cor~spondêDCia e das co
IllUnicaçõeS telegrá:ficas, de dados e tele:fônicas. salvo Deste
último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na :form.'l que
a lei estabelecer para :fins de investigação crilllinal e instru
ção processual."

EtlENDA: ZP00501-2
HIRALDO GOHES PtIDB

Emend~

Acrescente-se ao § 13 do Art. 62 o seguinte:
Art. 6~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 13 ..... , os crilllCs considerados insolúveis 'ter-ser-ão.

entretanto. como imprescritiveis.

I
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PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EtlEHDAS DO CEKTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

inerentcs. in~n'tes.

------------------------------- -------------------------------
REF.: 2-1-0-006-16-00-_ REF.: 00&-17-00-_ EMENDA: 2P01503-Z

§ 16. São iMdmissí- § 17. são inadmissíveis. no LEVY DIAS PFL
voeis. no processo. as provas processo. as provas ob'tidas por Emenda supressiva _ Tau'tologia.
obtidas por meios ilici'tos. A meios ilici'tos. Ti'tulo II _ e;:,pitulo I _ ar't. 6!/ _ § 16.
lei disporá sobre a punição dos ------------------------------- Suprima-se Q 'tau'tologia "a lei disporá sobre a puniç50 dos
respons:ívcis. responsáveis".
------------------------------- --------------------------------------------------------------
~-1-0-006-17-00-_ REF.: 006-10-00-_

§ 17. Ninguém será § 10. IDÊNTICO
considcr~do culpado a'té o 'trân- -------------------------------
sito em julgado de sentença pe-
nal conden.'l'tória.
-------------------------------
RtF.: Z-1-0-006-10-00-_ REF.: 00&-19-00-_ EMENDA: lf01177-Z

§ 10. Ninguém será i- § 19. Ninguém será iden'ti- .:JosÉ THOHP.Z NONÔ PFL
dentificado criminalmente an'tes ficado criminalmen'te. salvo por Dê-se ao parágrafo 18 do ar'tigo r.! a seguin'te redação:
de cendenaçãe defini'tiva. autorizaç50 judicial. "A iden'ti:fi~ criminal. antes do trânsi'to eIIl jusgado da
------------------------------- ------------------------------- sen'tença conclenatóri:l. sOlllCnte poderá seu utilizada para f:i.DS

de instrução MS invcs'tigaçóes".
--------------------------------------------------------------
EMENDA: 2P01934-0
.:JOSÉ TAVARES PHDB

EHENDA SUBSTITUTIVA
substi'tua-se a redação do § 18. do art. 60. do Projeto.

pela seguinte:
"Art. 6~ - ..........................................................................
..............................................................................................................

§ 10 O civilmente idcnti:ficado não será subme'tido à i-
den'ti:fic:.-:lçãÕ criminal. salvo C1I\ hipã'tese excepconais definidas
CIII lei."
--------------------------------------------------------------

REF.: Z-1-0-006-19-00-. REF.: 006-20-00-_
§ 19. Será admi'tida § 20. IDÊNTICO

ação privada nos crimes de ação -------------------------------
pública. se es'ta n50 :for in'tcn-
tada no pr~zo legal.
-------------------------------
REF.: Z-1-0-006-Z0-00-. RET.: 006-21-00-_

§ ZO. A lei somente § 21. IDÊNTICO
poderá rcs'tringir a publicidac:le -------------------------------

I
~
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dos atos processu.~is quando a
defesa da intimidade ou o inte-
resse social o e~igircm.

-------------------------------
REF.: 2-1-0-006-21-00-* REF.: 006-22-00-*

s 21. Nenhuma pena § Z2. Nenhuma pena passará
passará da pessoa do condel~do, da pcssoa do condcl\ado, mas a
mas a obrigaç."ío de reparar o obrig:::llft-ío de reparar o dano e a
dano e a decretação do perdi- decrctaç."ío do perdimento de
mcn'to de bens poderão ser es- bcns poderão ser cstendidas aos
tendid:::ls aos sucessores e con- sucessores e contra eles execu-
tra elcs cxccirtadas , até o li- tadas, até o limite do valor do
mite do valor do patrimônio patrimônio tr;;lns:ferido, nos
trans:ferido e de seus :frutos, termos da lei.
nos termos da lci. -------------------------------
-------------------------------
REF.: 2-1-0-006-22-00-* REF.: 006-23-00-*

§ ZZ. A lei assegurará § 23. A lei regulará a in-
a individu.~lização da pena e dividualização da pena.
adotará, entre outras, as -------------------------------
seguintes:
-------------------------------
REF.: 2-1-0-00G-22-01-* E~mNDA: 2P00390-7

I - privação da liber- LUIZ SOYER PMDB
dade; O inciso I do § 22. do ar~. 6~ passa a ter ~ seguinte
------------------------------- redaç."ío:

Privação de liberdade, com trabalho obrigatório.
--------------------------------------------------------------

REF.: 2-1-0-006-22-02-*
11 - perda de bens;

-------------------------------
REF.: 2-1-0-00G-22-03-*

UI - multa;
-------------------------------
REF.: 2-1-0-006-22-04-*

.
IV - prestação social

al'terlmtiv<:l;
-----_._-----------------------
REF.: L-1-0-00G-22-0S~

V - suspensão ou in-

I
~
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SECRETARIA Gl::RAL DA MESA

TÍTULO 11 - DOS DIREITOS E GARANTI~ FUNDAMENTAIS

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

tcrdição de direitos •

EMENDAS DO CENTRÃO EHENDAS COLETIVAS EUENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 2-1-0-006-23-00-* IREF.: 006-2Q-00-*
§ 23. Não haverá pena § 2Q. Não haverá pena de

de morte nem de caráter perpé- mor"te, salvo em caso de guerra
tua, de trabalhos :forçados OUI declarad&l , nem de ~á"ter pcr-

~:_~:~~~:~~~~__________________~:~:~i::n~~&llhOS:Eo~~dos ou

EMENDA: 2POOOOO-O
FARABULINI JÚNIOR PTB

Acrescentar &lO § "23 do art. 6g:
§ Z3 _ Apli~~-se-á, entre"tanto,

crimes de sequestro, roubo, estupro,
trã:Eico de drogas.

prisão perpétua par&l os
seguidos de mor"te, e

EMENDA: 2P00029-1
J"OFRAN FRE,)'AT PFL

Emenda Modi:ficativa
Dispositivo Emendado: Artigo 60, § 23 <projeto A)
O § 23 do Art. 6~ do Projeto de Constituiç.-"ío (A) passa "ter

a seguinte redV\ç."ío:
Art. 69 "'lo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 23 Não h.~verá pena de morte, ressalvado o prescrito na
legislação penal militar em caso de guerra externa, nem de
caráter perpétuo, de trabalhos :forçados ou de banimento.

EMENDA: 2P00040-7
lUiARAL NETTO PDS
Emenda Substitutiva
Dispositivo emendado: § 23 do art. 62
Dê-se ao § 23 do art. 6g a seguinte redação
"Art:. 6!1
§ 23 _ Nã;) lmverá pena de morte, prisão pérpetua, de banimento
ou de con:Eisco, salvo, quanto à pena de morte, nas hipóteses
de lei militar em tempo de guerra cxterl1<~, de assalto, roubo,
sequestro e estrupo, seguidos de morte. A lei assegurará ao
acusado a m.~is ampla de:Eesa, atribuindo e:Eeito suspensivo aos
recursos interpostos parn as instâncias ordinárias e
extraordinárias e ao pedido de indulto :feito às au'toridades
conpe'terrtca .»

E~mNDA: 2P00059-2
ELIEL RODRIGUES PMDB
EMENDA ~IODIFICATIVA

DISPOSITIVO E~mNDADO: § 23 do Art. G~, do atual Substitutivo
(S3)
Após subsituir-se o ponto :fil1<~l por UIUQ v:írgula, dê-se QO ci
tado dispositivo legal a seguinte redação:
Art. G~ ••••
§ 1~ .:.
§ 23- _ Nc::ío h.~verá pena de morte, nem de caráter perpétuo, de
'trabalhos :forç.~dos ou de banimento, salvo, quan't'o à pcl1<~ de

I
~
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO 11 - DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: Z-1-0-006-23-00-~(Cont.)

EMENDAS DO CENTRÃO EHENDAS ,COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

morte, a legisloção penal aplic;í.vel em caso de guerra externa
e, no da prisfio pézpe'tua , os crimes de assaIto ou roubo, se
guidos de morte e os de sequestro. de estrupo. e de produção
ou trtttico de drog.-:l5.

ElffiNDA: ZP00327-3
!o,:o;:n::na:'(:o;

Dê-se ao § 23 do Art. 6 do Projeto de Consti1:uição da Co
miss~o de sist~natixação a seguinte redação:

"Art. 6 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 23 _ Nf.ío h.'lvcrá pena de caráter perpétuo, de trabalhos
:forç<")dos ou de banimento. A pena de morte será aplic.'lda nos
seguin"tes cnsos:

I Latrocinio;
11- Seques"tro de cidadão com morte;
111-_EStupro de cri;mça; e
IV _ Trtl.:fico de en"torpecen"tes."

EMENDA: 2P00309-3
LUIZ SOYER PlIDB

§ 23 do ar"t. 6~, suprin~-se as
•••••• de caráter perpétuo,

ElffiNDA: 2P0041B-1
FRANCISCO ROSSI PTB

Suprima-se o § 23 do ~·"tigo 62

expressões:
de trélbalhos :forçados ou

IV
Ul
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EMENDA: ZP00449-1
JOÃo MENEZES PFL
Disposi"tivo emendado: Art. 62, § 23.

O § 23 do Ar"t. 6~ do Proje"to de Constituição (A), passará
a ter a seguinte redação:

Ar't. 6~ •••.•••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••
§ 1l! '":•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 23 _ MO haverá pena de morte, de prisão perpétua, de
tr:malhos :forç<")d:fos. de bnnimen"to e de C01ttisco , ressalvados.
quarrto à pris50 perpétua, a legislação aplicável em caso de
guerra externa. e os crimes de roubo. rap"to de menores de 14
anos. de es"turpo ou de sequestro. seguidos de morte. para os
quads não haverá os benc:ficios de redução de pena. nem da pri
mariedade policial.

EMENDA: ZP01769-0
SAMIR ACHÔA PlIDB
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REF.: Z-1-0-006-Z3-00-*<COn~.)

REF.: 2-1-0-00&-24-00-*
§ 24. Ninguém será

preso se~~o em :flagran'te deli
to, ou por ordem escrita e :fun
dnmcn~~da de aU~oridade

judiciária competente. A pris€lo
de q~lquer pessoa e o local
onde se encorrtze serão comuni
~dos imedia~amente ao juiz
compe'terrtc e à :família do preso
ou pessoa por ele indicada. O
preso será ill:Eormado de seus
direi~os, errtze os quais o de
perrn<:\nccer calado, assegurada a
assis~ência da :família e de
advogado. A prisão ilegal será
imedia~amcnte relaxada pela au
~oridade judiciária.

REF.: 2-1-0-006-Z5-00-*
§ 25. Ninguém será le

v~do à prisão ou nela mantido,
q~ndo a lei ~dmi~ir a liberda
de provisória, com ou sem
~iança.

EMENDAS DO CENTRA0

REF.: 006-Z5-00-*
§ ZS. Ninguém será preso

senão em :fl~gran~e delito. ou
por ordem de autoridade
compe'ten'te. A prisão de q~l

quer pessoa e o l~l onde se
encontre serão comunicados irne
dia'tamcntc ao juiz compe'tcn'te e
à :família do preso ou pessoa
por ele indicada. O preso será
in:formado de seus direitos, en
~e os. ~is o de permanecer
calado, assegurada a :lssis'tên
cia da :família e de advogado. A
prisão ilegal ser~ imedia'tamcn
te relaxada pela autoridade
judiciária.

REF.: 006-26-00-*
§ Z6. IDÊNTICO

tHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

Dê-se ao Ar~. 6~, § 232 Q seguin~ redação:
"Haverá pena de mor~e e não pena de cará~ perpé~. de

'trab~lhos ~orç."ldos ou de benimcntor.
I - Será realizado em 'todo o território ~cional. den"tro

de 3&0 <~rezentos de sessen~a> dias contados da promulgação da
presente Consti'tuiçf;ío, um plebiscito de Qmbito nacional para
que ~ popuãaçãc dc:fina sobre a adoção ou não da pena de mor'te,
na hipó~ese do agente r'ter prati~do lIlãis de U>il ato criminoso
da msma l1c"l'tureza e que o mesmo seja subsequen~ :lO crime prin
cipal ou desnecessário à prá'ti~ do mesmo, o ato 'tenha sido
pra'ti~do com requinte de pervesidade ou contra menor de 14
<q~torze> anos.

Lie Complemcn~ar de~inará como se :fará a consul'ta
plebisci'tária.

EMENDA: ZP00035-S
VAUlIR CAMPELO PFL
l':MENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO 6~, § 24 <PRO.:JETO A>
O § Z4 do Ar't. 6~ do Projeto de Constituição <A> p:lssa ~ a
seguin~e redaçf;ío:
Ar~. 24
§ 24 Ninguém será preso senão em ~lagran~ delito. ou por or
dem escri~a e :fundamen~ad~ de autorid~de compe~en'te. A prisão
de q~lquer pessoa e o local se encontre serão comunicadas i
mediatamen'te ao juiz compe~entc e à :família do preso ou pessoa
por ele indi~da. O preso será in:formado de seus direi~os. en
'tre os q~is o de permanecer calado, assegurando a assistência
dlil :famililil e de lildvogado. A prisão ilegal será irnedia'tamen'te
relax~da pela au~oridade judiciária

I
~

I

REF•. 2-1-0-006-26-00-* IREF': 00&-21-00-*
§ Z&. É assegurado aos § Z? É assegurado aos de-

presos o respeito à sua in~e- ~en'tos e aos presidiários o

EMENDA: ZPOOZ9?-O
RICARDO IZAR
TÍTULO 11 CAPÍTULO I

PFL
_ DOS DIREITOS INDIVIDUAIS
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gridade :física e moral; às respeito à sua integridade :fi
presidiárias serão asseguradas sica e moral, levando-se em
condições para que possam per- conta, quanto à aplicação da
manccer com seus :filhos durante pena, a natureza desta e a si
o periodo de amamentação. A tuação peculiar do ape~.do.

pe~. será cumprida em estabele- ------------------------------
cimentos distintos, de acordo
com a natureza do delito, sua
gravidade, as condições em que
:foi praticado, a idade e os an-
tecedentes criminais do
apenado.

REF.: 2-1-0-006-27-00-* REF.: 006-20-00-*
§ 27. O Estado § zs , O Estado indenizará o

indenizará o condenado por errQ condenado por erro judiciário,
judiciário, assim como o sen- assim como o sentenciado que
tenci<ldo que :ficar preso além :ficar preso além do tempo indi
do tempo indicado na sentença, cada na sentença.
cabendo ação civil e pe~.l con- ------------------------------
tra a autoridade responsável.

<Artigo G~ § 2G)
Acrescentar ao texto do § 26, do artigo 6!1, após os termos
"integridade :física e moral", a seguinte eJq)ressão: - "bem
como trabalho condigno :remunerado".

I
!j

REF.: 2-1-0-006-20-00-*
§ 20. Não haverá pri

são civil por dívida, salvo a
do responsável pelo inadimple
mento voluntário e inescusável
de obrigay5o alimenticia e a do
depositário il~iel, inclusive o
de tributos recolhidos ou des
contados de terceiros.

REF.: 006-29-00-*
§ 29. Não haverá prisão ad

ministrativa, salvo com autori
zação judiciária, nem prisão
civil por divida, exceto a do
depositário i~iel, a do
responsável pelo i~~dimplemento

voluntário de obrigação alimen
tar ou daquele que se haja a
propriado de modo doloso de
tributos recolhidos ou descon
tados de terceiros, na :forma do
lei.

REF.: 2-1-0-006-29-00-* REF.: 006-30-00-*
§ 29. O preso tem c}i- § 30. O preso tem direito à

reito à idcnti:fi,cação dos identi:ficay5o do órgão
responsáveis por sua prisão ou :responsável por sua prisão ou
intcrrog~tório policial. interrog~tóriopolicial.
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REF.: 2-1-0-006-30-00~ IREF.: 006-31-00~

§ 30. Ninguém será § 31. IDÊNTICO
pri.vado de qualquer dos seus
direitos por motivo de crença
religiosa ou de convicção %ilo-
só:fica ou politica, salvo se as
invoca~ para eximir-se de obri-
gação legal a todos imposta e
recu"'>r-se a cumprir prestação
alternativa, %ixada em lei.

REF.: 2-1-0-006-31-00-~ REF.: 006-32-00-~

§ 31. É livre a ex- § 32. É livre a expressão
pressão da atividade intelec- da ativi.dade intelectual, ar
tual, artistica, cientüica e tistica, cienti%ica e de
de comunicação, independente- comunicação., Aos autores per
mente de censura ou licença. tence o direito exclusivo de
Aos autores pertence o direito utilização, publicação ou re
exclusivo de utilização, publi- produção de sua obra, transmis
cação ou reprodução de suas 0- sivel aos herdeiros pelo tempo
bras, transmissivel ;lOS herdei- que a lei %ixar. É assegurada
ros pelo tempo que a lei %ixar. proteção, nos termos dQ lei, QS
É assegurada proteção, nos ter- participações individUQis em
mos da lei, às p;trticipações obr:as coletiv:as e à reprodução
individuais em obras coletivas da imagem e voz humaM, inclu
e à reprodução da imagem e voz sive MS atividades
humana, inclusive nas ativida- desportivas.

des esportivas. -------------------------------

EMENDA: ZP00414-0
MÁRCIO BRAGA PMDB

Emenda Hodi:Eicativa e Aditiva
Dispositivo Emendado: Titulo lI; CQpitulo I, Qrtigo 62

PQrágra%o 31 do Substitutivo da Comissão de Sistematizõlção.
Dê-se \IllI:;\ nova redação ao Artigo 6g § 31.
tlArt. 62 § 31 _ É livre :a expressão da :atividade intelec

tual, artística, cienti%ica e de comunicação, independentemen
te de censura ou licença. Aos autores pertence o direito ex
clusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras,
tr:ansmissivel oos herdeiros pelo tempo que :alei %ixar. É asse
gurada proteção nos termos da lei, às particip:ações individu
:ais em obras coletivas e à reprodução da :imagem e voz humanQ,
inclusive nas :atividades esportivas. se.t:á assegurado aos cria
dores e intérpretes e :administração da arrecadação e distri
buição do direito autoral, por entidade própria, nos termos da
lei.

EMENDA: ZP0059Z-6
AÉCIO DE BORBA PDS

SUbstitua-se a última palavra do § 31, do art. 62, capitu
lo I, Titulo 11, do projeto de Constituição<A>, esportivas por
desportivas.

EMENDA: ZP01ZZ4-0
JOSÉ GENOíNO PT

Emenda aditiva, pela qual se acrescen'ha 00 art. 6~, § 31
do Projeto de Constituição da Comissão de sistematização a se
guinte expressão:

tlse.t:á assegurado QOS criadores, intérpretes e QS respeci:i
'las represent~ções sindicais e associ:oltivas o direito de %is
calização sobre o aproveitamento econômico das obras que cria
rem ou de que participarem."

~
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EMENDA: 2P01362-7
EDMILSON VALENTIM PC DO B

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 6g. § 31
Dê-se a seguin~e redação ao § 31 do Art. 6g do Proje~o de

COr.s~it\lição:
§ 31 _ Ê livre Q e>tpressão da atividade in~elect\lal, ar

~is~ica, cien~i:fica e de comunicação, independen~emcnte de
censura ou licença. Aos au~ores pertence o direi~o exclusivo
de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, "trans
missiveis aos herdeiros pelo ~empo que a lei :fixar. É assegu
rada a proteção, nos ~ermos da Lei, às participações individu
ais em obras cole~ivas e à reprodução da imagem e voz humanas,
inclusive nas a~ividades espor~ivas. SerQ assegurado aos cria
dores e in~érpre~es e CQn~role econômico sobre as obras que
criarem ou de que participarem.

EMENDA: 2P003~6-0

PEDRO CEOLIN PFL
subs~it\la-se o § 33 do Art. 62 pelo da seguin~e redação:
''Todos ~êm direi~o a receber dos órgãos públicos, na :forma

da lei, in:formayàes verdadeiras relativas Q sua Pessoa ou de
entidade que represen~e, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja
imprescindivel à segurança da sociedade e do Es~ado. As in:for
mações requeridas serão prestadas no prazo da lei. sob pena de
crime de responsabilidade."

REFJ: 2-1-0-006-32-00~ REF.: 006-33-00-* EMENDA: 2P01763-1 (280 ass.)
§ 32. A lei assegurará § 33. A lei assegurarQ aos SÉRGIO BRITO PFL

aos lau~ores de inven~os indus- au~ores de inven~os indus"triais Dê-se ao § 32 do ar~. 6= do
~riais privilégio ~emporário privilégio ~emporQrio para a Proje~o de consti1:uição a se
para a sua utilização. bem como sua utilização, bem como 'pro~e- guin~e redação:
pro1feção às criações indus"tri- ção às criações indus"triais. Q Art. 62 •••
aisi à propriedade das marcas, propriedade das marcas. aos no- § 32. Ê assegurado o previlé
aos nomes de empresas e a ou- mes de empresas e a ou~s si9- gio ~emporQrio de inverção, e a
~ros signos distintivos, tendo nos distintivos. pro~eção as criações indus"tri-
em vista o interesse social do ------------------------------- ais e a propriedade de marcas,
paiJ e o seu desenvolvimen~o nomes e sinais distintivos, re-
tecnológico e econômico. salvadas as exccções que a lei
------------------------------- estabelecer no interesse so-

cial, tecnológico e econômico
do Pais.

REFJ: 2-1-0-006-33-00-* REF.: 006-3~-00-*

j § 33. Todos têm direi- § 34. Todos têm o direito
1:0 a receber dos órgãos públi- de receber dos órgãos públicos,
cos iin:formac;;ões verdadeiras, de na :forma da lei, in:formac;;ões de
int~sse particular, coletivo in~eresse par~icular, ou de en
ou ,ge.. ~l, ressalyadas aquelas ~idades que represen~em, res
cuj~ sigilo seja imprescindivel salvadas aquelas cujo sigilo
à ~I;"qurança da sociedade e do seja imprescindivel Q segurança
ES~1do. As in:formações requeri- da sociedade e do Es~ado.

das serão pres~adas no prazo da ------------------------------
lei, sob pena de crime dt:
responsabilidade.

EMENDA: 2P01070-9
PAULO ZARZUR PHDB

IV
\O
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Emenda Substitutiva
Dispositivo Emendado: § 33 do Art. 6\1

Substitu..-se o parágr~o acima pelo da seguinte redação:
"Todos têm direito a receber dos órgãos públicos. na ;forma

da lei, inf'ormaçõcs verdadeiras relativas à sua pessoa ou de
entidade que represente, ressalvndas aqueles cujo sigilo seja
imprescindivel à segurança da sociedade e do Estado. As inf'or
mações requeridas serão prestadas no prazo da lei. sob pena de
crime de responsabilidade".

REF.: Z-1-0-006-34-00-~ REr.: 006-3S-00-~

§ 34. É a todos asse- § 35. A todos é assegurado.
gurado o direito de petição aos na :forlll:.l da lei. o direito· de
Poderes públicos em dclesa de petiç.:jo aos Poderes Públicos em
direitos ou contra ilegalidade def'esa de direitos ou contra
ou abuso de poder. bem como a ilegalidade ou abuso de poder.
obtenç."ío de certidões junto às bem como a obtenção de certi
repartições públicas. para de- dões junto às repartições pú
:fesa de direitos e esclareci- blicas. para dclesa de direitos
mento de situações, independen- e esclarecimento de situ."lções.
temente de pagamento de taxas -------------------------------
ou emoãumerrtos em qualquer
inst3ncia.

EMENDA: ZP00104-1
HENRIQUE CÓRDOVA PDS

Dê-se ao § 34, do Artigo 611. do Projeto de COnstituiç.ão. a
seguinte redaç.,'jo:

§ 34 _ são asseguradas. a qualquer pessoa _ ;fisica ou ju
ridica. os dereitos de petição. reclamação. representação e de
queixa contra atos ou omissões dos poderes públicos que amea
cem ou lesem seus legitimos interesses, bem como o direito de
obtenção de certidões junto às repartições públicas
necessárias à prova de ~s alegações ou ao esclarecimento de
situações. independentemente de pagamento de molumentos e
taxas.

EMENDA: 2P01886-6
OSMIR LIMA PMDB

EMENDA SUBSTITtITIVA
Dar ao § 34 do Art. 6~ a seguinte redação:
,,§ 34 _ É a todos assegurado o direito de petição aos Po

deres públicos em dclesa de direitos ou contra ilegalidade ou
abuso de poder, bem como a obtenção de certidões junto a re
partições públicas, para dclesa de direitos e esclarecimento
de situações de interesse pessoal, independentemente de paga
mento de taxas."

I
wo

I

REF.: 2-1-0-006-35-00-~

§ 35. Nenhum brasilei
ro sern extraditado. salvo o
naturalizado. em caso de crime
comum praticado antes da 1mtu
ralizaç.~o ou de comprovado en
voâvâmerrto em trá:fico interna
cional ilicito de drogas entor
pecentes, na ;forma da lei.

REF.: 006-36-00-~

§ 36. Nenhum brasileiro
será extraditado, salvo o natu
ralizado. em caso de crime co
mum praticado antes da natura
lização ou de comprovado envol
vimento em trá:fico internacio
nal ilicito de drogas entorpe
centes, na :forma da lei.

EtlENDA: ZP01439-9
VIRGILDÁSIO DE SENNA PMDB
Emenda Modi;ficativn
Dê-se ao § 35 do art. 611 a seguinte redação:

"Art. 611 § 35,
Nenhum brasileiro será Clt1:raditado. salvo o naturalizado,

em caso de crime comum praticado antes da naturaliz<Íçào e no
comprovcdo envolvimento internacio1ml no crime organizado ou
trá:fico ilicito de drogas entorpecentes. 1m ;forma da lei".

EMENDA: 2P0175Z-5
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REF.: 2-1-0-006-3S-00-*<Cont.>

REF.: 2-1-0-00G-36-00-*
§ 3G. Nfio será conce

dida extradição de estrangeiro
por crime politico ou de
opinião.

EMENDAS DO CENTHÃO

REF.: 006-37-00-*
§ 37. Não será concedida

extradição de estrangeiros por
crime político ou de opinião.

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

JOSÉ MARANHÃo P1iDB
Acrescente-se ao Art. 6g do Projeto de Constituição da co

missão de Sistematização o seguinte Parágra:fo 3S, renumerando
se o atual e os demais:

"Art. 6g ..

§ 3S. Para assegurar o e:!:etivo respeito dos Podres públi
cos e dos serviços sociais de relevância pública aos direitos
assegurados nesta Constituição, :fica instituida a Ouvidoria
Pública que se incumbirá de apurar abusos e omissões de qual
quer autoridade e'indicar as medidas necessárias de correção e
puniy~o dos responsáveis.

a _ o Ouvidor público será eleito pela maioria absoluta
dos membros do Congresso Nacional, dentre candidatos indicados
pela sociedade civil, maiores de 3S anos. de reputação ilibada
e notório conceito público. na :forma da lei.

b o mandato do Ouvidor público será de quatro :õ\nos.
proibidã a reeleição.

c s50 atributos do Ouvidor Público a inviolabilidade, os
impedimentos. as prerrogativas processuais dos membros do Con
gresso Nacional e os vencimento dos Ministros do SUpremo Tri
bunal Federal.

d _ Lei Complementar disporá sobre a competência. organi
zação. composição e :funcionamento da ouvidoria pública.

e as Constituições Estaduais poderão instituir a ouvido
ria Pública de con:formidade com os principias constantes deste
parágra:fo.

I
~....

REF': 2-1-0-00G-37-00-*
§ 37. eonccder-se-á

asilo a estrangeiros persegui
dos em razão de convicções
politic::ls.

REF.: 006-30-00-*
§ 30. Conccder-se-á asilo

político. na :forma da lei.

~------------------------------

EMENDA: 2P01130-G
ANNIBAL BARCELLOS

Alteração no § 37 do Art.
§ 37 - supressão total.

PFL
6 do titulo Ir

REF': 2-1-0-006-30-00-* IREF': 006-39-00-*
§ 30. A propriedade § 39. É assegurado o direi-

privada é protegida pelo to de propriedade. A lei

EMENDA: 2P01216-7
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Emenda ao Projeto
PT

de Constituição da Comissão de
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Estado. O exercício do direito est;;ilielecerá o proced:imen1:o
de pro)ricdade subordina-se ao para desapropriação por neces
bem-es"tar socâaã , à conscxv<lção sidade ou utilidade pública ou
dos recursos ~~turais e à pro- por interesse social, mediante
teção do meio éllllbicn1:e. A lei jus1:a e prévia indcni'Zaçtío em
estabelecerá o procedimento dinheiro. Em caso de perigo pú
para dcsapropri~ção por ncces- blico iw~ncnte$ ~ autoridade
sidade ou utilidade pública ou competcn1:e poderá usar proprie
por interesse social, median"te dade particular, assegurada ao
jus"ta e prévia indcniza<;:So. Em proprie"tário indenização ul1:e
caso de perigo público iminen- rior, se houver dano.
te, as au"toridades compe1:en"tes ------------------------------
poderão usar propriedade part'i-
cular, assegurada ao
proprie"tário indeni'Zação ulte-
rior, se houver dano decorrente
desse uso.

Sis1:emati'Zação.
Dê-se nova redação ao § 30 do ar1:igo 62, do Prije"to de

COns"tit'uição dã! COmissão de sis"tematização.
"Ar1:. es
§ 36 _ A propriedade é assegurada pelo Es"tado e se subor

dina ao in"tercsse social, observando o seguin"te:
a> a de bens de uso pessoal ou :familiar é insusce"tivel de

desapropria~~o, salvo por inarredável in1:eresse social, ou ou
utilidade ou necessidnde pública, mediante justa e prévia in
denização, em dinheiro se assim o exigir o expropriado;

b> a de bens de produção é suscetivel de desapropriação
por necessidade ou u1:ilidade pública ou por in"teresses social,
desde que necessária à execução de planos, programas e proje
tos de desenvolvimento social e econômico, sej= eles da Un
ião, dos Es"tados ou dos tfunicipios, median"te justa indeni'Za
ção;

c> os cri"térios para determinar o valor e a :forma de inde
ni'Zação por desapropriação sempre levarão em con"ta o não uso,
o uso merarncn"te especula"tivo do bem desapropriado nos úl"timos
"três anos e, se bem de produção, a média da produ"tividade do
mesmo periodo , além da signi:ficação econômica do a"to expro
pria"tório em rela~"ío ao pa'trimônio do expropriado, considerada
a base de gar::m"tia de seus dependen"tes."

EMENDA: 2P01207-6
AMAURV HULLER PDT

Dê-se ao parágra:fo 30, do ar"t. 62, do Tit'ulo lI, capit'ulo
I <dos direi"tos individuais e coletivos>, do Projeto da Comis
são de Sis"tematização, ã! seguin"te redação.

Ar"t. 62 •••.•.•••••...••••.•....••••.•••..•••••••••••••
§ 36 _ i propriedade privada é pro"tegida pelo Estado, ca

bendo :il lei discipli~~ seu uso e limi"tes. O exercicio do di
rei"to de propriedade subordina-se ao bem-es"tar social, à con
servação dos recursos naturais e à pro"teção do meio ambien"te.
A lei es"tabelecerá o procedimen"to para desapropriação por ne
cessidade ou u"tlidade pública ou por in"teresse social, median
te prévia e jus"ta indenização.

Em caso de' perigo iminente, as au"toridades poderão usar
proprieda.de par"ticular, assegurada ao proprie"tário indenização
ulterior, se houver dano decorrcn"te desse uso.

Et~A: 2P014Z5-9
SIMÃO SESSIH PFL
Emenda aditiv:il
Proje"to de Constit'uição _ Subst'itu1:ivo da COndssão de
Sis"temati'Znlção.
Dê-se ao § 38 do art. 62 la seguin"te redação:

w
N

I
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REF.: Z-1-0-00G-38-00-*<COnt.>

EMENDAS DO CENTRÃO EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

n§ 38 O direito de propriedade subordina-se bem-estar so-
cial, à de:fesa do patrimônio cul"tural, ••••••"

REF.: 2-1-0-00G-39-00-* REF.: OOG-40-00~

§ 39. A propriedade § 40. A propriedade rural
rural de até vinte e cinco hec- de até vinte e cinco hectares,
tares, desde que trabalhada por desde que trabalhada por uma
uma :familia, não pode ser obje- :familia, não será objeto de pe
to de penhora, para pagamento nhora para pagamento de débito.
de qUe'lisquer débitos. A lei de:finirá os meios de :fi-
------------------------------- naneiar o seu desenvolvimento.

EMENDA: ZPOOSOO-4
MIRALDO GOMES PHDB

Emenda
Acrescente-se ao § 39 do Art. Gg o seguinte:
Art.6~_ .
§ 39 ••• ", bem como, o único bem imóvel residencial, cuja

avaliação não seja superior a cem vezes o valor do salário mi
nimo o:ficial."

EMENDA: ZP01S5Z-Z
JOAQUIM SUCENA PHDB
EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao § 39 do artigo Gg a seguinte redação:
n§ 39. É :facultCldo ao propriétario da pequena propriedade

rural, assim de:finida em lei, desde que travalhada pela :fami
lia, a sua impenhorabilidade, bastando, para isso, a averbação
gratuita no registro competente.'

EMENDA: ZP01SG6-Z
NELSON CARNEIRO PHDB

Rdija-se assim o Art. 6g, § 39:
A pequnq propriedade rural, Clssim de:finida em lei, desde

que trabalhda pela :familia, não será objeto de penhora par pa
gamento de débitos decorrentes sua atividade produtiva.

EMENDA: ZP01909-9
ODACIR SOARES PFL

Acrescente-se ao artigo 6g parágrafo de no. 39, renumera
dos os demais, com a seguinte redação:

n§ 39 _ Quando da decisão judicial, na ação de despejo e
na de reintegração de posse, puder resultar lesão à comunidade
ou a grupo social, o juiz ou o tribunal poderá suspender o
processo por prazo determinado e o:ficiar ao órgão competente
do Poder Executivo para que promova a desapropriação
respectiva. '

I
w
w
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REF.: 2-1-0-006-~0-OO-*
§ 40. É garantido o

direi'tto de herança.

-----~-------------------------

REF.: 00G-41-00-*
§ 41. IDÊNTICO
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REF.: 2-1-0-006-41-00-*
§ 41. o

promoverá, na :fOrtI\Q da
dc:fesa ~o conswnidor.

Estado
lei, a

EMENDAS DO eDn"RÃO

REF.: 006-43-00-*
§ 43. IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P01013-0
CARLOS CHIARELLI PFL

Emenda substi'tutiva.
Dispositivo emendado: § 41 do art. 6.
Substi'tua-se o § 41 do art. 6, pelo seguinte:
§ 41. Fica assegurado ao contribuinte, ao consumidor e ao

uS"..:ário e, se.'lI =cessidade de express;\ ou'torg;\ d~ ~eres. aos
órgãos que os representem, o direito de ação :fQc:e a lesões aos
seus legítimos interesses, inclusive contra abusos de poder de
qualquer espécie ou origem, especialmente quando pratic:ados
pelo Poder público. Se a lesão :for de responsllbilidade de um
sujeito privado, poderá o Estado, por iniciativa próprila ou do
interessado, intervir no :feito, suplementado la ação da parte
o:fendida, desde que esta se IIIOstre íne:fic:az".

REF.: 2-1-0-006-42-00-*
§ 4Z. t livre a assis

tência religiosa nas entidades
civis e militares de internação
coletiva, e será prestada me
diante solicitação do
interessado.

REF.: 006-44-00-*
§ 44. t assegurada, nos

termos da lei, a assistência
religiosa prestada por brasi
leiros nas entidades civis e
militares de internação
coletiva.

EtmNDA: 2P01072-5
JAYH'E P.lILIARIN PTB
Emenda supressiva

Dispositivo Emendado: § 42 do Qr'tigo 62 do Projeto de
COnsti'tuição :

suprima-se do § 42 do ~t. 62 as expressões "civis e
militares".

o dispositivo emendado :ficará com la seguinte redação:
"Ar"t '" 6~ .. '" '" '" '" .. '" .. '" '" '" '" '" '" '" .. '" '" '" '" '" '" .. '" '" .. '" '" .. '" '" '" ...... '" '" '" .......... '" .. '"
'" ...... '"...... '" '"........ '" ...... '" ........ '" '" .... '" '" .... '" '" '"........ '" ...... '"'" '" .... '"........ '" '" '" .... '"
§ 42 _ É livre a assistência religiosa nas entidades de

internação coletiva, e será prestada mediante solicitação dp
interessado."

I
~
I

REF.: 2-1-0-006-43-00~ REF.: 006-45-00-*
§ 43. Todos podem § 45. Todos podem reunir-se

reunir-se paci:ficamente, sem paci:ficamente, sem armas , em
armas, em locais abertos ao pú- locais abertos ao público, in
blico, independentemente de au- dependentemente de autorização,
torizaç.,"ío, exigivel prévio avi- exigivel, na :forma da lei., pré
so à autoridade somen1:e quando vio aviso à autoridade, que só
a rcuni50 possa prejudicar o inter:ferirá para manter a ordem
:flUHo normal de pessoas ou e garantir os direitos indivi
veiculos. duais e coletivos. O direito de
------------------------------- reunião não pode ser usado PQra

:frustrar outra reunião, previa-
mente convocada para o mesmo
local.

E~NDA: 2P00755-4
JÚLIO COST)UlILAN PHDB
Emenda Hodi:ficativa.

Dispositivo Emend:ado: Art ~
O parágra:fo 43 do Art. 6!! do Projeto de Constl'tuição ~SSIa

a ter a seguinte redaçSo:
"Ar't.. 6-g ....
943 _ Todos podem reunir-se paci:fic:amente, sem QrlII;lS, em

locais :abertos ao público, mediante l'révia autori~ da au
toridade competente quando a reunião possa prejudicar o :fluxo
normal das pessoas ou veiculos".

DmNDA: 2P01556-5
GIDEL DANTAS PHDB

Dê-se ao § 43 do art. 6g, a seguinte red:at;áo:
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REF.: 2-1-0-006-43-00-*<COnt.>

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

"Todos podem reunir-se paci:ficamente, sem armas, em locais
abertos ao público, na :forma em que a lei estabelecer."

REF.: 2-1-0-006-44-00~ REF.: 006-46-00-*
§ 44. É plena a liber- § 46. É plena a liberdade

dade de associação, exceto a de de associação para :fins lici
caráter paramilitar. A :fundação tos, vedada a de caráter
de associações e cooperativas paramilitar. A criação de asso
indcpcnde de autorização, veda- ciac;;ões e cooperativas indepen
da a inter:ferência estatal em de de autorização, vedada a in
seu :funcionamento. tcr:ferência estatal em seu
------------------------------- :funcionamento.

EMENDA: 2P019Z9-3
R<>BERTO BRANT PHDB

Dar ao § 44 do Ar't. 6g a seguinte redação:
§ 44 _ É plena a liberdade de associação

tos, exceto a de caráter paramilitar. A
associações •••"

parQ :fins lici
:fundação de

REF.: 2-1-0-006-45-00-*
§ 45. As associações

só poderão ser compulsorian~nte

dissolvidas ou ter suas ativi
dades suspensas por decisão ju
dicial transitada em julgado.

REF.: 2-1-0-006-46-00~

§ 46. Ninguém poderá
ser compelido a associar-se ou
a permanecer associado.

REF.: 2-1-0-006-47-00-*
§ 47. As entidades as

sociativas. quando eJq)ress~n

te autorizadns, na :forma de seu
estatuto ou instrumento consti
tutivo, têm legitimidade para
representar seus :filiados em
juizo ou :fora dele.

REF.: 2-1-0-006-48-00-*
§ 48. COnceder-se-á

"habeas-corpus" sempre que al-

REF.: 006-47-00-*
§ 47. IDÊNTICO

REF.: 006-48-00~

§ 48. IDÊNTICO

REF.: 006-49-00~

§ 49. IDÊNTICO

EMENDA: 2P00719-8
JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PHDB

Emenda Modi:ficativa
Desobre-se o § 53 do art. 62 em dois dispositivos, com a

seguinte redação:
§ 53 _ "Qualquer cidadão ou partido politico é parte legí

tima para propro ação popular que vise Q anular atos lesivos
ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado
particpe •"

§ 53a _ "As entidades representativas de interesses cole
tivos são parte legitima para de:fendê-los em juizo, na :forma
da lei."

_ suprima-se o § 47 do art. 62

I
w
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guém so:frer ou se achar ameãlça
do de so:frer violência ou coa
ção em sua liberdade de locomo
ção, por ilegalidade ou abuso
de poder.

REF.: Z-1-0-006-49-00-~

§ 49. Conceder-se-â
m<,mdado de segurança para pro
teger direito liquido e certo,
individual ou coletivo, não am
parado por "habeas-corpus" ou
"habeas-data", seja qual :for a
autoridade responsável pela i
legalidade ou abuso de poder,
estendendo-se a proteção contra
a conduta de particulares no
cxercicio de atribuições do Po
der público.

REF.: Z-1-0-006-50-00-~

§ 50. O mandado de se
gurança coletivo pode ser impe
trado por partido politico, com
representaç:ão na câmara dos De
putados ou no Senado Federal,
organizaçao sindical, entidade
de classe ou qualquer associa
ção legalmente constituida, em
:funcionamento há pelo menos \llI\

ano, em de:fesa dos interesses
de seus membros ou associados.

EHE:'NDAS DO CENTRÃO

REF.: 006-50-00-*
§ 50. Conceder-se-á mandado

de segurança para pro'teger di
rei'to liquido e cer'to, não am
parado por "habeas corpus" ou
"habeas da'ta", sej::l qual :for a
au'toridade responsável pela i
legalidade ou abuso de poder.

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDAi 2P0130S-C
JOSÉ HARIA EYMAEL PDC

Emenda Aditiva
Adite-se ao Artigo 6~ § 149:
Artigo es
§9_ •••••••••••••••••••••••••••••• 1II •••• _ ••••••••••••••• "

Conceder-se-á aind::l mand~do de segurança pm:-a prevenir i
liei'ta sQnção fiscal, e:araci:erizadQ la ameaça, por mani:Ecs'ta e
errônea interpretação dada pela r:a:zendQ Pública, :\ determin:ada
norma. I

w
0'\
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EMENDA: ZP007ZZ-0
LOUREMBERG NUNES ROCHA PHDB
Art. 6~

§ 51 - Conceder-se-á mand:kio de injução, na :Eorma da lei. sem
pre que a :Eal~ de no~ regul:mentadora torne inviável o e
xereicio das liberdades constitucionais e dos direitos ineren
tes la n<,'lcionalidade. li soberania do povo e à eidôldanÜl."

REF.: 2-1-0-006-51-00-*
§ 51. Conceder-se-á

mandado de injunção, M :forma
da lei, sempre que a :falta. de
norma regulamentadora torne
inviável o exereicio das liber
dades constitucionais e das
prerrogativas ineren'tes à na
cionalidade, à soberania do
povo e à cidadania.

REF.: 006-51-00-*
§ 51. Conceder-se-â mandado

de injunção, na :Eorma da lei.
sempre que a :falta da no~ re
gulamentadora torne inviável o
exercicio das liberdades cons
titucionais e das prerrogativas
inerentes à nacionalidade, à
soberania e à cidadania. EMENDA: ZP01513-1

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Art. 6, § 51

PHDB
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REF.: 2':1-0-006-51-00""*(COnt.)

REF.: 2-1-0-006-52-00~

§ 52. COnceder-se-á
"habeas-data":

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 006-52-00-*
§ 52. IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

Acrescente-se ao art. 6. § 51 do Projeto de COnstituiçtlo.
após a palavra "exercicio", a expressão "dos direitos e". :fi
cando o dispositivo com a seguinte redação:

A.!:"t.. 6 ..
§ 51 Conceder-se-á ••• exercicio dos direitos e liberda

des constitucionais e das prerrogativas •••

REF.: 2-1-0-006-52-01-* REF.: 006-52-01-*
I - para assegurar ao I - para assegurar. na :for-

brasileiro o conhecimento de ma da lei, ao brasileiro o co
,in:formayões e re:ferências rela- JÍhecimento de in:formaçê)es rela
tivas à sua pessoa, pertencen- tivas à sua pessoa, constantes
tes a registros ou bancos de de registro ou bancos de dados
dados de entidades particula- de entidades governamentais, ou
,res, públicas ou de caráter 0- de caráter público, re,ssalvadas
:ficial, bem como dos :fins a que as in:formações cujo sigilo seja
se destinam; indispensável à segurança da
------------------------------- sociedade ou do Estado.

EMENDA: 2P01720-7
MATHEUS IENSEN PtIDU

Emenda Substitutiva
Dê-se ao Inciso I, § 52 do art. 6~. a seguinte redação:
"Para assegurar ao brasileiro. na :forma da lei, o conheci

mento de in:formações e re:ferências relativas à sua pessoa,
pertencentes a registros ou bancos de dados de entidades go
vernamentais ou de caráter público. ressalvadas aquelas cujo
sigilo seja imprescindivel à proteção da sociedade e do
Estado".

I
~
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REF.: 2-1-0-006-52-02-*
11 - para a reti:fica

ção de dados, em não se pre:fe
rindo :fazê-lo por processo si
giloso, judicial ou
administrativo.

REF.: 2-1-0-006-52-03-*

REF.: 006-52-02-*
II - IDÊNTICO

EMENDA: 2P00364-a
AGASSIZ ALMEIDA PtlDU

Dipositivo emendado: Parágra:fo 52. do Art. 6~

Acrescente-se o seguinte item ao Parágra:fo 52, do Art. 6!Z
do Projeto de COnstituição:

"Art'.. 6~ ..
I _ ..
II ..
lII- _ não serão :fornecidas. sob qualquer hipótese. in:for

mações, por entidades públicas ou privadas. de situações pas
sadas de que a pessoa já não esteja mais em débito, punindo-se
o in:frator pelos danos morais e materiais ocasionados.'
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REF.: Z-1-0-006-53-00-* REF.: 006-53-00-.
§ 53. Qualquer pessoa § S3. Qualquer cidadão c

:fisica ou juridica domiciliada parte legitima para propor ação
no Brasil é parte legitim.."l para popular visando a anular ato
propor ação popular que vise a ilegal e lesivo ao patrimônio
anular ato ilegal ou lesivo ao de entidade pública. à morali
patrimônio público. à moralida- dade l:ldministrativa. ao meio
de administrativa. à comunida- ~iente. ao patrimônio histó
de. à sociedade em geral. ao rico e cul"tural. ou a direito
meio ambiente. ao patrimônio sem ti1:uJ.aridade especi:fica que
histórico e cultural ou ao interesse à comunidade.
consumidor. O autor da ação c -------------------------------
isento das custas judiciais e
do ônus da sucwnbência. salvo
comprovVlda má :Ec.

EMENDA: ZPOOZ70-1
AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFL

Dê-se ao artigo 62 § 53 a seguinte redação:
§ 53. Qualquer pessoa :fisica ou juridica domiciliada no

Brasil é aprte legitima para propor ação popular que vise a
anular ato ilegal ou lesivo ao patrimônio público, à moralida
de administrativa, à comunidade. à sociedade em geral, ao meio
ambiente. ao ambiente do trabalho, ao patrimônio histórico e
cultural ou ao consumidor. O autor da ação c isento das custas
judiciais e do ônus da sucwnbência, salvo comprovada má :fé.

EMENDA: ZP0046S-Z
FELIPE MENDES PDS

Dê-se a seguinte redação ao § 53 do Art. 6g:
Art. 6~:

§ 53 _ Qualquer pessoa :fisica ou juridica. domiliciada no
Brasil. é parte legitima para propor ação popular para anular
ato ilegal lesivo ao patrimônio público, à normalidade admi
nistrativa, à comunidade. à sociedade em geral. ao meio am
biente, ao patrimônio histórico e cultural ou ao consumidor. O
autor da ação é isento das custas judiciais e do ônus da in
cumbência, salvo comprovada má :Eé.

EMENDA: ZP00719-S
JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PHDB

Emenda Modi:ficativa
Desobre-se o § S3 do art. 6l! em dois dispositivos, com a

seguinte redação:
§ S3 _ "Qualquer cidadão ou partido politico é parte legi

tima para propro ação popular que vise a anular atos lesivos
ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado
particl'e."

§ 53a _ "As entidades representativas de interesses cole
tivos são parte legitima para defendê-los em juizo. rol :forma
da lei."

_ supri~e o § 47 do art. 62

EMENDA: ZP0139Z-9
TITO COSTA PMDB
EMENDA MODIFICATIVA
E SUPRESSIVA PAACIAL
TÍTULO II
CAPÍTULO I Dos Direitos e Garantias IndividUãlis

Artigo &2 _ § S3 _ Passará a ter a seguinte redaçQo:
"Qualquer pessoa :fisica. partido politico com representa

ção rol c5m."lrá\ Federal ou no Senado da República. associaçQo ou

I
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I /-- I I I

REF.: 2-1-0-006-53-00-*<COnt.)

REF.: 2-1-0-006-54-00-*
§ 54. É reconhecida a

institui~~o do júri com a orga
nização que lhe der a lei, as
segurados o sigilo das vota
ções, a plenitude de de:fesa, a
soberania dos veredictos e a
competência para o julgamento
dos crimes dolosos contra a
vida.

REF.: 2-1-0-006-55-00-*
§ 55. cabe ação de in

constitucionalidade contra ato
que, por ação ou omissão, :fira
preceito desta constituição.

REF.: 2-1-0-006-56-00-*
§ 56. As açoes previs

tas nos §§ 46 e 52 são
gratuitas.

REF.: 2-1-0-006-57-00-*
§ 57. serão gratui:tos

todos os atos necessários ao
exercício da cidadania, para as
pessoas rccoro1ccidamcntc po
bres, na :forma da lei.

REF.: 006-55-00-*
§ 55. É reconhecida a ins

tituição do júri com a organi
zaçi;ío que lhe der a lei, para o
julgamento dos crimes dolosos
contra a vida. A lei poderá a
tribuir ao júri o julgnmento de
outras causas cíveis ou
criminais.

REF.: 006-56-00-*
§ 56. cabe ação de incons

titucionalidade contra ato ou
omissão, que :fira preceito des
ta constituição.

REF.: 006-57-00-*
§ 57. IDÊNTICO

sindi~.to é parte legitima para propor ação popular que vise a
anular ato ilegal e lesivo ao patrimônio público, à moralidade
administrativa, à comunidade, à sociedade em geral, ao meio
ambiente, ao patrimônio histórico e eul"tural e ao consumidor.

EMENDA: 2P006Z7-5
VASCO ALVES PMDB
Dê-se ao § 54 do Artigo 6g a seguinte redação:
§ 54 _ É reconhecida a instituição do júri com organização que
lhe der a lei, assegurados o sigilo das votações, a plenitude
da de:fesa, soberania dos vereditos e a competência para o jul
gamento dos crimes dolosos contra a vida, crimes contra econo
mia popular, os crimes contra o patrimônio público e o meio
ambiente.

EMENDA: ZP01032-6
ALFREDO CAMPOS PMDB

Emenda Modi:ficativa
Dispositivos Emendados: § SS e 60, do Art. 6~

Dê-se ao § 55, do art. 6g, a redação abaixo, suprimindo
se, em consequência, o § 60 do citado artigo:

"Art. 6l! •.•••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••.••••
§ 55 _ As-normas de:finidoras dos direitos e garantias :fun

damentais têm apli~~o imediata, cabendo ação de inconstitu
cionalidade conta ato que :fira preceito desta COnstituição e
nos casos da não adiç.~o, pelos poderes públicos, das normas e
atos que visem assegurar os direitos e garantias de que se
trata."

EMENDA: 2P00597-7
GERSON PERES PDS

No capitulo I Dos Direitos Fundamentais onde se lê, no §
57, art. 6g: Serãõ gratui.tos todos os atos necessários ao e
xercicio da cidad::mia, para as pessoas reconhecidamente po
bres, na :forma da lei. Do projeto da COmissão de Sistematiza
ção, leia-se:

Art.

I
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REF.: ;:·-1-0-006-5'-00-;HCOnt.)

REF.: 2-1-0-006-58-00-*
§ 58. O Estado

prestará assistência juridica
integral e gratuita aos que
comprovarem insu:ficiência de
recursos.

REF.: 2-1-0-006-59-00-*
§ 59. Os direitos e

garantias expressos nesta COns
tituição hão excluem outros de
correntes do regime e dos prin
cipios por ela adotados. ou dos
atos internacionais de que o
Pais seja signatário.

REF.: 2-1-0-006-60-00-*
§ 60. As normas defi

nidoras dos direitos e garan
tias :fund~entais têm aplicação
imediata.

EHENDAS DO CEm'RÃO

REF.: 006-58-00-*
§ 58. IDÊm'ICO

REF.: 006-59-00~

§ 59. Homens e mulheres são
iguais em direitos e obriga
ções. nos termos desta COnsti
tuição. cabendo:ao Estado ga
rantir a e:fic:ácia desta
disposição.

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

são gra"tuitos aos reconhecidamente pobres na :forma da lei
o registro civil de nascimento e o atestado de óbito bem como
os demais atos necessários ao exercicio da cidadania.

EMENDA: 2P00041-0
JU.OYSIO CHAVES PFL

Dê-se ao Parágr:úo S9. do art. 6!1 do Projeto de COnstitui
ção. aprovado pela comissão de Sistematização. a seguinte
redação:

"§ 59 _ Os direitos e gar.lõlnti.lõls expressos nestla COnsti'tui
ção hão exclUCll\ outrosdecorrentes do regime e dos principios
por ella adotados. ou dos tratados internacionais de que o Es
tado seja parte."

EMENDA: 2P0103Z-6
ALFREDO CAMPOS PMDB

Emendla Hodi:ficativa
Dispositivos Emendados: § 55 e 60. do Art. 62
Dê-se ao § 55. do art. 6!1. la redação abaixo. supr:imindo

se. em censequêncâa , o § 60 do citado artigo:
"Ar't.. 6~ ..
§ SS _ As-normas definidoras dos direitos e garantias :fun

damentais têm aplicação imediata. cabendo ação de inconstitu
cionalidade conta ato que :fira preceito desta consti'tuição e
nos casos da não adição. pelos poderes públicos. das normas e
atos que visem assegurar os direitos e garantias de que se
trata."

EMENDA: 2P01960-9
RACHID SALDANHA DERZI PMDB

Dê-se ao parágr:úo 60 do artigo 62 la seguinte redação:
"§ 6~ as normas de:finidorQs dos direitos e garantias :fun

damentais terão aplicação imediata desde que sejam cumpridos
os deveres correspondentes expressos em algumas delas. e os
deveres a serem estabelecidos pela legislQção ordinária."

~



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO II - DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 2-1-0-00G-G1-00-~

EMENDAS DO eEm'RÃO EHENOAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P00131-9
CHAGAS DUARTE PFL

Acrescente-se ao art. 6g do Projeto de Constituição (A) o
seguinte p=ágr:no:

Art. 6~ ..
§ A LeI tipi:Eicará como crime a prática do aborto, salvo

se não-houver meio p=a salv= a vida da gestante.

EMENDA: 2P00177-7
JOSÉ CAMARGO PFL

Acrescente-se ao =tigo 6g do Projeto de Constituição (A)
da Comissão de Sistematização o seguinte

n§ O juiz dcc:ret=á a prisão preventiva se houver no
inquérito indicios veementes da prática do crime de
latrocinio".

EMENDA: 2P00179-3
JOSÉ CAMARGO PFL

Acrescente-se ao =t. 6g, do Projeto de Constituição (A)
elaborado pela Comissão de Sistematização, o seguinte § 61:

nArt. G!l ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 61 Os crimes de sequestro e de tráfico de entorpecentes ou
drogai serão in:niançáveis e punidos com pena de reclusão. Os
condenados pela prática desses delitos não terão direito ao
sursis".

EMENDA: 2POOS18-7
PIMENTA DA VEIGA PMDB
Emend:.l aditiva do =t. 6g
Não haverá, em nenhuma hipótese, documento sigiloso por mais
de trinta anos, a cont= de sua produção.

EMENDA: 2POOS51-9
DIRCE TUTU QUADROS PTB

EMENDA ADITIVA.
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 6g
Acrescente-se parágr:no ao Artigo 60, com redação

seguinte:
ART.. 6~ - " ..

§ ••• - É livre o exercicio e a prática de assistência e trata
mento espiritual, desde que realizados gratuitamente;

I
~

EMENDA: 2P01054-7
HAGUITO VILELA
Titulo II

PMDB



ASSEHBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO 11 - DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 2-1-0-006-61-00-*<Cont.>

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

Dos Direitos e Garantias Fundamentais
capitulo I
Dos Direitos IndividU:õlis e COletivos
Propõe-se inclusão de um novo p::arágra:fo ao seu art. 6~

§ <••• > A lei consider::ará la mais grave ofensa ao povo o "crime
de Colarinho Branco", sendo sua prática iJ1Q:f:iansável, impres
critivel e insuscetivel de graça ou anistia, por ele respon
dendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-lo
ou denunciá-lo, se omitirem.

EMENDA: 2P011454-Z
DEL BOSCO AMARAL PHDB

Acrescente-se ao artigo 6~ do Titulo 11, capitulo I, o se
guinte parágra:fo:

§ - "A Lei poderá considerar, assim como o JUiz na sua a
plicaçao, desigualdades biológicas, culturais ou econômicas,
para proteçao do mais :fraco".

EMENDA: 2P018Z1-1
RAQUEL CAPIBERIBE PHDB

Acrescenta-se um p::arágra:fo ao ::artigo 6g:
É criado o De:fensor do Povo, incumbido, na :forma da lei

complementar, de zel::ar pelo e:fetivo respeito dos poderes dos
estados aos direitos assegurados nesta Constituiç;ío, apurando
abusos e omissões de qualquer autoridade e indicando os 6rgãos
competentes as medidas necessárias a sua correç;ío ou puniç;ío.

§ 1~ _ O De:fensor do Povo poderá promover a responsabili
dade da autoridade requisitada no caso de omissão abusiva na
adoção das providências requeridas.

§ zll _ Lei COmplementar disporá sobre a competência, a or
ganização e o :funcionamento da De:fensoria do Povo, observado
dos seguintes principios: '

I· O De:fensor do Povo é escolhido, em eleição secreta,
pela maioria absoluta dos membros da câmara dos Deputados, en
tre candidatos indicados pela sociedade civil e de not6rio
respeito público e reputação ilibada, com mandato não
renovável de cinco anos;

11 são atribuidos ao Defensor do Povo a inviolabilidade,
os impedimentos, as prerrogativas processuais dos membros do
Congresso N:x:ional e os vencimentos dos Ministros do Supremo
Tribu~~l Federal;

UI As Constituições Estaduais poderão instituir a De-
:fensoria do Povo, de con:formidade com os principios constantes
deste artigo.

I
i!3
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EMENDA: ZP01832-7
SALATIEL CARVALHO PFL



ASSElIBLÉIA NACIONAL CONSTlTUItn'E

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO 11 - DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAHENI'AIS

I
PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: ~-1-0-006-61-00~(Cont.)

REF.: 2-1-0-006-99-00-*

REF.: 2-1-0-999-00-00-*

EHENDAS DO CENTRlo EHEHDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

ElIICnda Aditiva
Acrescente-se ao Artigo 62 do Projeto de Constituição o

seguinte parágrafo:
"Art. 62
"§ _ Ninguêm deporá ou responderá com respeito a crime,

senão perante autoridade judiciária, garantido o
contraditório. ' ,

EMENDA: 2P01933-1
JOSÉ TAVARES PHDB

EMENDA ADITIVA
Acrescente:"se ao art. 6, do Projeto, onde couber, o se

guinte parágrafo:
,,§ • • • _ A lei de:finirá COIllO crimes ina:fiançáveis o ter

rorisll\O e o trá::Eico de substâncias entorpecentes determinantes
de dependência :fisica ou psiquica, sendo, este últilllO , de:fini
do tambêm COll\O imprescitivel. "

EMENDA: 2POZ03Z-1
RAQUEL CÂNDIDO PFL

Inclua-se o seguinte parágrafo ao art. 62 do Substitutivo
do relator:

Ar~. 6g •••••••••..•••••••.•.•••••••••••••••••••••••.•••
§ _ Homens e mulheres são iguais em direitos e obriga

ções nos termos desta Constituição, cabendo ao Estado garantir
sua e:Eic:ácia, :formal e materiallllCnte.

------------------~-------------------------------------------

EMENDA: ZP00144-1
JOAQUIH HAICKEL PHDB

EMENDA AlTIVA. Inclua-se no Titulo II, capitulo I Dos Di
reitos Individuais e Coletivos.

§. • • Ninguêm será obrigado a servir de testemunha contra
si mesmo.

EMENDA: ZP00430-0
ÁLVARO VALLE PL
Emenda aditiva
Acrescente-se, onde convier, no Titulo 11:
Ar't. So b rigorosa orientação médica, e nos termos da lei, é
licita a retirada de órgãos ou partes do corpo humano para
transplante ou outra :finalidade terapêutica, salvo se, enquan
to viva, a pessoa se 'tiver mani:festado contra es'ta retirada.

~

EHENDA: 2P00669-1
CRISTINA TAVARES PHDB



ASSEHm.ÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECREtT1lHIA GERJU. DA MESA

TÍTULO II - DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDJlHEHTAIS

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 2-1-0-999-00-00-~(Cont.>

REF.: 2-1-0-999-99-00-*

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

InclWl-se onde couber: <no Ti1:ulo 11; capo i>
"Reconhecer o direito universal de uso, reprod~ e imi

tação, sem remuneração das descobert<ils cienti:ficas e teconoló
gicos rc:ferente a vida, a saúde e a alimenTação."

EMENDA: 21'01464-0
ROBERTO JEFFERSON PTB

Emenda Aditiva
InclWl-se um P<:lrágra:fo onde couber no capitulo I dos Di

reitos IndividWlis e Coletivos.
"9 • • • • É dissociQvel do direito :I integridade :fisica e

mental o relativo la segurança pessoal e :I autode:fesa."

EMENDA: 21'00773-2
CHAGAS RODRIGUES PMDB

Emenda Aditiva. Acrescente-se onde couber, no capo I, do
Ti1:ulo 11 do Projeto de Consti1:uição, da Comiss!W de
Sistemati:zação:

Quem :for condenado, em sentença irrecorrivel, por homicí
dio doloso, pe:rderQ 25% <vinte e cinco por cento> de seus bens
em :favor dos herdeiros e dependentes do assassinado, na :form:a
da lei.

I
t
I



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO II - DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: Z-2-0-000-00-00-*
CAPÍTULO 'II
DOS DIRE~TOS SOCIAIS

--------~----------------------

EHENDAS DO CENTRÃO EHEND~ COLETIVAS El'IENDAS INDIVIDUAIS

con'trQ despedida imoti
lei;
caso de desemprego

REF.: Z-2-0-007-00-00-* IREF.: 000-00-00-*
Art. ,g são direitos Art. ~ São direitos dos

dos 1:r:ilinlhadores urbanos e ru- 'trabaUsdores:
rais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição
social:

EHENDA: 21'00095-9
ANTONIOCARLOS UENDES TRAME PFL

Dê-se a seguinte redação ao:
Artigo '7S _ são direitos dos 'trabalhladores urbanos e ru-

rSlis, :além de outros que visem à melhoria de sua condição
social:

I _ garantia de emprego protegido
va'd:a ou sem justa eausa, nos "termos da

II _ seguro-desemprego. em
involuntário.

III _ :fundo de garantia de tempo de serviço:
IV _ salário-mínimo nacionalmente uni:fiCãldo, CãlpãlZ de sa

tis:fazer ás suas nccessidade básiCãlS de sua :fall\ílía, com re:a
justes periódicos de modo a preserv:a-lhe o poder aquisitivo,
vedad:a sua vinculação para qualquer :fim;

V _ piso sQlarial proporcional à extensão e à complexidade
do 'trabalho;

VI inrredutibílidade de SQlário ou vencimento, salvo o
disposto-em convenção ou acordo coletivo;

VII _ s:alário :fixo, nunc:a in:ferior ao minimo, se prejuízo
na rcmuner:aç1ío variável quando houver;

VIII décimo terceiro salário;
IX _ salãrio do trabalho noturno superior ao do diurno;

X _ participação nos lucros, desvinculados dQ remuneração,
e na gestão da empresa, con:forme de:finido em lei ou em nego
ciSlção coletiv:a;

XI _ salário-:fãllllíliQ aos dependentes, nos "termos da lei;
XII _ duração do trabalho normal não superior a quarentQ e

qua'tro borlas semanais;
XIII _ jornada mãxilllãl de seis horas ininterruptas para o

'trQbalho re:alizado em termos de revezamento;
XIV _ repouso semanal remunerado, aos domingos e :feriados

civis e religiosos, de acordo com Q 'tradição local, salvo no
saso de atividades essenciais definidas em lei;

XV _ remuneração em dobro do serviço extraordinário: .
XVI _ gozo de :fériQS Qnuais, na :forma de lei, com remune

ração integral;
XVII _ licenç:a remunerada à gestante, sem prejuízo do em

prego e do SQlário, com duração mínima de cento e vinte dias;
XVIII _ aviso prévio proporcional ao tempo de serviço,

I
~
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA HESA

TÍTULO IX - DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDJUiENTAIS

PROJETe DE CONSTITUIÇÃO

REF.: Z-Z-O-007-00-00,"*<Cont.)

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

sendo no minimo de trinta dias. e direito a indenização. nos
temos da lei;

XIX - redução dos riscos inerentes ao trabalho. por meio
de normas de saúde. higiene e segurança;

XX _ adicional de remuneração para as atividades conside
radas penoas , insalubres ou perigosas. na :forma da lei;

XXI _ in:formação a respeito das atividades e processos de
trabalho que representem riscos à sua saúde. bem como dos mé
todos necessários aos respectivo controle;

XXII aposentadoria;
XXIII- _ assist"encia gratuit"a aos :filhos e dependentes. em

creches e pré-escolas, de zero a seis anos de idade.
XXIV _ reconhecimento das convenções coletivas de traba

lho;
XXV _ participação nas vantagens advindas da modernizálÇão

tecnológica e da Glutomação. nso termos da lei;
XXVI _ seguro contra acidentes do trabalho, a cargo do em

pregador, sem excluir a indenização Q que este est"á obrigado,
qUlôlndo incorrer em dolo ou culpa;

XXVII não incidência da prescriçóQ no prGlZo in:ferior a
cinco anos.-contados da data de lesão ao direito originário de
relação de emprego;

XXVIII _ proibição de d:i.:ferença de salários e de critério
de admiss50 por motivo de sexo, cor ou est"ado civil;

XXIX _ proibição de distinção entre trabalho manUGll. 'téc
nico e intelectual ou entre os pro:fissionais respect"ivos.
XXX _ iQUGlldade de direitos entre o trabalhador com vinculo
empregaticio permanente e o trabalhador avulso.

§ 12 A lei protegerá o salário e de:finirá COIl\O crime a
retenção de qUlôllquer :forma de remuneração do trabalho
realizado:

§. 22 _ É proibido o t"rabalho noturno ou insalubre aos me
nores de dezoito e qualquer trabalho aos menores de quatorze
anos, salvo na condição de aprendiz.

§ 32 _ É proibido a intermediação remunerada de mão-de
obra permanente mediante locação. salvo os casos previst"os em
lei.

§ lI2 O disposto no inciso I não se Glplica ~ pequena em-
presa com ité dez empregados.

EMENDA: 2P005l10-3
JOSÉ TINOCO PFL

Subst"itui o Art. 7, Item I, do capitulo II por:
Art."7 Soo direitos dos trabalhadores:
I _ Emprego prot"egido contra despedida ill\Otivada. SGllvo as

hipóteses de contrato de experiência e de cotrato por prGlZO
determinado.

I
~
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ASSEtlBl.ÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAl. DA MESA

TÍTULO 11 - DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

PROJETO DE CONSTITUiÇÃO

REF.: 2-2-0-007-00-00~(Cont.)

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

§ 19 Condidere-se motivada a despedida :fundada em causa
econômica ,-conjuntural ou estrutural, :financeira. técniCla ou
de :força maior, a qual. não apurada. dará ensejo ao ~g:;unento

de indeniz.'"lção dobrada.
§ 2g Considera-se igualmente motivada a despedida quando

:fundada em :falta grave. caso em que o empregado despedido não
:fará jus ao recebimento de indenização ou a outras verbas de
caráter compensatório.

EMENDA: 2P01204-3
JOÃO PAULO PT
Acrescente-se inciso ao art. ,g do projeto de constituição da
Comissão de sistematização:
"Art. '7g
- organização de comissões por 10Cla1 de 'tr~alho. para a de:Ee
sa de seus interesses e intervenção democrátiCla. tendo os 1IIelI\

bros das comissões a mesma proteção legal garantida aos diri
gentes sindicais;"

EMENDA: 2P01778-9
RONALDO CEZAR COELHO PHDB

Emenda Modi:ficativa
projeto de Constituição _ Substitutivo do Relator

Projeto de Constituição _ Substitutivo do Relator
Tituilo II capitulo II
Artigo '7g •• -
I relação de emprego. protegida contra despedida

arbitrária ou sem justa causa. regulada em lei complementar.
que assegurará indenização compensatória sem prejuízo de ou
tros beneficios.

EMENDA: 2P01804-1
ERALDO TINOCO PFL

EMENDA SUBSTITUTIVA
Dispositivo Emendado: Art. ,g e seus parágra:Eos.
Dê-se a seguinte redação ao Art. ,g do projeto de COnsti

tuição, da COmissão de sistematização:
Art. 7g são direitos dos 'trabalhadores urbanos e rurais.

nos termos d;;sta Constituição. além de outros da mesma nature
xa dela decorrentes:

I _ est~ilidade no emprego. após doze meses. mediante ga
rantia de indenização correspondente a um mês de salário por
ano de serviço prestado. nos casos de demissão sem justa cau
sa. e. nos casos de :força maior. de indenização na :forma da
lei:

11 _ seguro-desemprego. em caso de desemprego
involuntário;

I
~
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ASSEHBLÉJ:A NACJ:ONlU. CONSTJ:TUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO Il: - DOS DIREJ:TOS E GARANTJ:AS FUNDAHENTAJ:S

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: Z-Z-O-007-00-00-~(COnt.)

EHENDAS DO CENTRÃO EHENDAS COLETJ:VAS EMENDAS INDJ:VJ:DUAIS

Il:I _ :fundo de garantia do tempo de serviço;
IV _ salário minimo nacionalmente uni:ficado, capaz de sa

tis:fazer às suas necessidades básicas e às de sua :família, com
reajustes periódicos de modo a preservar-lhe o poder aquisiti
vo, vedada sua vinculação para qualquer :fim;

V piso salarial con:fOrtlle convenção ou acordo coletivo;
VJ:-_ i~redutibilidadedo salário, salvo o disposto em con

venção ou lilCOrdO coletivo;
VIl: _ garantia de salário, nunca in:ferior :ao minimo, sem

prejuizo da remuneraç.;io variável, quando houver;
VJ:II _ décimo terceiro salário;
IX _ ~uneração do trabalho noturno superior :ao do di~

no;
X participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da

remuneração. e. excepcionalmente, na gestão da empresa, con
:forme definido em lei;

XI _ salário minimo nacioMlmente uni:ficado, capaz de sa
tisfazer às suas necessidades básicas e às de sua :familia, com
reajustes periódicos de modo a preservar-lhe o poder aquisiti
vo vedada sua vinculação para qualquer :fim;

V _ piso salarial con:forme convenção ou acordo coletivo;
VJ: üredutibilidade do salário, salvo o disposto em con

venção õu acordo coletivo;
VII _ garantia de salário, nunca in:ferior ao minimo, sem

prejuizo da ~uneração variável, quando houver;
VIII décimo terceiro salário;
IX _-~uneração do t~abalho noturno superior :ao do di~

no;
X _ participação nos lucrus, ou resultados, desvinculada

da remuneração, e, excepcionalmente, na gestão da empresa,
con:forme definido em lei;

XI _ salário-:familia aos dependentes;
XJ:I _ duração do trabalho normal não superio~ a oito horas

diárias e quarenta e quatro semanais;
XJ:Il: _ jornada especial de trabalho para turnos de reveza

mento, ininterruptos, con:fOrtlle convenção ou acordo coletivo.
XJ:V _ repouso semanal remunerado, preferencialmente QOS

domingos;
XV _ serviço extraordinário com remuneração superior a

cinquenta por cento em relação :ao normal;
XVI: _ 9Oso de :férias anuais, com remuneração inte~al;

XVJ:I _ licença à gestal\te, com duração de cento e vinte
dias, sem prejuízo do emprego e do salário;

XVJ:II _ aviso prévio;
XJ:X _ reduç.;io dos riscos inerentes :ao trabalho, por meio

de normas de saúde, higiene e segurança;
XX _ adcional de remuneração para as atividades insalubres

I
~
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ASSEli.BLÉIA N.l\.CIONAL CONSTITU:tNTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO 11 - DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

P~1v DE CONSTITU:tÇÃÓ

~.: 2-2-0-007-00-00-*<Cont.)

EMENDAS DO CENTRÃO EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

ou perigosas na :forma da lei;
XXI aposentadoria;
XXII- _ assistência gratuita ~s :filhos e dependentes até

seis anos de ida.de, em cheches e pré-escolas;
XIII _ reconhecimento das convenções e QCOrdos coletivos

de trabalho;
XXIV _ proteção em :face da automação, na :forma da lei;
XXV _ seguro contra acidente de trabalho, a cargo empregQ

dor;
XXVI _ imprescritibilidade da ação trabalhista até dois

anos após a violação do direito que ela assegure;
XXVII _ proibição de di:ferença de salários e de critérios

de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;
XXVIII _ proibição de distinção entre trabalho manual,

técnico e intelectual ou entre os pro:fissionais respectivos;
XXIX _ igualdade de direitos concernentes a seguridade so

cial, entre o trabalhador .com vinculo empregQticio permanente
e o trabalhador avulso.

§ 12 _ A lei protegerá o salário e de:Einirá como crime a
sua. retenção dolosa.

§ 22 _ É proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalu
bre aos menores de dezoito e qualquer trabalho a menores de
quatorze anos, salvo na condição de aprendiz.

§ 32 _ A lei disporá sobre a intermidiação remunerada de
mão-de-obra permenente, inclusiVe mediante locação.

§ 1.J2 _ Os direitos sociais dos trabalhadores rurais, pre
vistos nos incisos 111, IX, X, XII, XV, XVII, XX e XXII, bem
como no parágra:Eo anterior, serão disciplinados em lei, que os
adaptará às peculiaridades de sua atividade.

§ 52 Os direitos sociais dos trabalhadores domésticos,
assim como Si sua integração à previdência social serão de:Eini
dos em lei.

EMENDA: ZP01993-5
GASTONE RIGHI PTB

EMENDA SUBSTITUTIVA
TiTULO rr , CAPiTULO 11.
Dispositivo Emenda: art. 72

Dê-se ao artigo 72 do Projeto de Constituição a seguinte
redação:

"art. 72 são direitos dos trabalhadores, além de outros
previstos nestSi Constituição.'

I _ Estabilidade no emprego, após doze meses, mediante a
garantia, na despedida sem justa causa, de indenização corres
pondente a um mês de salário, por ano de serviço prestado ou
:fração, além do Fundo de Garantia, e nos casos de :força maior,
na :forma da lei;

I
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ASSEMBLÉIA NACIONAl. CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO 11 - DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 2-Z-0-007-00-00~<Cont.>

EMENDAS DO eENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

11 _ Seguro desemprego;
III _ Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço;
IV _ Salário mínimo nacionalmente unüicado, cap~ de sa

tis:fazer as suas necessidades básicas e às de sua :família, com
reajustes periódicos de modo a preservar-lhe o poder aquisiti
vo , vedada a sua vinculação para qualquer :fim, exceto
previdenciário;

V _ piso salarial con:forme concenção ou acordo coletivo;
VI Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em con

venção õu acordo coletivo;
VII _ Salário :fixo, nunca in:ferior ao mínimo, sem prejuízo

da remunierae:;ão variável quando houver;
VIII Décimo terceiro salário;
IX _ Rcmunerae:;ão do trabalho noturno superior li do diurno;
X _ participae:;ão nos lucros, desvinculada da remuneração

e, excepcionalmente, na gestão da empresa, con:foJ:me dc:finido
em lei;

XI _ salário :família para os dependentes;
XII _ Durae:;ão dod trabalho normal, não superior a oito ho

ras diárias, nem a quarenta e quatro semanais;
XIII _ jornada especial de trabalho para turnos de reveza

mento, ininterruptos, con:forme a lei, convenção ou acordo co
letivo;

XIV _ Repouso semanal remunerado, pre:ferencilalmente :aos
domingos;

XV _ serviço extraordinário com remuneração mínilllQ supe
rior em 50% <cinquenta por cento>, em relação ao normal;

XVI _ Gozo de :férias anuais remuneradas em, pelo menos, um
terço a mais do que o salário normal; ,

XVII _ Licença à gestante, com duração de 120 <cento e
vinte> dias, sem prejuízo do emprego e com remuner~ inte
gral, paga pela Previdência Social;

XVIIi _ Aviso prévio proporcional, no mínimo de 30
<trinta> dias;

XIX _ Reduç50 dos riscos inerentes :ao tr:ablalho, por meio
de normas de saúde, higiene e segurança;

XX _ Adicional de remuneraç5 para latividades insalubres.
penosas ou perigosas, dc:finidas em lei.

XXI _ Aposentadoria;
XXII Assistência gratuita aos :filhos e dependentes até

os seis :mõs de idade, em creche e pré-escol;
XXIII Reconhecimento das convenções e acordos coletivos

de trabalho;
XXIV _ Proteção ao empregado e à sua remuneração, quando

atingidos pela automação;
XXV _ Seguro contra acidente de tr:abalho, la c;argo do ea

pregador;

~
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EMENDAS DO C:::NTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

XXVI Proibição de di%erença de salários e de critério de
admissão por motivo de sexo. cor.:estado civil ou idade;

XXVII _ proibição de distinção entre trabalho manual, téc
nico e intelectual ou entre pro:fissionais respectivos;

XXVIII _ Igualdade de direitos concernentes à. seguridade
soci:ü entre o trabalhador com vicunlo empregaticio permanente
e o trabalhador avulso.

§ 19 _ A Lei protegerá o salário e dc%inará como crime Q

sua retenção dolosa.
§ 2g _ É proibido o trQbalhador noturno, insalubre penoso

ou perigoso aos menores de dezoito anos e qualquer trabalho
aos menores de catorze anos, salvo na condição de aprendiz.

§ 3g _ A lei disporá sobre a intermediação remunerada de
mão-de-obra permanente. inclusive mediante locação.

§ 14g _ Os direitos sociais dos trabalhadores rurais, pre
vistos nos incisos 111. IX. X. XII, XV. XVII, XX. e XXII serão
disciplinados em lei, que os adaptará às peculiaridades de SUQ

atividade.
§ 5g Os direitos sociais dos trabalhadores domésticos.

bem como suã integração à Previdência Social serão dc%inidos
em lei.

I
VI......
I

REF.: 2-2-0-007-00-01-* REF.: 000-00-01-*
I - garantia de empre- I - estabilidade no empre-

go, protegido contra despedida go. após doze meses.. mediante
imotivada. assim entendida a garantia de indenização corres
que não se %undar em: pondente a um mês de salário
------------------------------- por ano de serviço prestado.

nos casos de demissão sem justa
causa. e. nos casos de %orça
maior, de indenização na %orma
da lei.

EMENDA: 2P00153-0
DARCY POZZA PDS

EMENDA MODIFICATIVA AO ART.n. INCISO I
são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, alélll de

outros que visem à melhoria de sua condição social:
I - contrato de trabalho protegido. mediante indenização.

contra despedida imotivada ou se sem justa causa, nos termos
da lei."

EMENDA: 2P00196-3
JESUALDO CAVALCANTI PFL

Emenda Substitutiva
Dê-se Q seguinte redação QO inciso I do art. ~
Ar'"t.. ~ ..
I _ estabilidade no emprego. ap6s dois anos de c%etivo

serviço na empresa, com indenização em dobro em caso de despe
dida imotivada. salvo:

EMENDA: ZP00540-3
JOSÉ TINOCO PFL

Substitui o Art. 7, Item I, do capitulo II por:
Art. "7 são direitos dos trabalhadores:
I _ Emprego protegido contra despedida imotivada, saJ.vo as

hipóteses de contrato de experiência e de cotrato por prazo
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SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO 11 - DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

PMDB
QO Art. 72. inciso I. do CQp. 11. do
de Constituição. da Comissão de

fRO"ET0 DE CONSTITUIÇÃO

REF.: Z-Z-O-007-00-01~<Cont.)

EliENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLE'rIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

determinado.
§ 1~ _ Condidere-se motivada a despedida :fundooa em causa

econômica, conjuntura~ ou estrutural, :financeira, técnica ou
de :força maior, a qual, não apurooa, dará ensejo QO pa~nto

de indenização dobrada.
§ 22 _ COnsidera-se igualmente motivada a despedida quando

:fundada em :falta grave, caso em que o empregado despedido não
:fará jus ao recebimento de indenização ou a outras verbas de
caráter compensatório.

EMENDA: 2POO&70-7
PERCIVAL MUNIZ PMDB
Emenda modi:ficati~

Modi:fica o inciso I e suas alineas do·Qrt. ~ dando a seguinte
redação.
Art. ~ .
I _ Garantia de emprego protegido contra despedãda imotivada,
de:Einida em lei, a partir de 10 anos de trabalho na mesma em
presa e antes deste prazo medi::l.nte indenização reparativa cor
respondente a um mes de saláiro por ::I.no de contrato.

EMENDA: 2P0077~-1

CHAGAS RODRIGUES
Emenda I'fodi:ficati~

Titulo lI, do Projeto
Sistematização.

Dê-se ao art. ~, citado, inciso I. <caput e alineas), a
seguinte redação:

I _ Estabilidade no emprego, na :forma da lei.

EMENDA: 2POOOOO-3
GENEBALDO CORREIA PMDB
EMENDA ADITIVA

Dê-se ao art. ~, item I. do Projeto da Comissão de Siste
matização, a seguinte redação:

Art. 72 são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,
além de outrÕs que visem à melhoria de sua condição social:

I _ contrato de trabalho protegido contra despedida
arbitrária na :forma e nas condições que a lei vier a estatuir.

EMENDA: 2P00887-9
ERICO PEGORARO PFL
Nova Redação ao Art. 7

"Art. 72 são direitos dos trabalhadores urbanos e ru-
rais, além de oütros que visem ãl melhoria de sua condiçOO
social:

I _ contrato de trabalho protegido contra despedida imoti-

I
~

I
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EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS

I

EMENDAS INDIVIDUAIS

vada na :forma e nas condições que a lei vier a es~atuir.

EMENDA: 2P009Z9-8
JOSÉ RICHA PMDB
EMENDA SUBSTITUTIVA

Dê-se ao inciso I do artigo 72 a seguin~e redação.
suprimindo-se as alineas "a' "b' e "c':

"Ar~. 7g •••
I _ relação de emprego protegida contra a despedida

arbi~rária ou sem jus~a causa. na :forma da lei';

EMENDA: 2P00983-2
ARTENIR TolERNER PDS

Emenda modi:fica~iva

Dê-se aos incisos I e XVI:II do ~igo 72 do Proje~o. as
seguintes redações:

Ar~. ,g
I Gar:mtia impessoal de emprego. pro~egido pela limita-

ção ânuã da despedida imo~ivada. que não pode exceder aos per
cerrtuaâs :fixados em lei. ou ajus~ados em convenção. excluidos
os casos:

a) de contra~ a ~. nas condições e prazos de lei;
b) :falta grave assim conceituélda em lei;
c) baseados em :fa~o econômico intranspon:ivel. :fa~ 'tecno

lógico ou in:fortúnio da empresa. de acordo com cri~érios es~a

belecidos na legislação do trabalho.

XVIII _ Aviso prévio proporcional ao ~empo de serviço sen
do no m:inimo de trin~a dias e a indenização compensatória cor
responden~e a um mês de salário por ano ~rabalhado.

EMENDA: 2P00988-3
JOSÉ DUTRA PMDB

EMENDA MODIFICATIVA
Modi:fique-se a redação do inciso I do artigo 7 do Projeto

de Cons~ituição. para a seguin~e:

"Ar~. 7
I carantia do direi~o ao trabalho median~e relação de

emprego- es~ável após Z <dois) anos de serviço pres~ados ao
mesmo empregador. ressalvadas:

a ocorrência de :fal~a grave comprovada judicialmen~e;

b - superveniência de :fato econômico intransponível. téc
nico ou-de in:for'túnio da empresa. sujeito a comprovação judi
cial, sob pena de reintegração ou indenização, na :forma esta
belecida em lei. a critério do empregado;"

EMENDA: ZP01137-3

I
Ulw
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SECRETARIA GERAL DA MESA
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PT
inciso I. e respectivas ;alineas. do

Constituição da comissão de

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

~EF.: Z-Z-O-007-00-01-.<cont.>

EMENDAS DO eEm'RÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

FLAVIO PALMIER DA VEIGA PHDB
Altere-se o Inciso do Artigo 7~. que passa a ter a seguin

te redação:
Art .. '2 ..
I - a cada dois anos de e:fetiw trabalho. nunca mesma Em

presa. o trabalhodor regido pela CLT terá direito a perceber
uma grati:ficac#.ío adicional de vinte por cento <20"> dos seus
s=lárics t sem. prejuizo da remunerQção variável e de r"-a:just'es
normais. quando houver. sendo que qualquer trbalhador ao in
corporar cem por cento <100%> desta re:ferida grati:fic:ac;:Qo. so
mente poderá ser despedido com :fundamentação em:

a) : li ..

b> ..
c) ..

EMENDA: 2P01174-8
JAIRO CARNEIRO PFL

O inciso I do artigo '}g do Projeto de COnstituição passa a
ter a seguinte redação:

Art. /~ •••
I _ Garantia de emprego após doze meses. saãve , na :forma e

condições da lei. nos casos de contrato a termo. na ocorrência
de justa causa. ou de :fato econômico intransponivel. :fato tec
nológico ou infor1:únio da empresa. assegurada. contra a despe
dida imotivada. a readimissão ou reintegração. ou a conversão.
judicialmente. da despedida em indenização em dobro ou em va
lor progressivamente superior em :função do tempo de serviço.
na conforttlidade da lei.

EMENDA: 2P01217-5
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Dê-se nova redação ao
art. 7~ do Projeto de
sistemati2:ação:

"Art. 72
I _ Garantia do direito ao tr:i1balho mediante relaç$o de

emprego estável. ressalvados:
a> ocorrência de :falt:a grave comprovada judicialmente;
b> contrato a termo. não superior a "2 <dois> anos. nos ca

sos de transitoriedade dos serviços ou da atividade da empre
sa;

c> prazos de:finidos em contratos de experiênc:i:a.._ não supe
riores a 90 <noventa> dias. atendidas as peculariedQC}es do
trabalho a ser executado;

d> superveniência de :fato econômico intr:msponivel. técni~

co ou de in:for1:únio da eJl'\presa. sujeito a comprovação judi
cial. sob pena de reintegração ou indenização. a critério do

I
UI
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EI1EHDAS DO CENTRÃO E:HDmAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

empregado; "

EMENDA: ZP01304-0
JOSÉ HARIA EY11AEL PDC

Emenda Substitutiva
Dispositivo Emendado: Artigo ?I. inciso I
Dê-se ao inciso I do artigo '72. a seguinte redaçIo:
I _ relação de emprego pro'tegida contra a despedida

arbitr~ia nos tentOs da Lei, Q qual QssegurarA. 5eIIl prejuizo
de outros direitos, indenização compensatória.

EHENDA: ZP01309-1
CELSO DOURADO PHDB

ElIIcnda Substitutiva
Dispositivo Emendado: Artigo 7t. Inciso I
Dê-se ao inciso I do Artigo 7t, Q seguinte redQÇ50:
I _ relação de emprego protegida contra a despedida

arbitrária, na fama e condições que la Lei estabelecer.

EHENDA: ZP01310-4
SAULO QUEIRÓZ PFL

Emenda Substitutiva
Dispositivo Emendado: Artigo '72. inciso I
Dê-se ao inciso I do art. 72. a seguinte redaç50:
"Relação de emprego, protegida contra despedidQ

arbitrária, nos ter1llOS da Lei, que assegurará. Selll prejuizo de
ou'tros direitos. indenização compensatória, proporcional ao
tempo de serviço, com majoração quando a despedida ocorrer nos
dois primeiros anos de vigência do contrato de trabalho."

EHENDA: ZP01355-4
LÍDICE DA MATA PC DO B

EHENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EHENDADO: Art. 7t. Inciso I
Dê-se ao Inciso I do Art. 7t do Projeto de Constituie;:50: Q

seguinte redaç$o:
"I _ garantia do direito de trabalho mediante relaç50 de

emprego estável, ressalvados:
a) ocorrência de falta grave comprovada judiciallllente,
b ) contrato a termo, não superior a dois anos. nos casos

de transitoriedade dos serviços ou da atividade da empreSQ'
c) prazos definidos em contratos de experiência. não supe

riores a noventa dias. atendidas as peculiaridades do trabalho
a ser executado;

d) superviniência de fato econômico intransponivel. t~ni

co ou de infortúnio da empresa, sujeito a COlllpro~ judi
cial. sob pena de reintegração ou indenização. a critério do

~
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EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

empregado; "

EMENDA: ZP01S0S-S
ALBANO FRANCO PHDB

Dê-se ao itell\ I do art. '72 do SUbstitutivo da comissão de
sistematização, a seguinte redação:

"Art.. 72 ,. ..
I. contrato de trabalho protegido. mediante indenização,

contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos terttlOS da
lei."

ElIENDA: ZP01S09-3
ANTÔNIO CARLOS FRANCO PHDB

Dê-se ao Inciso I do artigo 7g do Projeto de Constituição
"A" da Comissão de sistematização :õl seguinte redação:

I - Indenização na reeisã de Contrato de Trabalho. execu
tado o caso de dispens:õl por :falta grave, con:forme prevista em
Lei.

EMENDA: ZP01611-1
DOMINGOS LEONELLI PHDB
Emenda substitutiva
capítulo Ir _ Dos Direitos Sociais
Substitua-se o Inciso I. do art. ,g. do Projeto de Constitui
ção. da Comissão de sistematização, para o seguinte teor:
"I _ contrato de trabalho protegido contra demissão illlOtivada,
com nulidade do ato de dispensa que não se :fundar em :falta
grave, motivo técnico ou econômico intransponíveis, in:fortúnio
da empresa, ressalvados:
a_ acordo entre as partes, homologado pelo sindicatos;
b _ contr:õltos a termo não superiores a Z <dois) anos, nos ca
sos de transitoriedade dos serviços ou da atividade da empre
sa;
c _ contatos de eJ{periência, com prazos não superiores a 90
<noventa) dias, atenidas QS peculiaridQdes do trabalho Q ser
executado;
d _ exercício de cargo de con:fianÇQ imediat:õl".

EMENDA: ZP017ZS-Z
JOSÉ GERALDO PHDB
Emenda SUbstitutiva
Dispositivo Emendado: Inciso I do Art. VII e QlíneQS "Q", "b"
e "c"

SUbstitua-se o inciso I do Art. VII e as Qlineas ":l", "h"
e "c" do mesmo inciso pel:õl seguinte redação:

Estabilidade no emprego mediante gar:õlntiQ de idenizQyão
compens:õltóri:a contr:õl despeddda imotivQd:õl ou SelI\ just:õl CãlUS:õl

I
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S'EOiETl\RIA GEHAL DA MESA
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REt.: Z-Z-O-007-00-01~(Cont.)

REF.: Z-Z-O-007-00-01-a
a) contrato a termo.

nas condições e prazos da lei ~

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

nos termos da lei complementar.

EMENDA: ZP0167Z-6
JORGE HAGE PMDB

EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao enciso I do Art. ,g a seguinte redação •

suprimindo-se as alíneas:
"I - garantia de emprego contra a despedida imotivada, não

substitutivel por indenização, salvo justa causa de:finida em
lei e devidamente comprovada."

EMENDA: ZP01955-Z
EUCLIDES SCALCO PMDB

Emenda substitutiva
Substitua-se a redação do inciso I. alínea a. b e c. do

art. 72, suprimindo-se o § 112. do mesmo artigo. do Projeto,
pela seguinte:

"Art... 7g ..
I _ contrato de trabalho protegido contra despedida imoti

vada ou sem justa causa. nos termos da lei."

EMENDA: ZPOZOZ5-9
Luís ROBERTO PONTE PMDB

Substitua-se o texto do inciso I e alíneas, do art. 72. do
Projeto de Constituição (A) da Comissão de Sistematização.
pelo inciso I. do art. 72 combinado com o artigo das disposi
ções transitórias que se seguem:

Art. 7~ ..
I Estabilidade no emprego mediante garantia de indeniza

ção compensatória. nos casos de despedida imotivada ou sem
justa causa, nos termos da lei complementar~

Artigo das Disposições Transitórias:
Art. Enquanto a lei complementar. prevista no inciso

I do art. ,g •-não :for promulgada, a indenização compensatória
corresponderá a um aumento para quatro vezes das porcentagens
constantes do art. zz , § 12 do Decreto 59.6Z0.

Parágra:fo único _ O disposto neste artigo aplica-se, com
imediata e:ficácia, aos contratos em vigor na data da promulga
ção desta Constituição.

I
~
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PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 2-2-0-007-00-01-b
b> :falta grave, assim

conceituada em lei;

REF.: 2-Z-0-007-00-01-c
c> j\lsta causa. basea

da em :fato econômico intranspo
nível, :fato tecnológico ou in
:fortúnio da empresa, de QCOrdo
com critérios estabelecidos na
legislação do trabalho;

REF.: 2-2-0-007-00-0Z-*
11 - se9UrQ-

desemprego, em caso de desem
prego involuntário;

REF.: 2-2-0-007-00-03-*
111 - :fundo de garan

tia do tempo de serviço;

REF.: 2-Z-0-007-00-04-*
lU - salário mínimo

nacionalmente uni:ficado, capaz
de satis:fazer às suas necessi
dades básicas e às de sua :famí
lia, com reajustes periódicos
de modo a preservar-lhe o poder
aquisitivo, vedada sua vincula
ção para qualquer :fim;

EMENDAS 00 CENTRÃO

REF.: 008-00-02-.
11 - IDÊNTICO

REF.: 006-00-03-*
III - IDÊNTICO

REF.: 008-00-04-'
IV - IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: ZP00633-7
MARCELO CORDEIRO PHDB

Emenda SUbstitutiva
Dá nova redação ao inciso :IV do Art. ~
Art. 72
IV _ Salário minimo nacionalmente uni:Eicado, capaz de sa

tis:fazer suas necessidades básicas e de sua :familia com habi
tação, alimentação, vestuário, educação, saúde, transporte,
previdência social e la'Zer, com reajustes periódicos de modo a
preservar-lhe o poder aquisitivo vedada sua vinculação para
qualquer :fim.

EMENDA: 2P00814-3
HENRIQUE EDUARDO ALVES PHDB

Dê-se ao item IV do artigo 72 do Projeto de Constituição
<A>, da Comissão de sistematização, a seguinte redação:

"IV Salário mínimo nacionalmente uni:Eicado, capa'Z de :fa
zer as sÜas necessidades básicas e as de sua :familia, com rea
justes peródicos de modo a preservar-lhes a poder aquisitivo,
vedada a sua vinculação para qualquer :fim, de:ferenciado o sue
valor, na :forma da lei, quando se tratar de menor de 18 tinos."

I
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REF.: Z-Z-O-007-00-04-*<Cont.>

EMENDAS DO CENTRKo EHENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P00025-9
VASCO MoVES PMDB
Dê-se ao item IV do Artigo ~ a seguinte redação:
Art ~
IV Salário Mínimo :fixado em lei. nacionalmente uni:ficado.
capai de atender as suas necessidades vitais básicas e às de
sua :familia; com moradia. alimentação. educação. lazer.
vestuário. higiene. transporte e previdência social; com rea
justes periódicos de modo a preservar-lhe o poder aquisitivo.
vedada a sua vinculação para qualquer :fim.

EMENDA: ZP018Z6-Z
NELTON FRIEDRICH PMDB

Dê-se ao inciso IV. art. ,g do Projeto de Constituição.
Substitutivo do relator. a seguinte redação:

"IV salário mínimo :fixado em lei. nacionalmente uni:fica
do, capai de atender as suas necessidades vitais básicas e as
de sua :família, com moradia. alimentação. educação. saúde. la
zer. vestuário. higiene. transporte e previdência social. com
reajustes periódcos de modo a preservar-lhe o poder aquisiti
vo. vedada sua vinculação para qualquer :fim."

I
UI
IC

I

EMENDA: 2P0188?-4
NMoMOR DE LUCA

EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao inciso IV,

redação:
"Art. ?g

do

PMDB

art. ~ do Projeto. a seguinte

REF.: Z-Z-O-007-00-04-a.

IV salário mínimo :fixado em lei capaz de atender às suas
necessidades vitais básicas e às de sua :família com moradia.
alimentação, educação , saúde. vestuário. transporte e lazer.
com reajustes periódicos para preservação do poder aquisitivo,
vedada a sua vinculação para qualquer :fim;"

EMENDA: ZP00581-1
ORLANDO BEZERRA PFL

Emenda Aditiva
Dispositivo emendado: Artigo 14. inciso IV
Inclua-se no inciso IV. do artigo ~. do anteprojeto a se

guinte alínea "a":
"Ar"t. ~ .

IV
-a> nenhuma pessoa de direito público ou privado. :federal.

estadual ou municipal. poderá, a qualquer título, ressarcir
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RU.: 2-2-0-007-00-0'4-:a<Cont. )

EHDmAS DO CENTRA0 EHENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

contraprestação salarial in:ferior àquel:a estipulada para o
salário mínimo, sob pena de responder, pelo seus atos, civil
ou eriminalmente. n

EHENDA: 21>01059-0
NELSON SAURÁ PFL
Emenda
Acresça-se ao inciso IV do l'i\rt. '72 do Projeto de COns'ti:tuiçOO
as seguintes alíneas:
na) as necessidades básiClas prevista neste inciso compreendem
alimentação. educação, s:aúde e habitação, vestuário, transpor
te e IQZer;
b) os percentuais do salário minimo a serem comprometidos com
as necessidades re:feridas na alínea anterior seroo :fixados em
=!-ei;n

RU.: 2-2-0-007-00-05-~

V - piso salari:al
porcional à extensão e à
plexidade do trabalho;

REF.: OOS-OO-05-~

pro-, V - piso saIlari:al. con:forme
com- convenção ou :acordo coletivo;

I
0'1o
I

REF.! 2-2-0-007-00-06-~ REF.: ooa-oo-06-~ .
VI· - irredutibilidade VI - irredutibilidade do

de sflário ou vencimento, salvo s:alário, salvo o disposto C!\

~r:bs:~~~ivo~ convenção 01J :a- ~~~~_~~_~~~_~~:~~:__

----~--------------------------

RU.: 2-2-0-007-00-06-a

EHENDA: 2P000'47-0
NILSO SGUAREZI PHDB

Emenda Aditiva
Adicione-se ao inciso VI, do artigo ,g. o dispositivo que.

segue:
"Ar"t. 72 •• " • "••••• " ••••••••• "•••••••••••••••••••••••••• "
VI _ !!t!t!!!;. ou acordo coletivon e nos casos em que os

vencimentos dos :funcionários públicos excederem ao teto resul
tante da ren\Ul\Cr<lção básiCla do nível mais alto da carreira ou
da classe :funcional acrescida dos adicionais próprios e por
tempo de serviçon.

EHENDA: 21>01276-1
BRANDÃO MONTEIRO PDT

Inclua-se como inciso do :art. 72, ren\llllCrnado-se os inci
sos subsequentes:

VI FUndo de Acesso ao Controle Acionário, na :forma de
lei. -

EHENDA: 2P00012-7
HENRIQUE EDUARDO ALVES PHDB

Acrescenta letra ao item VI, do Artigo 72 do Projeto de
Constituição <A), com a seguinte redação:
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REF.: 2-2-0-007-00-0G-a<Cont. >
t'Art.. 7~ _ ..
VI lO ..

a) - _ NenhUll\ bcne::fício de seguridade social poderá "ter va
lor in:ferior a UlI\ salário mínimo".

REF.: 2-2-0-007-00-07-*
VII - salário :fixo,

nunca in:ferior ao mínimo, sem
prejuízo da remuneração
variável, quando houver:

REF.: 000-00-07-*
VII - garantia de salário,

nunca in:ferior ao mínimo, para
os •• que percebem rclt\uneração
varJ.avel:

EMENDA: 2P00001-9
UBIRATAN SPINELLI PDS

Emenda supressiva
Dispositivo Emendado: Artigo 70, inciso VII
Suprima-se o Inciso VII, Art. 'n do Projeto de Constitui

ção <A), da Comissão de sistematização.

REF.: 2-2-0-007-00-08-*
VIII - décimo terceiro

salário, com base na rclt\uncra
ção integral ou no valor da a
posentadoria em dezembro de
cada ano:

REF.: 008-00-00-*
VIII - décimo-terceiro

salário:
I

Q'\....
I

_ dos Direitos dos Soci-
PDT

inciso IX do Art. 'n
redação.

EMENDA: 2POOOSO-9
JUAREZ ANTUNES
Acrescente-se ao
ais ti seguinte
Art.-7g " ••• "
§ 19 _-considera-se noturna para os e::feitos deste artigo. o
'trabalho executado entre as 20 <vinte> e G <seis) horas.
§ 2~ _ a hora do 'trabalho noturno será computada como de S2
minutos e 30 segundos, sua remuneração terá acréscimo de SO%.
pelo menos, sobre a hora diurna.

REF.: 2-2-0-007-00-09-* REF.: 000-00-09-*
IX - salário do 'traba- IX - remuneração do 'traba-

lho noturno superior ao do di- lho noturno superior ao do di-
urno: urno:

EMENDA: 2P012S1-S
VÍTOR BUAIZ PT

Dê-se ao inciso IX, do ar't. 7, do Projeto de Constituição,
da Comissão de sistematização, ti seguinte redação:

"IX _ O salário noturno será superior ao diurno em pelo
menos cinquenta por cento. independente de revezamento, sendo
a hora noturna de qu.-:u:enta e cinco minutos;"

REF.: 2-2-0-007-00-10-*
X - participação nos

lucros, desvinculada da remune
ração, e na gestão da empresa,
con:forrne de::finido em lei ou em

REF.: 008-00-10-*
X - participação nos lu

cros, ou resultados, desvincu
lada da remuneração, e, excep
cionalmente, na gestão da em-
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~:~~:~~_~:::~~: I~~~a. con:forme de:finido em

REF.: Z-Z-0-007-00-11-* REF.: 000-00-11-'
XI - salário-zQmilia XI - salário-z~lia DOS

aos dependentes. nos termos da dependentesl

leil -------------------------------

EMENDA: 'ZPOOlfOZ-1f
JOÃO LOBO

Acrescente-se após o
dos Direitos Sociais. o
dem:;tis:

PFL
i tem "X" do art.
seguinte ''XI'' •

'72. do capitulo 11.
renU1llenando-se os

REt.: ~·Z-0-007-00-1'Z-*

XII - duração do 'tra
balhe: normal não superior a
oito horas diári:1s e quarenta e
quatro scmal\;lis;

REF.: 008-00-1Z-'
XII - IDOOICO

............................................................................................................................
"1lt"t.. ~ .. " ..
I ..
a ...........................•.............••...•........•
b " ..
c ..
11
III " ..

......................................................................................................................
X .
XI _ Isenção de impostos ou taxas para os proventos da aposen
tadoria dos 'trabalhadores urbanos ou rurais maiores de sessen
ta (60) anos.

EMENDA: ZPOOS06-3
RUY NEDEL PHDB
Emenda Substitutiva
Dispositivo Emendado: Artigo 12. Inciso XII

Dê-se ao inciso XII do Artigo 72. a seguinte redação:
XII _ Duração do 'trabaho normal não superior a oito horas

diárias respeitadas disposições de convenção. coletiva e média
mensal de até Iflf horas semanaâs ,

EMENDA: ZPOOS31-1f
ROSA PRATA PHDB

SUbstitua-se a redação do § 1Z. art 7S pela seguinte:
Art. ,!'l _ XII _ Duração diária do 'trabalho não excedente a

oito horas. exceto nos casos previstos em lei.

EHENDA: 2P01001f-1
PAULO RlUfOS PHDB

Seja dado ao Inciso XII. do Artigo .,. a seguinte redação:
XII _ Duração do 'trabalho normal não superior Q oito ho

ras diárias e quarenta e duas semanais.

~

EMENDA: ZP01'Z00-1
OLfvIO DUTRA PT
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PT
XII. do artigo 72 do Projeto de
Sistematização. a seguinte

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: Z-Z-O-007-00-1Z~<Cont.>

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

Dê-se nova redação ao inciso XII do artigo ;>g do Projeto
de Constituição da Comissão de sistematização:

"Ar"t.. 7R " /lo ..

XII duração de trabalho não superior a quarenta horas
semanais e oito horas diárias. :facultada a compensação de
horário e a redução da jornada. mediante acordo ou convenção
coletiva de trabalho."

EMENDA: ZP01Z4Z-6
PAULO PAIM

Acrescente-se ao inciso
Constituição da Comissão de
expressão:

Inciso XII _ •••• ":facultada a compensação de horários e a
redução da jornada. mediante acordo ou convenção coletiva de
trabalho."

EMENDA: ZP01Z73-6
BRANDÃO MONTEIRO PDT

Dá nova redação ao inciso XII do Art. ;>g
"XII _ duração de trabalho normal não superior a e horas

diárias e 40 <quarenta> semanais.

EMENDA: ZP01364-3
EDMILSON VALENTIM PC DO B

EMENDA SVBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 72. inciso XII
Dê ao inciso XII. do art. ;>g. do Projeto de Constituição

da Comissão de Sistematização. a seguinte redação:
"XII _ duração de .trabalho não superior a quarenta horas

semanais. e não excedente a oito horas diárias. com intervalo
para repouso e alimentação;"

EMENDA: 2P01919-6
ABIGAIL FEITOSA PHDB

Título II. dos Direitos e Garantias Fundamentais. capítulo
II. dos Direitos Sociais • substitua-se o Artigo 7. parágra:Eo
XII. pelo seguinte enunciado: •

"Duração de trabalho normal não superior a a <oito> horas
diárias e 40 <quarenta> horas semanais.

EMENDA: ZP01940-4
ANTÔNIO PEROSA PHDB

EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao inciso XII. ao art. 70. do Projeto. a seguinte

redação:

I
~

I
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REF.: Z-Z-O-007-00-1Z-*<COnt.>

REF.: Z-2-0-007-00-13-*
XIII - jornada máxima

de seis horas para o trabalho
realizado em turnos ininterrup
tos de revezamento;

ElIENDAS DO CENTRÃO

REF.: 008-00-13-*
XIII - jornada especial de

trabalho para turnos de reveza
mento , ininterruptos, con::forme
convenção ou acordo coletivo.

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

"Art. ~

XII duração do trabalho normal não superior a oito horas
diárias,- salvo exceções previstas em negociação coletiva, e
qUc"lrenta e quatro semanais;"

Et~NDA: ZP00349-4
NYDER BARBOSA PHDB

Suprima-se o item XIII do artigo ~

EMENDA: ZP01116-1
CRRISTOVAH CHIARADIA PFL

Emenda substitutiva. ao inciso XIII do art. ~ do projeto
de constituição <A>

Jornada normal máxima de oito horas para o trabalho reali
zado em turnos ininterruptos de revezamento.

EMENDA: ZP01SZ6-3
JOSÉ MENDONÇA BEZERRA PFL

EMENDA SUBSTITUVA
Dispositivo Emendado: Artigo 7, inciso XIII
Dê-se ao inciso XIII, do artigo 70, do Projeto de COnsti

tuição da comissão de Sistematização, a seguinte redação:
Art. 7g ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
XIII jornc"lda especial de trabalho para turnos de reveza

menta. ininterruptos, na :forma da lei.

EMENDA: ZP01679-1
NAPHTALI ALVES PHDB
EMENDA SUBSTITUTIVA

Dê-se ao item XIII. do artigo ~ do Substitutivo, a se
guinte redação:

Ar"t.. 72 lo lo lo ..

XIII _ Jornada espeical de trabalho para turno de reveza
mento. con::form convenção ou acordo coletivo de trabalho.

I
~

I

EMENDA: ZP01941-Z
ANTÔNIO PEROSA

EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao inciso XIII,

redação:
"Art. ~

PHDB

do art. 70, do Projeto, a seguinte

...................................................... , lo ..

XIII _ jornada máxima de seis horas para o trabalho reali-
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PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 2-2-0-007-00-13-*<COnt.>

EMENDAS DO CENTRÃO EHENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

zado em 'turnos ininterruptos de :revezamento, salvo negociação
coletiva;"

REF.: 000-00-14-*
XIV - repouso semanal remu

nerado, pre:ferencialmente aos
domingos;

REF.: 2-2-0-007-00-14-*
XIV - :repouso semanal

.remunerado, pre:fercncialmente
aos Idomingos e ~~iados civis e
:religiosos, de acordo com a' ------------------------------
tradição local;

---1---------------------------
I

REF~: 2-2-0-007-00-15-* REF.: 000-00-15-*
I XV - remuneração em XV - serviço extraordinário

dobltO do serviço com remuneração cinqüenta por
extJiaordinário ; cento acima do normal ou een-
------------------------------- ~orme convenção ou QCOrdo cole-

tivo;

EMENDA: 2P01051-2
JESSÉ FREIRE PFL
Dê-se a seguinte redação ao inciso XV, do art. ~, do capitulo
II, do Titulo lI, a saber:
Inciso XV Remuneração em dobro do serviço extraordinário,
após a quartã hora 'trabalhada.

EHENDA: 2P01312-1
HAURO CAMPOS PHDB

EHENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo ? _ Inciso XV
Dê-se ao inciso XV do Artigo?, a seguinte redação:
XV _ Remuneração do trabalho extraordinário no minimo su

perior a 50 % <cinquenta por cento>, a do 'trabalho normal.

e

EMENDA: 2P01931-5
JOSÉ GUEDES

EMENDA SUBSTITUTIVA
SUbstitua-se o texto

pelo seguinte:
"Art. ?

PHDB

do inciso XV, do art. ?, do Projeto,

REFI: 2-2-0-007-00-16-* REF.: 000-00-16-*
~ XVI - gozo de ~érias XVI - gozo de ~érias anu-

an~is, na ~orma da lei, com ais, com remuneração integral;

~!~:::~~-~~~:~:::_----------------------------------------

XV _ remuneração do serviço extraordinário não i~erior a
edncoerrta por cento da do trabalho normal;"

EMENDA: 2P00326-5
ISMAEL "MII.NDERLEV PHDB

EMENDA MODIFICATIVA
Dispositivo alterado: inciso XVI. do Art. "}, do capi'tulo

rr , Titulô rr ,
O qual passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 7 ,. ..
XVI Gozo de ~érias anuais. na :forma da Lei, com remune-
~ em dobro.
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PRÓJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 2-2-0-007-00-16-*<Con't.>

EHENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P01613-0
DOMINGOS LEONELLI PHDB

Ac:resc:en'te-se ;;\O inciso Jl,VI. do ar't. ,g. do Proje'to de
Consti'tuição da Comissão de sis'tematização. entre as expres
sões "gozo de" e ":férias liInuais". a expressão

"30 <'trin'ta> dias"

REF.: 2-2-0-007-00-17~ REF.: 000-00-17~

XVII - licenç:;l :remune- XVII - licenç:;l lã ges'tan'te.
rada à ges'tan'te, sem prejuizo com duração de cen'to e vin'te
do emprego e do salário. com liI dias. sem prejuizo do emprego e
duração minima de cen'to e vin'te do salário;

dias; -------------------------------

Et~NDA: 2P00391-S
LUIZ SOYER PHDB

O í'tcnl XVII. do ar't. ~ passa liI 'ter a seguin'te redação:
"lic::ença remunerada ~ ges'tan'te, sem prejuizo do emprego e

do slillário. com duração mínima de noven'ta dilils • :ficando QS
despesas por con'ta da PrevidênciQ Social."

EMENDA: 2POOS34-9
ROSA PRATA PHDB I

Ar't. ,g _ Jl,VII _ suprima-se a p:tt'te :final do 'tex'to "com 8:
duração mínima de cen'to e vin'te dias" • dando-se a seguin'te I
redação:

Ar't. 72 _ Jl,VII _ ••• ''Licença :remunerada à ges'tan'te. sem
prejuizo do emprego e do salário".

E~A: 2P0064S-1
RITA CAMATA PHDB

Emenda SUbsti'tutiva
Disposi'tivo Emendado: Artigo ~ _ Í'tcnI XVII
Dê-se ao Artigo ,g i'tem XVII, Q seguin'te redação:
"Licença remunerada à ges'tan'te, sem prejuízo do emprego e

do salário. com a duração mínima de cen'to e vin'te dias, na
:forma da Lei. que assegurará ainda, incentivos especi:ficos
para pro'teção do llIerc:ãldo de 'trabalho da mulher."

no

EMENDA: 2P0147Z-1
ALCENI GUERRA

Inclua-se
expressões:

Ar't. 72

inciso
PFL

XVII do art. 72 as seguin'tes

REF.: 2-2-0-007-00-10-*
XVIII - aviso prévio

proporcional ao 'tempo de s~i-

REF.: 000-00-18-*
XVIII - aviso prévio;

XVII _ bem como, nas mesmas condições licença pa'ternidade
de oito dias aos que preencham requisi'tos :fixados em lei.

E~IIDA: 2P00142-4
CÉSAR MAIA PDT

TÍTULO II ;CAPÍTULO II ;ARTIGO ,g;
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çe • sendo no minimo de trinta
dias. e direi'to a indenizaçiJío •
nos terlllOS da lei.

EMENDAS DO CEHTRKo EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

ADAPTA O INCISO XVIII. INCLUI INCISO XIX. E REMUNERA OS
DEMAIS.

XVIII-AVISO PRÉVIO. PROPORCIONAL AO TEHPO DE SERVIÇO. SEN
DO DE NO MÍNIMO 30 DIAS. NOS TERMOS DA LEI;

XIX-INDENIZAÇÃO. COLETIVA. PELA ROTATIVIDADE DE PESSOAL.
CONSTITUTIVA DE FUNDO DE INVESTIMEHrO PARA O IN<:REMEHrO DO EM
PREGO. NOS TERMOS DA LEI.

EMENDA: 2P00903-2
ARTENIR lolERNER PDS

Emenda modi:Eicativa
Dê-se aos incisos I e XVIII do artigo 'n do Projeto. as

seguintes redações:
Art. 72
I _ Garantia impessoal de emprego. protegido pela limita

ção ânua da despedida imotivada. que não pode exc:eder aos per
centuais :fixados em lei. ou ajustados em convenção. exclu:i.dos
os casos: I

a> de contrato a termo. nas condições e prazos de lei; ~

b> :falta grave assim conceituada em lei;
c> baseados em :fato econômico intransponivel. :fato 'tecno- I

lógico ou in:fortUnio da empresa. de acordo com critérios esta
belecidos na legislaçiJío do trabalho.

XVIII _ Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço sen
do no mínimo de trinta dias e a indenização compensatória cor
respondente a \l1I\ mês de salário por ano trabalhado.

EMENDA: 2P01300-2
ACIVAL GOMES PMDB

Emenda Substitutiva
Dispositivo Emendado: Ar'tigo 'n _ Inciso XVIII
Dê-se ao inciso XVIII do Artigo 'n. a seguinte redação:
XVIII _ Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço na

:forma da Lei. sendo no minimo'de 30 dias e no máximo de 120
dias.

EMENDA: 2P01542-5
RAIMUNDO REZENDE PMDB

Emenda Substitutiva do
Art. 72 _ inciso XVIII _
Dê-se ao art. 72 _ inciso XVIII. Q seguinte acolhidQ:
XVIII _ Aviso prévio. nos tertl\OS da lei.

EMENDA: 2P01007-6
JALLES FONTOURA PFL

Nos termos do étem lI. do ar1:. 30. do Regimento interno da
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Assembléia ~~cio~~l constituinte. altere-se o Qrt. 70. inciso
REF.: Z-2-0-007-00-16~(COnt.) XVIII. do Projeto de constituição PQra a seguinte redação:

"Art. ,g " " " " " .. " " .. " " .. " " " .... " .. " .. " ........ " " .. " " " .. " " " " " " " ...... " " " " "
XVIII aviso prévio proporcional ao tempo de serviço.

sendo no mfu{imo de noventa dias. nos termos da lei;"
--------------------------------------------------------------

REF.: Z-2-0-007-00-19~ REF.: 0OO-00-19-~ EMENDA: ZP0193&-&
XIX - redução dos ris- XIX - IDÊNTICO LEITE CHAVES PMDB

eos inerentes ao trabalho. por ------------------------------- EMENDA ADITIVA
meio de normas de saúde. higie- Acrescenta-se ao artigo 7!! o seguinte inciso XIX.
ne e segurança; renumcrando-se os demais:
------------------------------- "XIX _ indenização. majorada. se a despedida ocorrer nos

dois primeiros anos de vigência de contrato de trabalho e pro-
porcional ao tempo de serviço. se ocorrendo do terceiro ano em
diante. de acordo com a lei."
--------------------------------------------------------------

REF.: 2-Z-0-007-00-20-* REF.: 000-00-20-*
XX - adicional de re- XX - adicional de remunera-

muncrac.1.ío PQra as atividades ção para as atividades insalu-
consid'-".,,:adas penosas. insalu- bres ou perigosas. na :forma da
bres OI.. perigosas. na :forma da lei;
lei; -------------------------------
-------------------------------
REF.: 2-Z-0-007-00-21-* REF.: 000-00-21-*

XXI - aposentadoria; XXI - IDÊNTICO
------------------------------- -------------------------------
REF.: 2-Z-0-007-00-22-* REF.: 000-00-22~

XXII - assistência XXII - assistência gratuita
gratuita aos :filhos e dcpenden- aos :filhos e dependentes até
tes. em creches e pré-escolas. seis anos de idade. em creches
de zero a seis anos de idade; e pré-escolas;
------------------------------- -------------------------------
REF.: 2-2-0-007-00-23-* REF.: 000-00-23-*

XXIII - reconhecimento XXIII - reconhecimento das
das convenções coletivas de convenções e acordos coletivos
trabalho; de trabalho;
------------------------------- -------------------------------
REF.: 2-2-0-007-00-24-* REF.: 000-00-24-*

XXIV - participação XXIV - proteção em :face da
nas vantagens advindas da mo- automação. na :forma da lei;
dcrnização tecnológica e da au- -------------------------------

I
~
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ASSEHBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO II - DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAHENTAIS

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

"tOntação;

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 2-2-0-007-00-25~ REF.: 000-00-25-'-"
XXV - seguro con'tra XXV - seguro con'tra aciden-

aciden"tes do trabalho, a cargo "tes de trabalho, a cargo do em
~o ~pre~;ldor. sem excl'}ir a pregador;
~nden~zaçao a que es"te esta 0- -------------------------------
brigado. quando incorrer em
dolo ou culpa;

REF.: 2-2-0-007-00-26-* REF.: 000-00-26-*
XXVI - não incidência XXVI - :ilI\prescritibilidade

da prescrição no curso do een- da ação 'trabalhista no prazo de
tra"to de "trabalho e até dois até dois anos a partir do dia
anos de sua cessação; em que o direito:fOi violado;

EMENDA: 21'00155-6
DARCY POZZA PDS

Elt\enda supressiva
Dispositivo emendado: Art. -,g inciso XXVI
suprima-se o Inciso XXVI do artigo 72

EMENDA: 21'00406-7
ALOíSIO VASCONCELOS PHDB

SUprima-se o i"tem XXVI do art: 72 do Projeto de
Constituição.

EMENDA: 21'00602-7
NESTOR DUARTE PHDB

Dê-se a seguinte redação ao inciso XXVI do art. -,g do pro
Jeto da Comissão de Sistematização:

Art. 72

XXVI _ prescrição 'trienal, conforme de:finida em lei.

EMENDA: 21'00646-9
GERSON CAHATA PHDU

Emenda Aditiva
Disposi'tivo Emendado: Artigo -,g, inciso XXVI
Dê-se ao inciso XXVI do Artigo -,g, a seguinte redação:
''Prazo prescricional de cinco anos, con'tados da lesão de

direito originário de relação de emprego. salvo na hipó'tese de
ex'tinção do con'trato de 'trabalho, quando es'te prazo se
esgo"tará dois anos após o 'término da relação de emprego."

EMENDA: 21'00775-9
CHAGAS RODRIGUES PHDB

Emenda Hodi:fica'tiva
Dê-se ao art. -,g. inciso XXVI, do capo 11. do Titulo 11.

do Projeto de Cons'tituição da Comissão de Sis'tematização, a

$



ASSEtrnLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO II - DOS DIREITOS E GAR1IJITIAS FUNDAMENTAIS

PROJETO DE CONSTlTUJ:ÇÃO

'REF.: Z-Z-O-007-0Q-Z6-'.HCOnt.)

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

scguinte redação:
As açõcs "trabalhistas prescrevem em dez anos contados da

data em que poderiam ter: sido propostas.

EMENDA: 2P01262-1
VIRGÍLIO GALASSI

Suprima-se o
consti:tuição.

PDS
item XXVI do art. 7 do Projeto de

EMENDA: 2P01510-7
1\JITÔNIO CARLOS FRANCO

SUprima-se o item XXVI
missão de Sistematização.

PHDB
do art. 7l:! do SUbstitutivo da co-

REF.: 2-2-0-007-00-27-*
XXVII - proibição de

dixerença dc salários e de cri
tério de êldmissão por motivo de
s~o. cor ou estado civil;

REF.: 2-2-0-007-00-26-*
XXVIII - proibição de

distinção entre "trabalho ma
nUQl, técnico e inteleci;UQl ou
entre os pro:fissionais

REF.: 000-00-27-*
XXVII - proibição de di:fe

renc;:a de salários e de critério
de ôldmissão por motivo de sexo,
idade, cor ou estado civil;

REF.: 000-00-26-*
XXVIII - IDÊNTICO

EMENDA: 2P01000-2
GERALDO ALCKMIN PHDB

EtIENDA SUBSTITUTIVA
Dê-se ao inciso XXVI, do art. 7l:! a seguinte redação:
"Art.. 7S " " ..

XXVI _ prescrição quinquenal dos créditos resultantes das
relações de "trabalho; em se tratando de "trabalhador rural, e
prescrição somente ocorrerá após o decurso de dois anos da
cessação do contrato de trabalho;"

EMENDA: 2P00994-S
MILHA HAIA PDS

InclUQ-se a expressão "e de exercício de :funções", dando a
seguinte redação ao inciso XXVII do Art. 7l:!:

Art. 72
XXVII Proibição de di:ferenc;:a de salários, de critério de

admissão e-de exercício de xunc;:ães por motivo de sexo, cor ou
estado civil.

EMENDA: 2P01092-1
1\JITONIO MARIZ PHDB
EMENDA ADITIVA

InclUQ-se O' inciso "XXVII" do ari:. 7l:! no § 82 do artigo
145.

I
~
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ASSEMBLÉIA NJ\.CION1\L CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA HESA

TÍTULO rr - DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

respectivos.

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 2-2-0-007-00-Z9~ REF.: 006-00-29-*
XXIX - igualdade de XXIX - igualdad.e de direi-

direitos entre o trabalhador tos concernentes à seguridad.e
com vinculo empregatício perma- social. entre o 'trabalhador com
nente e o trabalhador avulso. vinculo empregatício permanente
------------------------------- e o trabalhador avulso.

REF.: 2-2-0-007-00-30-* EMENDA: 2P00424-5
LUIZ FREIRE . PHDB
Dê-se a seguinte Redação laO ;art. '72 do Projeto de Constituição
<A> da Comissão de Sistematização:
Ar't. '72
XXX _ Os débitos das empresas com o trQbalhador:. quer: sejam
trabalhistas ou p:u:-:ttiscais. poderão ser: transformados em a
ções ordinárias. nominais. caso assim o deseje o empreg:ado em
questão.

EMENDA: 2P01220-S
LUIZ GUSHIKEN PT

Acrescente-se inciso ao ;art. ?2 do Projeto de Constituição
da Comissão de Sistematização:

"Art. '72
_ acesso. por: intermédio d:as organizações sindicais. às

informações administrativas e laOS dad.os econ8micos-:financeiros
da empresa;"

EMENDA: 2P01229-9
VLADIMIR PALHEIRA PT

Acrescente-se inciso ao :u:-tigo 72 do Projeto de Constitui
ção da comissão de Sistematização:

"Art. ,g """""". """""""""""""""""""""""""""""""""""""""
_ proibiÇão da C:u:'acterização como rend:a. pa%':a e:feitos

tributários. da remuneração. salários. proventos. de :aposenta
doria e pensões. até o limite de 1S <quinze> salários mínimos
mensais;"

EMENDA: 2P01365-1
EDUARDO BONFIM PC DO B

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 72
Inclua-se um inciso no :u:-'t. 72 do Projeto de Constituição

com a seguinte redação:
- nAr't. '72

I
-.J....
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO II - DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAHENTAIS

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 2-2-0-007-00-30~<COnt.>

REF.: 2-2-0-007-00-99-*

REF.: 2-2-0-007-01-00-*
§ 1l! A lei protegerá o

salário e de:finirá como crime a
retenção de qualquer forma de
remuneração do 'trabalho já
realizado.

REF.: 2-2-0-007-02-00-*
§ 2l! É proibido o 'tra

balho noturno ou insalubre aos
menores de dezoito e qualquer
'trabalho aos menores de quator
ze anos, salvo na condi~ de
aprendiz.

REF.: 2-2-0-007-03-00-*
§ 3l! É proibida a in

termediação remunerada de mão
de-obra permanente, ainda que
mediante locação, salvo os ca
sos previstos em lei.

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 00a-01-00~

§ 1l! A lei protegerá o
salário e de:finirá como crime a
sua retenção dolosa.

REF.: 000-02-00-*
§ 2l! É proibido o 'trabalho

noturno, perigoso ou insalubre
aos menores de dezoito e qual
quer trabalho a menores de qua
torze anos, salvo na condição
de aprendiz.

REF.: 000-03-00-*
§ 3l! A lei disporá sobre a

intermediação remunerada de
mão-de-obra permanente, inclu
sive medilante locação.

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

Inciso _ reajuste automático de salários, proventos e pen
sões sempre que o indice de in:flação atingir a 10%;______________________________________________________--------1

EMENDA: 2P00429-6
NELSON SEIXAS PDT
Emenda aditiva
Inclua-se nos inciso do art. '7l! titulo rr , \lI1I inciso com a se
guinte rec:dação:
"proibição de qualquer discriminação no tocante ao salário e
critérios de admissão ao 'trabalhador portador de de:ficiência."

EMENDA: 2P00173-4
JOACI GÓES PHDB

Dispositivo Modificado: § 1l! do art. '7l!
Ar"t.. /'g " ..
§ 12 _-A lei protegerá o salário con'tra a retenção de

qualquer forma de remuneração do 'trabalho já realizado.

EMENDA: 2P00067-3
ROBERTO BALESTRA PDC

Dispositivo emendado: Art. 7l!, parágrafo 3l!
Texto
suprima-se do Porjeto de COnstituição <A>, da comissão de

Sistematização, o par€lgrafo 32 do artigo 7l!

EMENDA: 2P01269-0
AUGUSTO CARVALHO P<:B

Substitua-se o §3, do art. 7, do Projeto de constituição,
pelo seguinte teor:

"§3 _ proibição das atividades de intermediação remunerada
da mão-de-obra, ainda que mediante loc:ação, salvo quanto aos
trabalhadores avulsos, por intermédio de suas entidades
sindicais."

EMENDA: 2P01311-2

~
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SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO 11 - DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: Z-Z-O-007-03-00-*<COnt.>
MAURO CAMPOS PMDB

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: PQrágra:fo 3, Artigo 7
Dê-se ao § 3 do Artigo 7 a seguinte redação:
9 3 A lei regulará as hipótes e condições, em que será

admitida a-intermediação de m.::io-de-obra, mediante locação.

ElIENDA: ZP01376-7
SANTINHO FURTADO PMDB

EMENDA MODIFICATIVA
Dispositivo emendado: art. n, § 3~

Tit. 11 capitulo 11
tlodi:fique-se o § 32 do art. n do projeto de Constituição,

passando à seguinte redação:
"9 3~ _ proibição das atividades de intermediação remune

rada de Ittc~o-de-obra, ainda que mediante locação, salvo quanto
aos traball1..dores avulsos que CJ<crt:ellI atividades através de
suas entidades sindicais.'

EMENDA: ZP01410-1
JOSÉ JORGE PFL
Emenda Substitutiva

Dispositivo Emendado: Art. 70, § 32
Art. n
9 3g _ A lei regulamen~á. no interesse dos trabalhado

res, as atividades de intermediação remunerada da mão-de-obra
permcnente. ainda que mediante loc:ação.

I
-J
W

I

PMDB
o § 3~ do artigo 72 do Projeto de constituição

Sistematização

EMENDA: ZP01051-3
DASO COIMBRA

SUprim.?-se
da Comissão de

EMENDA: ZP01009-1
~RMESZ~I PMDB

EMENDA SUBSTITUTIVA
Dê-se ao § 32 do art. n a seguinte redação:
"9 3g _ s50 proibias as atividades de exploração remunera

da de mão-de-obra permanente, por pessoa interposta entre o
trabalhador e o tom..dor do serviço» ainda que mediante loc:a
ção , salvo os casos previstos em lei. A proibição aplica-se
também às atividades de agenciamento de empregados com dispên
dio de qualquer tipo por estes."

EMENDA: ZP01979-0
FRANCISCO AMARAL

Emenda Modi:ficativa
PMDB



ASSEH'BÚ:IA NACIONAL COHSTITUIHn:

SEaETARIA GERAL DA !tESA

TÍTULO IX - DOS DIREITOS E GARANTIAS FUHDAHENTAIS

PROJETO DE COHSTITUIçXO

REF.: 2-2-0-007-03-00-.(COn~.)

REF.: 2-2-0-007-03-29-.

REF.: ...'"2-0-007-04-00-.
§ lfg O disposto no in

ciso X não se aplica à pequena
empresa com a'té dez empregados.

REF.: 2-2-0-007-05-00-.

EHENDAS DO cEJmd(o EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

Dê-se nova reda~o ;\0 § 30, Qr't. 71!
As a~ividades de in~ermedia~o remunerada da mão de obra

perm....nerrte , temporári:;l ou sa:z:onal, ainda que mediante locação,
serão disciplinadas por lei ordinária.

EMENDA: ZP01677-4
NAPHTALI ALVES PMDB
EMENDA SUBSTITUTIVA

Dê-se :;10 § 3ll do item XXIX do Qr't. 71!, a seguinte redação:
Art. 7-g " ..

XXIX

§ 32 _ É permitid:;l a in~ermidi~ remunerada de mão de
obra perm:;lnente ou mediante locação.

EMENDA: ZP01955-Z
EUCLIDES SCALCO PMDB

Emenda substitutiva
Substitua-se a red~o do inciso I, alinea a, b e c, do

art. 'n, suprimindo-se o § lf~, do meSlllO artigo, do Projeto,
pela seguinte:

"Art.. 7g .
I _ contrato de trabalho protegido contra despedida imoti

vada ou sem justa c:...usa, nos termos da lei."

EMENDA: 2P00735-0
CÉSAR CALS NETO PDS
Inclua-se, como § s2 do art. 7~, do ~pitulo rr , dos Direitos
Sociais, o seguinte:
"Art. 7ll
§ 52 A indeniza~o devida pela demissão il1lOtivada, em con:for
midade com o disposto no inciso I, será de um mês de remunera
1;50 por ano de serviço e:Eetivo, ou por ano e :fração igualou
superior a 6 <seis) meses, na :forma da lei".

EMENDA: ZP00897-6
ANTONIO MARIZ PMDB

Emenda aditiva
Dispositivo emendado: art. 71!
Acrescente-se ao Qr't. 71! o seguinte parágra:fo:
,,§ O maior salário pago, direta ou indiretamente, em cada

empresa, não poderá exceder em mais de oitenta vezes o menor
salário. A lei estabelecerá as condições para a gradual redu-

I
~
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ASSEHBLÉIA mCIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA IlESA

TiTULO II - DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAHENTAIS

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF. ~ Z-Z-O-OO'-OS-OO-'<Cont.)

EHENDAS DO CENTRÃO EHENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

ção da di:ferença entre o maior e o menor salário.

EHENDA: ZP012IJO-O
PAULO PAIM PT

Acrescente-se ao artigo '72. do Projeto de Cons1:i.1:u:i.c;ão. da
Comissão de sistematização. o seguinte parágra:fo:

Parágra:fo _ A indenização proporcional por tempo de servi
ço e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço se constituem elII
direi'tos adquiridos. sendo devidos ao 'trabalhador independen
temente do motivo da rescisão do con'tra'to de 'trabalho.

EMENDA: ZP0120S-0
AMAURY HULLER

Inclua-se. como
PDT

§ S!! do art. '72. o seguinte dispositivo:

Ar"t.. 7'2 " ..
§ S!! _-os direitos sociais expressos nesta Constituição

não exclUelll Q((Ueles já assegurados aos 'trabalhadores pelas
leis em vigor.

EMENDA: 2P011J22-1J
NILSON CAMPOS PHDB
Acrescenta-se onde couber no art. '72 do Projeto de Constitui
ção <A) da Comissão de Sistematização. o seguinte parágra:fo.
,,§ Não se permitirá mais de \Il1IQ Federação Sindical nos Esta
dos. seja patronal ou laboral".

I
~

I

EHENDA: 2P010'9-3
L YSANEAS MACIEL

Acrescente-se ao art. '72
com a seguinte redação:

PDT
do Projeto de Consti1:u:i.ção § S!!.

'fArt. 7~ - ..
§ S!!. O salário-mínimo a que o i'telll IV deste art. será re

ajustado toda vez que ocorrer aumento do subsídio dos membros
do Poder Legislativo Federal. em valor nunca in:ferior a 10%.
calculando-se a parte variável pelo comparecimento total do
congressis'ta às sessões".

EMENDA: 2P01911-1
ODACIR SOARES PFL

Acrescen'te-se parágra:fo se ao artigo '72. com a seguinte
redação:

,,§ S!! _ Durante os períodos de :férias escolares. as empre
sas poderão con'tra'tar. sem vínculo elIIpregaticio. estudan'tes
que preencham os requisitos legais para o exercício do
tr:malho •"



ASSEHBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA HESA

TÍTULO II - DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAHENTAIS

I

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 2-2-0-007-05-00,"*<Cont. >

REF.: 2-2-0-007-17-00-*

REF.: 2-2-0-007-99-00-*

REF.: 2-2-0-000-00-00-*
Art. eg são assegurõl

dos à categoria dos 'trabalhado
res domésticos os direitos pre
vistos nos incisos IV, VI, VII
I, XIV, XVI, XVIII e XXI do ar
tigo anterior, bem como a inte
gração à previdência social.

EHElmAS DO CElrnlÃO

REF.: 00e-05-00-*
§ Sg Os direitos sociais

dos "trõlbalhadores domésticos
assim como a sua integra~o à
previdência social serão de:fi
nidos em lei.

EHElmAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P01950-7
EUCLIDES SCALCO PHDB

Emenda aditiva
Acrescente-se novo parágra:fo ao art. 72, do Projeto de

Constituição <A>, com a seguinte red~:
Ar"t.. ,~ ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. '" '" ..
_ É proibida a intermediação remunerada de mão-de-obra

temporária para o trabalho rural, ressalvada a participaç5o,
dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais, Cooperativas ou Asso
ciações de Trabalhadores Rurais Volantes".

EMENDA: 2P01017-2
ALBÉRICO FIt:HO PHDB

No Projeto de Constituição Comissão de Sistematização
inclua-se no Inciso 17 do art. 7 do capitulo 2 dos Direitos
Sociais, o Paroígra:fo único com a seguinte redação:

Aplica-se também a mãe adotiva cuja adoção tenha ocorrido
nos primeiros 'trinta dias após o nascimento da criança.

EMENDA: 2P00315-0 I
CID SABÓIA DE CARVALHO PHDB

Inclui o seguinte parágra:fo único no artigo 7 do Projeto
de Constituição <A>, mantendo-se integralmente sua redação,
porém 'trans:formando-se os parágra:fos 1, 2, 3 e 14 do item XXIX
em sub-item A, B, C e D.

Art. 7 ..
parágr~o único _ Cometida a despedidõl injusta e sendo,

por qualquer motivo, impossível a reintegração do empregado, i
será o mesmo idenizado pelo :faltoso, sob critérios especiais
dc:finidos em legislação ordinária. O 'trõlbalhador despedido,
antes de ser reintegrado, poderá optar peloa idenização.

EMENDA: 2P01193-14
BENEDITA DA SILVA PT

Dê-se nova redação ao artigo eg do Projeto de Constituição
da Comissão de sistematização: :

"Art. Og _ são assegurados à categoria dos 'trõlbalhadores
domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, VIII ,
XII , XIV, XV, XVI, XVII, XVIII e XXI do artigo anterior, bem
como a integração à previdência social". !

-------------------------------------------------------------~
I

~
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PROJETO DE COlmITUIÇÃO EHENDAS DO CENTRÃO EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 2-2-0-009-00-00-* REF.: 009-00-00~

Art. ~ O produtor ru- Art. 9g O produtor rural e
ral e. o pescador artesanal, que o pescador artesanal, que exee-
exerçam suas atividades em re- çam suas atividades em regime
gime de economia :familiar, sem de economia :familiar, sem em
empregados permanentes, contri- pregados permanentes, contri
buirão para a seguridade social buirão para a seguridade social
através da aplicação de uma a- e obterão seus bene:ficios, na
liquot~ s~bre~ o resultado~ da :forma que a lei estabelecer.
comc.rc~al~zaçao da produçao e ------------------------------
obterão os bene:ficios com valor
equivalente ao salário-minimo,
podendo equiparar-se ao segura-
do autônomo, na :forma que a lei
estabelecer.

EMENDA: 2P01622-7
OTTOMAR PINTO PTB

EMENDA ADITIVA
ACRESCENTAR AO ARTIGO 9 A EXPRESSÃO "GARIl:IPEIRO"
FICARÁ ENTÃO A SEGUINTE REDAÇÃO:
Art. 9 "O produtor rural, o garimpeiro e o pescador arte

sanal, que exerçam suas atividades em regime de economia :fami
liar, sem empregados permanentes, contribuição para ãI. seguri
dade social através da aplicação de uma aliquota sobre o re
sultado da comercialização da produção e oberão os bene:ficios
com valor equivalente ao salário minimo, podendo equiparar-se
ao segurado autônomo, na :forma de que a lei estabelecer."

:::IREF.: 2-2-0-009-~~-oo-~

Parágra:fo único.
Equiparam-se. ao produtor rural,
para os ~e.itos da previdência
social, o parceiro, o meeiro, o
arrendatário e seus respectivos
cônjuges, inclusive o daquele.

----- __ __ I 'I I

REF.: 2-2-0-010-00-00-*
Art. 10. É livre a as-

sociação pro:fissional ou
sindical.

REF.: 010-00-00-*
Art. 10. IDÊNTICO

EMENDA: 2P00472-5
CARDOSO ALVES PMDB

Substituam-se o artigo 10 e respectivos
jeto de Constituição pela seguinte emenda:

"É livre a associação pro:fissional."

paráQra:fos do Pro-

EMENDA: 2P01159-4
MARCO MACIEL PFL

Dê-se ao artigo 10 e seus parágra:fos a seguinte redação:
Titulo II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
capitulo II
Dos Direitos Sociais
Art. 10. É livre a associação pro:fissional ou sindical,

nos termos desta Constituição.
§ 19 É vedada ao Poder Executivo a inter:ferênci:'>l ou inter

venção na organização sindical. A lei não poderá exigir auto
rização do Estado para a :fundação e :funcionamento de sindica
to, ressalvada ãI. observância do requisito previsto no § zg

§ 22 É assegurada a pluralidade sindical, desde que con-



ASSEHBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA HESA

TÍTULO 11 - DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 2-2-0-010-00-00-.<Con~.>

EMENDAS DO CENTRÃO El1E:NDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

corram para la SWõ\ :fundação e e:fetivo :funcionamento :fili:xlos
corresponden~s a um terço da respectiva categoria :funcional
ou econômica.

§ 3g É igualmente permitida a :formação de sindicatos por
eltIpresa, desde que o número de eltIpregados seja superior a cin
co mil 'trabalhadores.

§ 4g Além da contribuição sindical livreltlente estabelecida
pelas respectivas assembléias, as entidades sindicais :farão
jus às seguintes parcelas do imposto sindical correspondente a
con'tribuição de um dia de salário por ano, arrecadada nos "ter
mos do que dispuser a lei complementar:

inciso 19"_ 60% <sessenta por cento> destin:xlos aos sindi
ca~os, na proporção do númezo de :filiados;

inciso 2g _ 20% <vinte por cento> destin:xlos às :federa
ções, na proporção do n\Íl\\ero de sindicatos :filiados. e

inciso 3g _ 20% <vin~ por cento> destinados às con:Eedera
ções, na proporção do número de :federQções :filiadas.

§ Sg À entidade sindical cabe a de:fesa dos direitos e in
teresses da ca'tegoria, individUlõ\is ou cole'tivos, inclusive
como subs'ti'tu'to procesSWõ\l em ques~ões "judiciais ou
adminis'tra'tivas.

§ 6g Aplicam-se à organização dos sindica'tos rurais e das
colônias de pesc.'ldores os principios ado~ados para os sindica
tos urbanos, nos termos da lei.

§ 72 Os sindicatos participarão, obriga'toriamente, das ne
gociações coletivas de 'trabalho.

§ eg A prestação de contas dos recursos arrecadados e a
plicados pelas entidades sindicais será :feita perante a Justi
ça do Trabalho, que sanar~, na :forma da lei, as irregularida
des apuradas, adotando as medidas punitivas cabíveis, nos ca
sos de malversação, apropriação indébita ou má gestão.

EMENDA: 2P01207-e
JOÃO PAULO PT
Dê-se a seguinte redação ao art. 10 do Projeto de Constituição
da Comissão de sistematização de respectivos parágrQ:fos:
"Art. 10. É livre a associação pro:físsional ou sindical em to
dos os niveis. A aquisição da personalidade juridica de direi
to privado pela associação pro:fissional ou sindical se dará
mediante registro em cartório.
§ 19 - A lei não poderá exigir autorização do Poder Público
para la :fundação de sindicato.
§ 2g - É vedada ao Poder público qualquer ini:er:Eerência na or
ganização sindical.
§ ~ - A entidade sindical incumbe a de:fesa dos direitos e in
'teresses dos trabalhadores. individUlõ\is ou coletivos, inclusi
ve como substi'tu'to procesSUlõ\l em ques~ões judici:irilils ou

I
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ASSEHBLtn NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA HESA

TiTULO II - DOS DIREITOS E GARAJn'IAS FUNDAHENTAIS

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 2-Z~O-010-00-00-~(COn~.>

El'fENDAS DO eEm'RÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

adminis~rativas.

§ 4~ - Ao dirigcn~e sindical, além da estabilidade plena no
emprego, ê garantida a proteção necessária ao exercício de sua
atividade, inclusive o acesso aos locais de 'trabalho no âmbito
de sua represent~o.

§ 5~ - A assembléia geral é o órgão deliberativo supremo da
entidade sindical, competindo-lhe deliberar sobre sua consti
~ição, organização. dissolução, eleições para os órgãos dire
tivos e de representação, aprovar o seu esta~to e :fixar, por
ocasião de obtenção de normas coletivas, con'tribuição extensi
va a todos os trabalhadores que por ela serão regidos e que
deverá ser descontada em :folha e recolhida à entidade para
custeio de suas atividades.
§ 6~ - As organizações sindicais de qualquer grau podem es'ta
belecer relações com organizações sindicais in'ternacionais.
§ 71:! - Os aposentados ~erão direi'to de vo'tar e ser vo'tados nas
organizações sindicais.
§ O~ - A lei não obrigará a :filiação a sindica'tos e ninguém
será obrigado a ttk~nter a :filiação.
§ 9~ - Os sindicatos 'terão acesso aos meios de comunicação so
cial, con:forme a lei.
§ 10 - É prerrogativa da entidade sindical a represen'tãlÇão nas
negociações coletivas de 'trab::llho.

EMENDA: ZP01403-6
JOSÉ LINS PFL
EMENDA SUBSTITUTIVA
Dispositivo Emendado: Ar't. 10.

Dê-se ao Ar't. 10 do Proje'to de constituição. da comissão
de sistelllatização, a seguinte redação: .

Art. 10 _ É livre a associação pro:fissional ou sindical
nos seus vários gráus; a sua consti~ição, a represen't~ le
gal nas convenções coletivas de 'trabalho e :fon'tes de cus'teio
dos respectivos sistelllas serão regulados em lei.

§ Único _ É vedado ao Poder público qualquer in'ter:ferência
ou intervenção na organização sindical.

EMENDA: ZP01511-5
ANTÔNIO CARLOS FRANCO PMDB

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO E~~A: ART. 10
Dê-se ao Ar't. 10 do Projeto de consti~ção de Sistemati

zação, a seguinte redação:
Ar't. 10 É livre a associação pro:fissional ou sindical. A

sua constituição, a representação legal nas convenções coleti
vas de trabalho e as :fontes de custeio do sistema confederati
vo. serão regulados em lei.

I
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ASSEMBLÉIA NACIONAL C01'l'>TlTUIHTE

SECRETARIA GEHJl.L DA MESA

TÍTULO 11 - DOS DINEITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

PRO..1ETO DE C01'l'>TlTUIÇÃO
I

REF.: 7-2-0-010-00-00-*<Cont.>

EHENDAS DO CENTNÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

PARÁGRAFO ÚNICO _ É vedado ao poder público qu:;llquer in
ter:ferênciãl ou intervenção na organizã\ção sindical.

REF.: 2-2-0-010-01-00-* REF.: 010-01-00-*
§ 1~ É vedada ao poder § "li É vedado ao Poder Pú-

público a inter:ferênciãl ou in- blico Q inter:fcrência e Q in
tervenção na organização terve~o na organização
sindical. A lei não poderá exi- sindical. A lei não poderá exi
gir autorização do Estado para gir autorização do Estado para
a :fundação de sindicato. res- a :fundação de sindicato. res
salvado o disposto no § Zl. salvado o registro no órgão
------------------------------- competente e o disposto neste

artigo.

,
REF.: ~-Z-0-010-02-00-*

§ 2!! Não será consti
tuida mais de urna organização
sindical, em qualquer grau. re
presentativa de categoria pro
:fissional ou econômica. na mes
ma base territorial. Esta será
de:Einida pelos trabalhadores ou
empregados interessados. não
podendo ser inferior à área de
um municipio.

NEF.: 010-02-00-*
§ as Não será constituida

mais de urna entidade sindical.
representativa de categoriãl e
conômica. em uma meSn\:i\ base
territorial. Est:i\ será de:Einida
pelos trabalhadores interessa
dos. não podendo ser inferior à
área de um municipio.

EMENDA: 2P01012-1
CARLOS CHIARELLI PFL

Emend:i\ SUbstitutiV:il.
Dispositivos emend:i\dos: §§ Z e ~ do Qtt. 10.
substi"tuálm-se os §§ 2 e ~ do art. 10. pelos seguintes:
,,§ 2. Havendo mais de uma entid:i\de sindical d:i\ meSn\:i\ cate

goria. ou da meSn\:i\ comunid:i\de de interesses. na mesma área de
jurisdição. ã\ :fOrn\:i\ de representação. para :fins de negoci:i\Ção
coletiva. será :fix:i\dQ por lei. acordo ou vonvenção celebr:i\dãl
entre QS partes interess:i\dãls".

,,§ ~ As entidades sindicais. isolada ou conjuntamente, po
derão :fixar contribuição de categoriãl como contrapartida por
serviços aos contribuintes".

EMENDA: ZP01201-9
OLÍVIO DUTRA PT
substitua-se no § 2!! do artigo 10 do Projeto de Constituição
da Comissão de Sistematização Q expressão "representatiV:il de
éategoria p:ro:fissional" pelQ expressão "representivQ de cate
goria p:ro:fissional ou ramo de ativid:i\de.".

EMENDA: 2P012SQ-O
MANOEL CASTRO PFL

O § Z do art. 10 passa ãl ter a seguinte redação:
"2 Havendo mais de urna entid:i\de sindical dãl mesma comu-

nidade d~ interesses. na meSn\:i\ área de jurisdição. a :fOrn\:i\ ele
representação. para :fins de negoci~ coletiva. será :fixad:i\
por lei. ãlCOrdo ou conve~o celebradãl entre QS partes
interessQdas".

EMENDA: 2P01270-1

I
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO 11 - DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: Z-2-0-010-0Z-00-*<COnt.>

REF.: 2-2-0-010-03-00-*
§ 3g À entidade sindi

cal cabe a defesa dos direitos
e interesses da categoria, in
dividuais ou coletivos, inclu
sive como substituto processual
em questões judiciais ou
administrativas.

REF.: 2-2-0-010-04-00-*
§ 4g A assembléia ge

ral :fixará a contribuição da
categoria, que, se pro:fissio
nal, será descontada em :folha,
para custeio do sistema con:Ee
derativo de sua representação
sindical.

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 010-04-00-*
§ 4g Ao sindicato cabe a

defesa dos direitos e interes
ses coletivos ou individuais da
categoria, inclusive em ques
tões judiciais ou
administrativas.

REF.: 010-05-00-*
§ 52 A assembléia geral

fixará a contribuição da cate
goria , que, se profissional,
será descontada em folha, para
custeio de sua representação
sindical.

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

AUGVSTO CARVALHO PCB
Dê-se ao § Z do Art. 10 do capitulo 11 _ Dos Direitos So

ciais _ a seguinte redação:
§Z _ Não será constituída mais de UllIa organização sindi

cal, em qualquer grau, representativa de categoria profissio
nal ou econômica, na mesma base territorial."

EMENDA: ZP0011Z-Z
ANTONIOCARLOS MENDES TRAME PFL

Dê-se a seguinte redação ao parágrafo IV do Artigo 10
§ 4g _ A Assembléia geral :fixará a contribuição da catego

ria que, se profissional, será descontada em :folha, pára cus
teio do sistema con:Eederativo de sua representação sindical,
independentemente da contribuiç!ío prevista em lei.

EMENDA: ZP00756-2
JÚLIO COSTAMILAN PHDB
Emenda Modificativa
Dispositivo emenda _ artigo 10

O parágrafo 42 do Art. 10 do Projeto de Constituição <A>
passa a ter a seguinte redaç!ío:

"Art. 10 •••.•••.•••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••
§ 4g _ A Assembléia Geral fixará a contribuiç!ío da catego

ria p:r.o:fissional descontada em :folha, e da aconâmica, recolhi
"da mensalmente à crédito do sindicato. para custeio do sistema

con:Eederativo de sua representação sindical."

EMENDA: ZP010Z3-7
GERALDO CAMPOS PHDB

Dê-se ao § 42, do art. 10, do Projeto de Constituição. da
Comissão de sistematizaç!ío, a seguinte redação:

"A Qssembléia geral fixará a contribuiç!ío dQ categoriQ,
que, se profissional, será descontada em :folha, para custeio
de sua representação sindical. independentemente dQ estabele
cida em lei."

00.-



ASSEHBLÉIA NACIONAL CONSTITUIKI'E

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO 11 - DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CENTRÃO " I EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 2-2-0-010-0S-00-. IREF.: 010-06-00-.
§ S~ A lei não § 6~ IDÊNTICO

• " •• lU ••

obr1gara a %1l1açao aos s1nd1- -------------------------------
catos , e ninguém será obrigado
a lllantê-la.

REF.: Z-Z-0-010-06-00-. IREF.: 010-07-00-.
§ 6g Aplicam-se à or- § ~ IDÊNTICO

• lU •• •

gan1zaçao dos S1nd1catoS rura1s ------------------------------
e das colônias de pescadores os
principios adotados para os
sindicatos urbanos, nas condi-
ções da lei.

REF.: 2-2-0-010-07-00-* IREF.: 010-00-00-.
§ 7g O sindicato § ~ IDÊNTICO

participará, obriga'toriamente, ------------------------------
das negociações coletivas de
'trabalho.

I
~

I

REF.: Z-Z-0-010-00-00-.
§ 82 Os aposentados

'terão direito a votar e ser vo
'tados nas organizações
sindicais.

REF.: 2-Z-0-010-09-00-.

REF.: 010-09-00-.
§ 92 O aposentado, se %i

liado, terá direito a votar e
ser votado na~ organizações
sindicais.

EMENDA: ZP01241-0
PAULO PAIM PT

Acrescente-se ao Qr'tigo 10, o seguinte parágrQ:fo. DO Pro
jeto de Constituição da Comissão de Sistematização:

Parágra:Eo _ Fica vedada a dispensa do empregado sindical:i:
zado ou associado, a partir do momento de sua candidatura a
cargo de direção ou representação de entidade sindical ou :as
sociação pro:fissional. até 2 <dois> ;mos ;após o :final de seu
mandato. caso seja eleito. inclusive como suplente. sal'JO se
cometer :falta grave devidamente apurada DOS termos d;a lei.
--------------------------------------------------------~-----
EMENDA: ZP01363-5
EDMILSON VALENTIM PC DO B

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 10
Acrescente-se ;;lO Art. 10 do Projeto de Cons'ti'tuiç:ío os se-



ASSEliBLÉIA NJ.\CIONl\L CONSTITUINTE

SECRE'fARIA GERAL DA MESA

TÍTULO II - nos DIREITOS E GARAHTIAS FUNDAMENTAIS

PHDB
;lO art. 10 do Projeto da COnstituição (A) o

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: Z-Z-0-010-09-00-*<COnt.>

REF.: 2-2-0-011-00-00-*
Art. 11. É livre a

greve. vedada a iniciativa pa
tl:onal , compe'ttindo aos 'traba
lhadores decidir sobre a opor
tunidade e o mnbito dos inte
resses que deverão por roeio
dela dclender.

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 011-00-00-*
Art. 11. É assegurado o di

reito de greve, nos termos da
lei, que ressalvará aquelas de
cididas sem prévia negociação.
A lei limitará o direito de
greve quando se tratar de ser
viços ou a'tividades essenciais
e inadiáveis à comunidade. com
pete aos trabalhadores decidir
sobre a oportunidade e os in'te
resses trabalhistas da ca'tego
ria que devam, por meio dela,
deX'ender.

EMENDAS COLETIVAS

;

EMENDAS INDIVIDUAIS

guintes paragr&fos:
''Parágra:fo _ Para a dc:Eesa dos interesses dos trabalhado

res as entidades sindicais poderão org:mi:z:ar comissões por lo
cal de trabalho, garantida ;lOS seus integrantes a mesma prote
ção legal dispensada aos dirigentes sindicais;

"Parágra:fo _ os dirigentes sindicais. no exe.rcicio de sua
atividade. terão acesso ;lOS locais de 'trabalho na sua base
territorial de atuação."

EMENDA: ZP01731-Z
FERNANDO GOKES

Acrescenta-se
seguinte:

§ 9~ _ Os mandatos sindicais dos órgãos patronais e labo
rais de qualquer nivel serão, no máximo de quatro anos. proi
bida a reeleição para o pe.riodo seguinte.

EMENDA: 2P00303-6
INOCÊNCIO OLIVEIRA PFL
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: l\.ri:igo 11

O caput do Art. 11 do projeto COnsti'tuc:ional passa a ter a
seguinte red:ição:
"É livre a greve. cujo exercicio será regulado em lei que
resguardará a ordem pública. as liberdades individuais. o di
reito de propriedade. os serviços essenciais nas empresas e na
comunidade.

EMENDA: 2P00345-1
PEDRO CEOLIN PFL

Substitua-se o Art. 11 e parágra:Eos acima mencionados pelo
de redação seguinte:

"Art. 11 Vedada a iniciativa patronal. é .reconhecido o
exercicio do direito de greve, no 5mbito das relações traba
lhistas , competindo QOS trabalhadores decidir sobre sua
oportunidade.

§ 1~ _ É proibida Q greve nas atividades essenciais e nos
serviços públicos. M :forma da lei."

EMENDA: 2P00984-1
~UETODELAVOR PHDU

Emenda modi:ficativa
Dê-se ao capu't do Art. 11 do Ato das DisposiÇÕes COnsti

tuições Gerais e Transitórias Q seguinte Redação:
Ar't. 11. Serão estatizadas as serventias do :foro judicial

e extra-judicial. assim dc:Einidas em lei, respeitados os di-

I
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUIHrE

SECRETARIA <iERJU. DA MESA

TÍTULO 11 - DOS DIREITOS E GAR~IAS FUNDAMENTAIS

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: Z-Z-0-011-00-00-*<COnt.>

EHEtmAS DO CENTRÃO EHENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

reitos de seus ;atuais titulares.
SUprimam-se os dispositivos em contrário.

EHENDA: zp01~e1-0

JOst MENDONÇA BEZERRA PFL
EMENDA SUBSTITUTIVA
Dispositivo Emendado: Artigo 11

Dê-se ao Art. 11 do Projeto de Constitui~ da ComissOO de
sistc1Mtização a seguinte redação:

"Art. 11 _ Ê livre ;a greve, cujo exen:ício será regulado
em lei que resgu;u:dará a ordem públiCQ, as liberdades indivi
duais, o direito de propriedade, os serviços essenciais nas
empresas e M comunidade".

REF.: 2-Z-0-011-01-00-* REF.: 011-00-00""*
§ 12 Na hipótese de Art. 11. Ê assegurado o di-

greve, serão adotadas providên- reito de greve, nos termos da
cãas pelas entidades sindiCQis lei, que ressalvará aquelas de
que I garantam a manutenção dos cididas sem prévia negociação.
serviços indispensáveis ao 1,1- A lei limitará o direito de
te~imento das necessidades greve quando se tratar de ser
iMdiáveis da comunidade. vi~s .~u ~ti~dades.essenciais

------------------------------- e ~nad~ave~s a comun~dade. COm-
pete aos trQbalhadores decidir
sobre a oportunidade e os inte
resses trabalhistas da CQtego
ria que devam, por meio dela,
de:fender.

EHENDA: 2POOOSa-~

ELIEL RODRIGUES PHDB
EMENDA HODIFICATIVA-SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EHENDADO: Art. 11, do atual SUbstitutivo <S3>.
SUprima-se o § 12 e dê-se nova redação, ao citado Artigo, de
1IIOC10 que o mesmo assim expresse:
Art. 11 _ É assegurado o direito de greve, salvo nos serviços
essenciais Q comunidade, na :forma da lei, vedada a iniciativa
patroMl.

~

REI".: 2-2-0-011-02-00-*
§ Z2 Os Qbusos cometi

dos sujeitam os responsáveis às
penas da lei.

REF.: 011-99-00""*
Parágrafo único. Os Qbusos

cometidos e os danos CQusados
sujeitam os responsáveis às pe
nas da lei.

REF.: Z-Z-0-01Z-00-00~ REF.: 01Z-00-00-*
Art. 1Z. É assegurada Art. 1Z. Ê assegurada a

a participaç..",Ío dos trabalhado- participação dos trabalhadores
rcs e empregadores em todos os e empregadores nos colegiados
órgãos onde seus interesses dos órgãos dos serviços públi
pro:fissionais ou cos para os quais contribuam
previdenciários sejam objeto de diretamente e onde seus inte
discussão e deliberação. resst;s~ ••p:o:fiss~onais• ou
------~------------------------pre~de~ar~os seJam obJeto de

EMENDA: 2P011Se-6
HARCO mCIEL PFL

Dê-se tlp :artigo 12 e seus parágr:a:fos a seguinte red;lÇão:
Titulo 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
capitulo 11
Dos Direitos Sociais.
Art. 12. A gestão dos órgãos de Previdência e dos recursos

arrecadados pelo Poder Público, com base na contribui~ dos



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO II - DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

PlD>B
13 do Projeto de COnstituição _ parte rela

Sociais <capítulo 11 do Titulo lI> _ a se-

discussão e deliberação.REF.: 2-2-0-012-00-00-*<COnt.> 1 _

REF.: 2-2-0-012-99-00-*

REF.: 2-2-0-013-00-00-*
Art. 13. As empresas

de mais de cinqüenta empregados
reservarão pelo menos dez por
cento dos cargos de seus qua
dros de pessoal e:fetivo para
preenchimento por maiores de
quarenta e cinco anos.

empregados e das empresas. inclusive o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço. o F'insocial e o PIS/PASEP. caberá. exclusi
"lamente. a colegiados com participação paritária dos 'trabalha
dores. empresários e Governo. nos termos da lei.

§ 1~. Aos órgãos gestores das entidades e instituições
previdenciárias cabe. sem qualquer inter:ferência do Poder Pú
blico. a de:finição das contribuições de custeio e dos respec
tivos planos de bene:fícios.

§ 2~ A contribuição do Poder Público não será nunca in:fe
rior à metade da parcela com que. para o :fim de cus'teãe , con
tribuírem conjuntamente os 'trabalhadores e as empresas.

EllENDA: 2P007tlG-4
JOSÉ CARLOS SABÓIA PMDB

Acrescente-se ao artigo 12. do Projeto de constituição. da
COmissão de sistematização. o seguinte parágra:fo único:

"Parágra:fo único _ A participação dos 'trabalhadores. em
pregndores e governo será paritária. sendo os representantes
dos "traballmdores e empregadores elei"tos por seus órgãos de
clnsse."

EllENDA: 2POOZ3Z-3
JoÃo REZEK

Dê-se ao art.
tiva aos Direitos
guinte redação:

"Art. 13. Ao 'trabalhador são assegurados os seguintes di
reitos. além de ou"tros que visem a melhoria de sua condição
social:

I jus"to salário median"te:
a>-proibição de di:ferença de remuneração em razão de sexo.

raça. cor. estado civil ou de:ficiência :fisica;
b> salário minimo capaz de sa"tis:fazer as suas necessidades

normais e as de sua :família;
c> remuneração do 'trabalho noturno superior à do diurno.
II direi"to ao descanso a"través de:
a> duração diária do 'trabalho não exceden"te de oito horas.

salvo casos previstos em lei ou con'tra"tos coletivos. com remu
neração maior;

b) repouso semanal remunerado;
c> :férias anuais remuneradas;
111 _ pro"teção à saúde median"te:
a> normas de higiene e segurança do 'trabalho;
b) previdência social;
c) leis que o amparem nos casos de ;lCidentes de 'trabalho.

I
~

I



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERlIL DA MESA

TÍTULO 11 - DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAHENTAIS

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 2-2-0-013-00-00-*<Con~.>

~

EHENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

IV est;milidade no emprego. com indenização ao t'rabalh::l
dor despedido ou :fundo de garliln~ilil de ~elIIpO de serviço equivlil
len~e;

V direi~o de associação a~ravés de:
a>-livre criação de sindica~os;
b) :filiação no seu sindicato. :facultativa;
c) :fixação. pela lei. dos critérios de representatividade

havendo no mesmo setor ou base ~erritoriãll mais de Ul'Q sindica
to;

VI greve. Sr.llvo nos serviços públicos e atividades es
senciais: punivel o abuso de direito com as reparações civil e
penais previstas em lei.

EMENDA: ZP00270-6
IBERÊ FERREIRA PFL
Emenda supressiva
Dispositivo emendado: art. 13
Suprima-se o art. 13 do Projeto de Constituição <A>.

EMENDA: 2P00561-6
FERNANDO BEZERRA COELHO PHDB
Emenda supressiva

SUprima-se o artigo 13.

EMENDA: 2P00813-5
HENRIQUE EDUARDO lILVES PMDB

Dê-se ao art. 13 do Projeto de Constituição <A>. da Comis
são de Sistematização. a seguinte redação:

nart. 13 _ As empresas que lildmitirem la seu serviço trabla
lMdores maiores de quarenta e cinco anos de idade gozarão de
incentivos :fiscais estabelecido~ em lei. n

EMENDA: 2P0133Z-5
SÉRGIO UERNECK l'MDB

EMENDA MODIFICATIVA AO ARTIGO 13 DO PROJETO DE CONSTITUI
çÃO nA DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO:

Art. 13. As empressas de llIaIis de cinquenta empregados re
servarão pelo menos cinco por cento dos cargos de seus quadros
de pessoal e:fetivo para preenchimento por llIaIiores de quarentla
e cinco anos.

EMENDA: 2P01783-5
ARNALDO FARIA DE SÁ PTB
Emenda substitutiva

Dispositivo Emendado: Artigo 13
Dê-se ao Artigo 13. a seguinte redação:
Ar~. 13 _ A lei criarQ normas especi:ficamente para e~-

I
~

I



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GEHAL DA MESA

TÍTULO 11 - DOS DIHEITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

PROJETO DE COlGTlTUIÇÃO EHENDAS DO CEN'l'HÃO EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 2-2-0-013-00-00~(Cont.)

lar o mercado de trabalho a pessoas com meis de 115 anos de
idade.

REF.: 2-2-0-999-00-00-* EMENDA: 2POO1l25-3
LUIZ FREIRE PMDB
Inclua-se, no Projeto de ConstituiçSo (A) da Comissão de sis
tcmati:z:ação, no :final do capítulo 11 _ Dos Direitos Sociais,
do Título 11 Dos Direitos e Garantias Fundamentais,
remunerando-se os-seguintes:
Art. As contribuições em gênero, espécie ou trabalho a asso
ciações comunitárilils, qUlilndo de destinarem à reali:z:ação de o
bras públicas deleg:ildlls de competêncl.ll dia União, dos Estiados
ou municípios poderão ser dedu:z:idlils dos impostos, t=s ou ta
ri:fas devidas pelo contribuinte correspondentemente ao serviço
prestado ou obra executada.
§ 1\! Os preços das contribuições deverão ser devidamente atUlil
li:z::ildos quando da realização do pagamento e correllatas dedu
ções das re:feridas taxlilS, impostos e tari:fas.

§ ~ Os descontos só serão pertinentes quando as contri
buições de que seão oriundos corresponderem :ilO mesmo exercicio
la que se re:ferem as taxas ou impostos devidos.

I
~

I

EMENDA: 2POO1l71-7
CARDOSO ALVES PMDB

Acrescentar, onde couber, no capítulo ''Dos Direitos
Socililis" o seguinte lilr'tigo:
. "Art:. _ É asseguroolil a eleição de um representante dos em

pregados nas empreslils de l\\:ilis de dU2entos :funcionários, com a
:finalidade exclusiva de promover entendimentos direitos entre
empregadores e empregooos."

Direitos
Garantias

("Dos
e

PT
ao capí'tulo 11

("Dos Direitos

EMENDA: 2P01202-7
OLÍVIO DUTRA
Acrescente-se novo artigo
Sociais") do Título II
Fund~entais"):
"Art. - É assegurada lil participac;:ã.o dos trablllh<ldores, por
meio de representantes indicados para integrar comissões
paritárias constituídas no âmbito das empresas, nos processos
decisórios relativos à implantação de novas tecnologias nos
locais de trabalho."

PT
o seguinte artigo ao capitulo 11 (''Dos Direitos
Ti'tulo 11 (''Dos Direitos e Garantias

EMENDA: 2P01203-5
OLÍVIO DUTRA
Acrescente-se
Sociais") do



.l\SSEHBLÉIA NACIONJ\L CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TiTULO II - DOS DIREITOS E GAR1lNTIAS FUNDAHENTAIS

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 2-2-0-999-00-00-*<Cont.>

EMENDAS DO eEm'RÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

Fundamentais">:
"Art. - À entidade sindical incumbe a de:fesa dos direi1:os e
in1:eresses da categoria, individuais ou coletivos, inclusive
como substituto processual em questões jurídicas ou
adminis1:rativas.
§ 12 Para a de:fesa dos interesses dos 'trab:illhadores, as enti
dades sindicais poderão organizar comissões por local de 'tra
balho, garantida aos seus integrantes a mesma proteção legal
dispensada aos dirigentes sindicais.
§ ~ Os dirigentes sindicais, no exercicio de sua atividade,
terão acesso aos locais de trQbalho na sua base territorial de
atuação."

EMENDA: 2P01S33-6
MAnos LEÃo PHDB
Emenda Aditiva:
Acrescente-se onde couber:.

Art. 12 _ A aposentadoria do 'trQbalhador, seja urbano ou
rural, deverá ser calculada com base na média dos úJ.timos 12 I gg
lIIeses, corrigidos mês a mês.

EMENDA: 2P01668-5
SÉRGIO llERNECK PHDB

Inclua-se onde couber no Titulo lI, dos Direitos e Garan
tias Fundamentais <Capitulo 11 _" Dos Direitos Sociais>:

É garantida, aos aposentados e pensionistas, a correção do
valor das aposentadorias e pensões, de modo a manter o valor
real da época da concessão do benefício.



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONST:tTU:tNTE

SECRETARI.!\. GERAL DA MESA

TÍTULO II - DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 2-3-0-000-00-00-*
CAPÍTULO In
DA NACIONALIDADE
-------------------------------
REF.: 2-3-0-014-00-00-* REF.: 013-00-00-*

Ari:. 14. são Ari:. 13. IDÊNTICO
brasil\1iros : -------------------------------
-----_. ------------------------
~i-3-0-014-00-00-d EMENDA: ZP011S1-9
------------------------------- OLAVO PIRES PHDB

Inclua-se no capitulo pertineni:e à Nacionalidade:
Ari:. 14. s50 brasileiros:
.... " ............ " .................... " ........ " .............. " ...... " ........................ " ..............

...........................................................................................................................
d> Os esi:rangeiros. com descendência brasileira. residen-

i:es no Brasil há mais de 50 anos que apresen1:em abonadora vida
pregressa".
--------------------------------------------------------------

REF.: 2-3-0-014-00-01-* REF.: 013-00-01-*
I - natos: I - IDÊNTICO

------------------------------- --~----------------------------

REF.: 2-3-0-014-00-01-a REF.: 013-00-01-a
a> os nascidos no Bra- a> IDÊNTICO

silo embora de pais estrangei- -------------------------------
ros. desde que estes não este-
jam a serviço de seu pais;
-------------------------------
REF.: Z-3-0-014-00-01-b REF.: 013-00-01-b

b> os nascddos no es- b> IDÊNTICO
trangciro. de pai brasileiro ou -------------------------------
mãe brasileira. desde que qual-
quer deles esteja a serviço do
Brasil;
-------------------------------
REF.: Z-3-0-014-00-01-c REF.: 013-00-01-c

c) os nascidos no es- c> os nascidos no estran-
trangciro. de pai brasileiro ou geiro. de pai brasileiro ou rn5e
mãe brasileira. desde que re- brasileira, desde que rcgistra-
gistrados em repartição brasi- dos em repartiç..~o brasileira

I
~

I
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PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

leira competente. ou desde que
venham a residir no Brasil an
tes da maioridade e. alcançada
esta. optem pela nacionalidade
brasileira em qualquer tempo;

REF.: 2-3-0-014-00-0Z-~

II - naturalizados: os
que. na :forma da lei. adquiri
rem a nacio~~lidade brasileira.
exigidas aos originários de
paises de lingua portuguesa a
penas residência por um ano i
ninterrupto e idoneidade moral.

REF.: 2-3-0-014-01-00-*
§ 19 Aos portugueses

com residência permanente no
Pais. se houver reciprocidade
em :favor de brasileiros. serão
atribuidos os direitos ineren
tes ao brasileiro nato. salvo
os casos previstos nesta
constituiÇ<'ío.

REF.: 2-3-0-014-02-00-*
§ Zg A lei não poderá

estabelecer distinção entre
brasileiros natos e naturaliza
dos. salvo os casos previstos
nesta COnstituição.

REF.: 2-3-0-014-03-00-*
§ 3~ são privativos de

brasil<'i.ro nato os cargos de
Presiclt'nte da República, Presi
dent.,:, da c.~=a dos Deputados.
Presidente do Se~~do Federal.

EMENDAS DO CENTRÃO

competente. ou venham a residir
no Brasil antes da maioridade
e. alcançada esta. optem pela
nacionalidade brasileira em
qualquer tempo;

REF.: 013-00-02-*
II - naturalizados:

REF.: 013-01-00-*
§ 12 Aos portugueses com

residência permanente no Pais.
se houver reciprocidade em :fa
vor de brasileiros. serão atri
buidos os direitos inerentes ao
brasileiro nato. salvo o dis
pos"to no § 3g deste artigo e
demais casos previstos nesta
COnstituição.

REF.: 013-02-00-*
§ zg IDÊNTICO

REF.: 013-03-00-*
§ 3<;1 São privativos de bra

sileiro nato os cargos de Pre
sidente da República. Presiden
te da câmara dos Deputados.
Presidente do Senado Federal.

EHENDAS COLETIVAS

'.

EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: ZP01040-?
ERVIN BONKOSKI PMDB

O inciso II do art. 14. do projeto de Constituição da Co
missQo de sist~tização, passa a ter a seguinte redação:

II Naturalizados:
ãI > -os que • na :forma da lei. adquirirem a nacionalidade

brasileira. exigidos aos originários de paises de lingua por
tuguesa apenas residência por um anc ininterrupto e idoneidade
moral;

b> os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes
no Brasil 1m mais de 30 <trinta> anos ininterruptos e sem con
denação penal. desde que o requeiram.

EMENDA: ZP00793-7
MANOEL RIBEIRO PMDB

O § 12 do art. 14 do Projeto de Constituição <A> passa a
ter esta redação:

"Art. 14
§ 12 _ l\os nacionais de paises de lingua portuguesa. com

residência permanente no Pais, poderá aplicar-se um estatuto
de igualdade de direito e deveres com os brasileiros, mediante
tratados onde se estabeleça a reciprocidade".

EMENDA: ZP00051-0
LUIZ VIANl\ NETO PMDB

Emenda Hodi:ficativa
Dispositivo Emendado: Artigo 14 _ Inciso II _ PQ.rágra:fo 3g
O parágra:fo 3~ do inciso II do artigo 14 do anteprojeto.

passa a ter a seguinte redação:

I
\Oo
I



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SEeHETARIA GERlIL DA MESA

TÍTULO 11 - DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
- ....

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

Primeiro-Ministro, Ministro do
supremo Tribunal Federal e Mi
nistro de Estado, além dos in
tegrantes da carreira
diplomática e da militar.

EMENDAS DO CENTRÃO

Primeiro-Ministro, Ministro do
supremo Tribunal Federal, Mi
nistro de Estado, Qlém de mem
bros dQ carreira diplomática e
o~iciQis dQS Forças Armadas.

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

§ 3~ "são privativos de brasileiros nato os cargos de Pre
sidente da República, Presidente dQ câmarQ Federal e do Senado
da República, Primeiro-Ministro, Ministro do Supremo Tribunal
Federal e Ministro de Estado."

REF.: Z-3-0-014-04-00-*
§ 4~ Será declarada a

perda da nacionalidade do bra
sileiro que:

REF.: 013-04-00-*
§ 4~ IDÊNTICO

EMENDA: ZP0039Z-3
MAURÍCIO CORRÊA
Emenda Modi~icativa

Dê-se ao § 4~ do
guinte redQ~o:

"Art. 14

PDT

art. 14 do Projeto de constituição, a se-

§ 4~ _ Será observada a perda da nacionalidQde do brasi
leiro que, por naturalização voluntfu:ia, adquirir outra
nacionalidade."

EMENDA: ZP00611-6
OSMIR LIMA

O § 4~ do art.
ter esta redação:

PHDS
114 do Projeto de COnstituição <A> passa a

\O
~

REF.: 2-3-0-014-04-01-*
I - acei"t:ar de governo

estrangeiro, sem licença do
Presidente da República, comis
são, emprego ou pensão;

REF.: Z-3-0-014-04-0Z~

li - tiver cancelada,
em processo que a lei estabele
ça, sua naturalização por sen
tença judicial, por exercer a
tividade nociva ao interesse
nacional.

REF.: 2-3-0-015-00-00~

Art. 15. A lingua na
cional é a portuguesa, e são

REF.: 013-04-01~

I - IDÊNTICO

REF.: 013-04-0Z~

II - tiver cancelada sua
naturalização por sentença ju
dicial, em virtude de atividade
nociva ao interesse nacional.

REF.: 014-00-00~

Art. 14. IDÊNTICO

Art. 1Q ..
§ 4~ Será declarada a perda da Nacionalidade do brasileiro

que, por naturalização voluntária, adquirir outra
nacionalidade.

EMENDA: ZP018ZS-9
JONAS PINHEIRO PFL

Dê-se ao artigo 1S a seguinte redação:



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUIKI'E

SECRETARIA GERAL DA HESA

TÍTULO tI - DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

simbolos nacionais a bandeira,
o hino, as armas da República e
o selo nacional já adotados na
data da promulgação desta
constituição.

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

Artigo 15 _ O Português é a lingua nacional. e são simbo
los nacionais a bandeira, o hino. as armas da República e o
selo l'k"lcional já adotados na data da promulgação desta
constituição.

s



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO 11 - DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.1: 2-4-0-000-00-00-*
CAPÍTULO IV
DOS pIREITOS POLÍTICOS

----1--------------------------

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

PMDB
16, do projeto de Constituição "11.", o

REF.': 2-4-0-016-00-00-* REF.: 015-00-00-iE
I Art. 16. O sufrágio é Art. 15. O sufrágio é uni-

univ:e.rsal, e o voto direto e versal, e o voto direto e
secreto, com igual valor para seereto.

todqs. -------------------------------

RE;f.: ...··4-0-016-01-00-* REF.: 015-01-00-*
; § 12 O alistamento e- § 12 O alistamento eleito-

le;i.toral e o voto são obrigató- ral e o voto são obrigatórios
rips para os maiores de de:z:oito para os maiores de de:z:oito anos
anos e :facultativos para os a- e :facultativos para os que com-

EMENDA: ZP00040-a
JOSÉ TEIXEIRA PFL

Dê-se ao artigo 16 a seguinte Redação
"Art. 16. O mandato eletivo será con:ferido por sufrágio

universal, voto secreto e direto de igual valor, e terá dura
ção de cinco anos, para todos os cargos."

EMENDA: ZP00935-Z
LAVOISIER HAIA PDS

ElmDA MODIFICATIVA
O art. 16 passa a ter a seguinte redação.
Art. 16 - O sufrágio é universal, o voto direto e secreto, I \O

com igual valor para todos. A soberania popular será exercida W

pelo plcbisccto, pela iniciativa popular, pelo veto popular, e
pelo re:ferendo, con:forme dispuser a lei.

EMENDA: 2P01236-1
PAULO DELGADO PT

Dê-se nova redação ao "caput" do artigo 16 do Projeto de
Constituição da Comissão de sistematização e suprima-se do
respectivo parágrafo 12 a expressão "e o voto":

"Art. 16 _ O sufrágio é universal e o voto direto, secreto
e :facultativo, com igual valor para todos •

.".".".".".".".".".".".".".".".".".".".''."."."."."."."."."
EMENDA: 2P01604-9
RALDVR PUGLIESI

Inclua-se no art.
seguinte dispositivo:

Art... 16 ,.. ..
Aos Prcleitos, Governadores de Estado e do Distrito Fede

ral e ao presidente da República, será permitida uma reelei
ção, na :forma da lei.

EMENDA: 2P00175-1
CAIO POMPEU PMDB

Emenda Hodi:ficativa do Parágra:fo 12, do Artigo 16, do ca
pitulo IV, dos Direi'tos Politicos, do Título II, dos Direitos
e Garantias Fundamentais



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE
I

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO 11 - DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

nal:fabetos. os maiores de se
tenta e os menores a partir de
dezesseis anos.

EHENDAS DO CENTRÃO

pletarem dezoito anos até a
data da eleição, para os anal
:fabetos e os maiores de
setenta.

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

Modi:fique-se, no parágra:Eo 1~. do artigo 16, sua redação.
adotando-se a seguinte:

§ 1~ O alistamento eleitoral é obrigatório e o voto :facul
tativo para os maiores de dezoito anos e :facultativos para os
anal:fabetos, os maiores de setenta e os menoires a partir de
dezesseis anos.
§ 22"

EMENDA: 2P00357-5
ARNALDO MARTINS PHDB

Altere-se a redação para:
Art. 16. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 1~ O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios

para os maiores de dezoito anos e :facultativos para os anal:fa
betos e os maiores de setenta anos.

§, 32 ,. '" ..
V Vereador: dezoito anos
§ ij~ são inelegíveis os inalistáveis e os anal:fabetos.

EMENDA: ZP01041l-1
JOSÉ DA CONCEIÇÃO PHDB

Emenda Modi:ficativa
Dar ao Art. 16 § 12 a seguinte redação:
§ 1~ O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios

para os maiõres de dezoito anos e :facultativos para os anal:fa
betos e maiores de setenta.

EMENDA: ZP01974-9
CARLOS BENEVIDES PHDB

Dê-se ao § 12 do artigo 16 do Projeto de constituição (A)
a redação abaixo:

"Art. 16. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 12 O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios

para os maiõres de dezesseis anos, salvo para os anal:fabetos,
os maiores de setenta anos e os de:ficientes :físicos."

I
'f
I

REF.: 2-4-0-016-02-00-* IREF.: 015-02-00-*
§ Z~ Não podem § es IDÊNTICO

alistar-se eleitores os estran- ------------------------------
geiros e. durante o períodO de
serviço militar obrigatório, os
conscritos.

REF.: 2-4-0-016-03-00-*
§ 3~ são condições de

REF.: 015-03-00-*
§ 32 são condições de ele- EMENDA: 2P00575-6



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETl\.RIA GEFll\L. DA MESA

TÍTULO 11 - DOS DIREITOS E Gl\.RANTIAS FUNDAMENTAIS

PROJETO DE CONSTnUIÇÃO ElIENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

PrL
do § 3g do art. 16 do projeto de
de sistematização a seguinte

elegibilidade: a nacionalidade gibilidade, na xorma da lei, a
brasileira, a cidadania, estar nacionalidade brasileira, estar
no pleno eRercicio dos direitos no pleno exercicio dos direitos
politicos, o alistamento, a :fi- politicos, o alistamento, a xi
liação partidária, domicilio liação partidária, domicilio
eleitoral, na circunscrição, eleitorãll na circunscrição, e
pelo ml"nos durante os seis me- idade minima, conXorme a seguir
ses a, ':eriores ao pleito, e i- discriminado:
dade w:nima, completada até a ------------------------------
data-·::"imite para os respectivos
registros, conXorme a seguir
discriminado:

REF.: 2-4-0-016-03-01-* IREF.: 015-03-01-*
I - Presidente da Re- I - IDÊNTICO

pública. e Senador da República.: -------------------------------
trinta e cinco anos; .

REF.: 2-4-0-016-03-02-* IREF.: 015-03-02-*
II - Governador de IX - IDÊNTICO

Estado: trinta anos; -------------------------------

Hl\.RIA. LÚCIA PMDB
Acrescenta expressões ao § 3l! do art. 16, do projeto de

Constituição (A), na :forma que segue:
Art. 16 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ ss _-São condições de elegibilidade: a nacionalidade

brasileira, a cidadania, estar no pleno exercicio dos direitos
politicos, o alistamento, a :filiação partidária, domicilio e
leitoral na circunscrição, pelo menos durante os seis meses
anteriores ao pleito quando municipal e de doze meses nos de
mais c."1S0S, e idade minima, completada até a data-limite para
os respectivos registro. conXorme a seuir discriminado:

I _ ..
II _ lO .; ti ..

111 _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
IV ..

EMENDA: 2P00606-0
GANDI JAMIL

Dê-se aos incisos X e XI
Constituição "A" da Comissão
red::lC;;..=ío :

,,§ 32 ..
I Presidente da República.: trinta e cinco anos;
II- _ Governador de Estado e Senador da República: trinta

anos;"

I
~

I

REF.: 2-4-0-016-03-03-*
III - Pre:Eeito: vinte

e cinco anos;

REF.: 015-03-03-*
lU - IDÊNTICO

ElmNDA: 2P00460-1
GERALDO BULHÕES PMDB

Dê-se ao item lU. Art. 16, do Projeto de Constituição
(A). da Comissão de Sistematização. a seguinte redação:

"III Pre:Eeito: vinte e um anos."

_ Pre:Eeitos: 21 anos;"

EMENDA: 2P01106-1
HAROLDO SABÓIA

ElmNDA MODIFICATIVA
Dispositivo emendado:
art. 16 § 3g item 111 e
Dê-se ao § 3~ item

redação:
,,§ 3g item UX

PMDB

§~

111 e ao § 9 do art. 16 Q seguinte
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PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: Z-4-0-016-03-03~<Cont.>

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

,,§ 9~ _ são inelegiveis para qualquer cargo. no Território
de jurisdição do titular. o cônjuge e os parentes até segundo
grau. por consanguinidade. a:finidade ou adoção. do Presidente
da República. do Governador de Estado. do Distrito Federal ou
de Território e de Prc:Eeito. que tenham e:Hercido mais da meta
de do ma.ndato ou de quc.m os haja substituido dentro dos 6
<seis> meses anteriores ao pleito. salvo se já titular de ma.n
da.to eletivo e candidato à reeleição."

EMENDA: ZP014aa-7
MAX ROSENMANN PMDB
Emenda Modi:l:ic:ativa

Dê-se a.o inciso III. do § 3~. do art. 16. a seguinte
redação:

"111 Prc:Eeito: vinte e um anos."

EMENDA: ZP0159Z-1
CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB
Emenda Modi:Eicativa:

Modi:l:ique-se o Inciso 111. do § 3S art. 16.
Art. 16.
§ 3!1
III Prc:Eeito: vinte e um anos;

EMENDA: ZP01977-3
CARLOS BENEVIDES PMDB

Dê-se ao inciso III do § 3S do artigo 16 do Projeto de
Constituição <A> a seguinte redação:

"III _ Prc:Eeito: dezoito anos"

\O
0'1

REF.: Z-4-0-016-03-04-* IREF.: 015-03-04-*
IV - Deputado Federal IV - IDÊNTICO

e Deputado Estadual: vinte e um ------------------------------
anos.

REF.: Z-4-0-016-03-05-* EMENDA: ZP00357-5
ARNALDO MARTINS PMDB

Altere-se a redação para:
Art. 16. .. ..
§ 1~ O alis'tmnento eleitoral e o voto são obrigatórios

para os maiores de dezoito anos e :facultativos para os anal:fa
betos e os maiores de setenta anos.

§ 3~ ..
V Vereador: dezoito anos
§ ii!1 são inelegiveis os inalistáveis e os anal:f<ilietos.
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PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 2-4-0-016-04-00-*
§ 4~ são inelegiveis

os inalistáveis. os anal:fabetos
e os que MO tenham completado
dezoito anos na data da
eleição.

REF.: 2-4-0-016-05-00-*
§ 5~ são inelegiveis

para os mesmos cargos. no pc
riodo subseqüente, o Presidente
da República. os Govern..,;\dorés
de Estado e do Distrito Fede
ral. os prc:feitos e quem os
houver sucedido. ou subs"tituido
nos seis meses anteriores à
eleição.

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 015-04-00-*
§ 4~ são inelegiveis os

in..üistáveis. e os an..';\l:fabetos.

REF.: 015-05-00-*
§ 5~ IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

ElffiNDA: 2P01957-9
EUCLIDES SCALCO PHDB

Emenda modi:ficativa
Dê-se aos §§ 4~. 52 e 62. do ar"t. 16, com a supressão do §

92, do mesmo artigo. a seguin"te redação:
"Ar"t. 16 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 4~ s50 inelegiveis os inalistáveis, os anal:fahe"tos. os

que não "tenham comple"tado dczoi"to anos da da"ta da eleição e,
para o mesmo cargo. no periodo subsequerrte , quem houver suce
dido ou subs"tituido o Presidente da República, os Governadores
de Es"tados e do Distrito Federal e os Prc:fei"tos. nos seis me
ses an"teriores à eleição.

§ 5~ Para os t:.';Irgos de Presidente da República, Governador
de Es"tado e do Distrito Federal e Prefeito é admitida apenas
uma reeleiç..::io a mandato subsequen"te.

§ 6~ Para concorrerem ao mesmo ou a outros cargos, o Pre
sidente da RepúbliCc';\. os Governadores de Estado e do Distrito
Federal e os Prc:fei"tos devem renunciar aos respec"tivos manda
tos até seis meses antes do pleito.

ElffiNDA: 2P00401-4
MICHEL TElffiR PHDB
Emenda modi:ficativa
Dê-se ao § 5~ do art. 16 do Proje"to de Cons"tituição A. a se
guinte redçaão:
"Ar"t. 16. _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 5~ _ O Presiden"te da República. os Governadores de Estado e
do Dis"tri"to Federal. os Prcieitos e quem os houver sucedido,
ou substituido. s50 reelegiveis para o periodo subsequen"te por
uma única vez. desde que se a:fas"tem seis meses anotes da
eleiç.::io •"

EMENDA: 2P00733-3
MARCOS LIMA PHDB
Dê-se ao § 52 do artigo 16 do Projeto de Constituição <A> a
redação abaixo e acrescente-se o seguin"te § 62, ao mesmo arti
go, renumerando-se o a"tual parágra:fo 62 e subsequentes:
,,§ 52 s50 inelegiveis. no periodo subsequente:
I - para o mesmo cargo, o Presidente da República;
11 - para o mesmo cargo ou cargo de mesma natureza. os Gover
nadores de Est::ldo. do Distrito Federal e os Pre:feitos.

\J:)
-...I
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REF.: Z-4-0-016-05-00-*<COnt.>

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

§ 6~ A inegibilidade de cargos de que trata o parágra:fo ante
rior estende-se aos sucessores ou subsitutos nos seis meses
anteriores ~ eleiç.l'1o."

EMENDA: ZP00046-1
NILSO SGUAREZI PMDB

Emenda Supressiva
"Exclua-se do artigo 16, § 5, a expressão:
" • •• os Prefeitos ••• "

EMENDA: ZP00953-1
JlUIIL HADDAD PSB

O artigo 16; § 52, do Projeto de constituição da comissão
de Sistematização, passa a ter a seguyinte redação:

Art. 16. Omissis
IV. Omissis
§ 52 são inelegiveis para os mesmos cargos, ou se os hou

verem exercido, anteriormente, por duas vezes: o Presidente e
o Vice-Presidente da República, os Governadores de Estado e do
Distrito Federal, os Prefeitos e Vice-Prefeitos e, no primeiro
caso, quem os houver sucedido durante o respectivo mandato.

Et~A: 2P01140-3
FLAVIO PALMIER DA VEIGA PMDB

Altere-se o Parágra:fo 52 do Artigo 162, que passa a ter la

seguinte redação:
Art. 16~

Parágra:fo 5~ - são elegiveis para os mesmos cargos, no pe
riodo subsequerrte , o Presidente da República, os Governadores
de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos.

EMENDA: 2P01489-5
MAX ROSENUANN PliDB

Dê-se ao 9 51:! do art. 16, la seguinte redação:
"9 5~ _ são inelegiveis para os mesmos cargos, no periodo

subsequente, o Presidente da República e os Governadores de
Estado e do Distrito Federal. e quem os houver sucedido. os
substituido nos seis meses :;Interiores ~ eleição, permitidas
aos Prefeitos um reeleição."

EMENDA: 2P01516-6
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PliDB

1> Dê-se a seguinte redação ao caput do art. 93.
"Art. 93 _ O mandato do Presidente da República é de qua

tro anos, permitida uma vez a reeleição.
Z> Em consequência suprirnlil-se do 9 5 do art. 16 as expres

sões "o Presidente da República".

\O
00
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REF.: 2-4-0-016-06-00-* IREF.: 015-06-00-*
§ 6g Para concorrerem § 6g IDÊNTICO

a outros cargos. o Presidente
da República, os Governadores
de Estado e do Distrito Federale os Pre:feitos devem renunciar
aos respectivos l1Iandatos até
seis meses antes do pleito.

EMENDA: 2P00459-6
GERALDO BULHÕES PMDB

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 16 § 6g
O § 6g do art. 16 do Projeto-de COsntituição (A> passa a

ter esta redação:
Art. 16 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 62 Para concorrer a outro cargo. o Presidente da Repú

blica deve renunciar ao mandato até seis meses antes do pleito
e os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Pre:fei
tos devem lecenciar-se até três meses antes da eleição.

REF.: 2-4-0-016-07-00-*
§ 7g Lei complementar

estabelecerá outros casos de
inelegibilidade e os prazos de
sua cessação, a :fim de proteger
a normalidade e legitimidade
das eleições, contra a in:fluên
cia do poder econômico ou o a
buso do exercicio de :função,
cargo ou emprego na administra
ção direta ou indireta.

REF.: 015-07-00~

§ 7g IDÊNTICO

I
\O
\O

I

REF.: 2-4-0-016-08-00-* IREF.: 015-06-00-*
§ ag S~o elegiveis os § ag IDÊNTICO.. .. ..,.. ..

m~l~tares al~stave~s com ma~s -------------------------------
de dez anos de serviço ativo.
os quais serão agregados. a
partir da :filiação partidária,
pela autoridade superior; se
eleitos, passaeão automatica
mente para a inatividade quando
diplol1lados. Os de menos de dez
anos de serviço ativo só s~o

elegi~~is caso se a:fastem es
pontanc..wente da atividade.

REF.: 2-4-0-016-09-00-*
§ 9g S~o inelegiveis

para qualquer cargo, no terri
tório de jurisdição do titular,
o cônjuge ou os parentes até

REF.: 015-09-00-* EMENDA: ZP019Z6-9
§ ss S~o inelegiveis para PEDRO CANEDO

qualquer cargo, no território Emenda Aditiva
de jurisdição do 'titular. o Titulo II
cônjuge ou os parentes até o capitulo IV

(Z66 ass'>IEMENDA: ZP00203-0
PFL GONZAGA PATRIOTA

EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se a parte
constituição.

:final

PMDB

do § 9g do art. 16 do projeto de
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PDT
SUbstitutivo às Emendas de Plenário

Sistematiozação "Proje"to de Consti-

segundo grau, por segundo grau, por cons:õlnguini
consangüinidade, a:Einidade ou dade, a:Einidade ou adoção, do
adoção, do Presiden'te da Repú- Presiden'te da República, do Go
blica, do Governador e do Pre- vernador e do Pre:fei"to que 'te
:feito que tenham exercido m:ais nham exercido mais da metade do
da 1\tCtade do m:andato, ressalva- mandato, ressalvados os que já
dos, os que já exercem mandato exercem mand:õlto legislativo.

ele~ivo. ------------~------------------
---~---------------------------

Artigo 16 Fica suprimida a p:õlr'te :final do § 92 do :õlr't. 16 do proje"to de
parágra:Eo 92 constituição que 1:em a seguin'te redação
Acrescenta ae :final do " ••• , ressalvados os que já exercem manda"to eletivo."

parágra:Eo , o seguinte:. --------------------------------------------------------------
••• desde que candidQtos à EMENDA: 2P00211-1

reeleição, respeitado o dispos- FERES NADER
to no § S2 deste ar'tigo. EMENDA MODIFICATIVA, l;lO

------------------------------- aprovado pela Comissão de
tuição (A), o seguinte:
capitulo IV _ Dos Direitos Politicos
Art. 16
§ 92 _ s50 inelegiveis p:õlrQ qualquer cargo, no território de
jurisdição do titul:õlr, o cônjuge ou os parentes a'té segundo
grau, por consanguinidade, a:Einidade ou adoção, do Presidente
da República, do Governador e do Pre:Eei"to que tenham exercido
~is de 3/4 (três quartos) do mandato, ressalvados os que já
exercem ou hajam exercido manda'to eletivo.

EMENDA: 2P00272-2
IRAPUAN COSTA JÚNIOR PMDB

No capitulo IV, "Dos Direitos Politicos", Ar1:. 16, § 9!!,
do Proje"to de Constituição, substitua-se a redaç50 pelo texto:

§ 92 _ "sf;io inelgiveis para qualquer cargo, no território
de jurisdição do 'titular, o cônjuge ou os paren'tes a'té segundo
grau, por cons::lguinidade, a:Einidade ou adoção, do Presidente
da República, do Governador e do Pre:Eeito que tenham exercido
mais da metade do mandato, ressalvados os que exercem ou hajam
exercido mandato eletivo."

EMENDA: 2POOG16-3
JOÃO CUNHA PMDB

EMENDA SUBSTITUTIVA
Substitua-se o tex'to do p:õlrágra:Eo 92, do :õlrt. 16, dos Di

reitos Politicos, capitulo IV, pelo tex'to abaixo:
Art ..
§ 92 - s50 inelegiveis para quqlquer cargo, no Território

de JUrisdição do Titul:õlr, o cômjuge ou os parentes a'té segundo
grau, por consanguinidade, a:Einidade ou adoção, do Presidente
da República, do Governador e do Pre:Eei"to que tenham exercido
mais da metade do manda'to, ress:õllvados os que ia exercem man
d:õl'to eke'tivo e para o mesmo cardo, desde que não haja ou'tro
impedimen'to legal.

I
§
I

EMENDA: 2P00703-0
EDME TAVARES
Projeto de Constituição
Emenda supressiva

PFL
da Comissão de Sis1:ematiozação
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REF.: 2-~-O-016-09-00-*<COnt.>

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

SUprima-se do art. 16 § sg:
"ressalvados os que já exercem mandato eletivo":

EMENDA: 2P00073-9
JOSÉ LUIZ DE SÁ PL

Acrecente-se ao 9 92 do Art. 16 in %ine:
"Quanto à sua própria reeleição."

EMENDA: 2P011~O-9

ROBERTO TORRES PTB
El11enda substitutiva,
Dê-se ao 9 92 do art. 16 a seguinte redação:
art. 16. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 9g s50 inelegiveis para qualquer cargo. no território dQ.
jurisdição do titular, o cônjuge ou os parentes até 20, grau,
por cosanguinidade, afinidade ou adoção, do Presidente da Re
pública, do Governador e do Pre%eito que não tenham se afasta
do do cargo até 6 meses antes da realização das eleições, res
salvados os que já exercem mandato eletivo.

EMENDA: 2P01106-1
HAROLDO SABÓIA PMDB

EMENDA MODIFICATIVA
Dispositivo emendado:
art. 16 9 3g item III e 9 9g
Dê-se ao 9 3g item III e ao § 9 do art. 16 a seguinte

redação:
"9 3g item III pre:feitos: 21 anos;"
"9 9g _ são inelegiveis para qualquer cargo, no Território

de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes até segundo
grau.' por consanguinidade. afinidade ou adoção, do Presidente
da República, do Governador de Estado, do Distrito Federal ou
de Território e de P.re%eito, que tenham exercido mais da meta
de do mandato ou de quem os haja substituido dentro dos 6
<seis> meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de man
dato eletivo e candidato à reeleição."

EMENDA: 2P01306-~

FELIPE CHEIDDE PMDB
EMENDA SUPRESSIVA

SUprima-se 9 9g do art. 16 do Projeto de COnstituição.

~

o
~

EMENDA: 2P01522-1
RAIMUNDO LIRA

Dê-se a seguinte redação
§ 9 _ ••• e do P.re%eito,

PMDB
ao %inal do 9 9 do art. 16:
ressalvada a reeleição dos que já
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PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: Z-4-0-016-09-00-*<Con't.>

EltENDAS DO CENTRÃO EliENDAS COLETIVAS 'EliENDAS INDIVIDUAIS

cxcrç:mn lI\é\nda'to eletivo.

EMENDA: ZP016Z0-6
ROBSON HARINHO PMDB

Emenda Substitutiva
Dispositivo emendado: § 92 do artigo 16
Dê-se ao paragra:Eo 9g do artigo 16 a se.guinte redação:
"Art. 16 ..
§ ss _;;; inelegibilidade. no território de jurisdição do

ti1:ulo do cônjuje e dos parentes até segundo grau. por consa
guinidade. a:Einidade ou adoção. do Presidente da República. do
Governador de Estado ou Território. de Pre::feito ou de quem os
haja substituido dentro dos seis meses anteriores ao pleit.
salvo se já titular de lI\é\ndato eletivo.

EMENDA: ZP01701-1
JOSÉ FREIRE PMDB

EMENDA ADITIVA
Dispositivo Emendado: O Parágra:Eo 92 do art. 16.
Inclua-se ao Parágra:Eo 92 do art. 16 contido no titulo II

- capitulo IV :Eo Projeto de Constituição. :a seguinte
expressão:

Ressalvados os que hajam exercido lI\é\ndato eletivo. que
passa Q ter a seguinte redação:

Art.. 16 - ..
Parágra:Eo 9~ - são inilegiveis para qualquer cargo. no

'território de jurisdeç..".io do titular. o cônjuge ou os parentes
até segundo grau. por conseguinidade. a:finidade ou adoção. do
presidente dQ República. do Governador e do Prc:feito que te
nham exercido lI\é\is da metadade do lI\é\ndato. ressalvados os que
já exercem ou hajam exercido lI\é\nda'to eletivo.

E~1ENDA: ZP0177S-4
RUBEM MEDINA PFL

Dê-se ao § 92 do Art. 16. la seguinte redação:
§ 92 _ são inelegiveis para qualquer cargo. no território

da jurisdição do 'titular. o cônjuge ou os p:ilrCntes até segundo
grau. por consanguinidade. a:finidade ou adoção. do Presidente
da República. do Governador e do pre:feito que tenham exercido
o lI\é\ndato até doze meses antes da eleição. ressalvados os que
já exercem lI\é\ndato eletivo.

EMENDA: ZP019S7-9
EUCLIDES SCALCO PIIDB

Emenda modi:ficativa
Dê-se aos §§ 42. S~ e 6!!. do art. 16. com :a supressão do §

92. do mesmo artigo. a seguinte redação:

I
I-'

S
I
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REF.: 2-4-0-016-09-00~(Cont.)

REF.: 2-4-0-016-10-00-*
§ 10. O mandato eleti

vo :poderá ser impugnado ante a
Justiça Eleitoral no prazo de
quinze dias após a diplomação.
instruida a ação com provas
conclusivas de abuso do poder
econômico. corrupção ou :fraude
e transgressões eleitorais.

REF.: 2-4-0-016-11-00-*

E!'lE:NDAS DO CENTRÃO

REF.: 015-10-00~

§ 10. O mandato eletivo
poderá ser impugnado ante a
Justiça Eleitoral até a data da
diplomação. ins'truida a impug
nação com provas conclusivas de
abuso do poder econômico. cor
rupção ou :fraude eleitoral.

'1

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

"Art.. 16.. .. 'lo .

§ 4!! são inelegiveis os inalistáveis. os anal:fa.betos. os
que não tenham completado de:z:oito anos da data da eleição e.
para o mesmo cargo. no periodo subsequente. quem houver suce
dido ou substituido o Presidente da República. os Governadores
de Estados e do Distrito Federal e os Pre:feitos. nos seis me
ses anteriores à eleição.

§ 5~ Para os cargos de presidente da República. Governador
de Estado e do Distrito Federal e Pre:feito é admitida apenas
uma reeleição a mandato subsequente.

§ 6~ Para concorrerem ao mesmo ou a outros cargos. o Pre
sidente da República. os Governadores de Estado e do Distrito
Federal e os Pre:feitos devem renunciar ·oos respectivos manda
tos até seis meses antes do pleito.

EMENDA: 2P00601-7
ADYLSON MOTTA PDS
Emenda aditiva
Dispositivo emendado: art. 16.
Acrescente-se parágra:fo com a seguinte redação:
,,§ 11. Perderá o mandato quem se :filiar a partido diverso da
quele pelo qual se apresentou a su:frágio. salvo em caso de ex
tinç.'io do anterior."

EMENDA: 2P01610-3
DOMINGOS LEONELLI PMDB
Emenda aditiva
capitulo IV
Dos Direitos Políticos C'
Artigo 16
§ 11: A lei estabelecerá a :forma pela qual a maioria dos elei
tores poderá destituir do cargo aquele que decair da con:fianc:;a
coletiva no exercício do mandato oriundo do voto majoritário.

.....
8
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REF.: ~-4-0-017-00-00-* IREF.: 016-00-00~

Jlrt. 17. É vedada a Art. 16. IDÊNTICO
casspyão de direitos politicos. ------------------------------
e S' -:'I perda ou suspensãe dar-
se-á nos casos de:

REF.: 2-4-0-017-00-01-* REF.: 016-00-01-*
I - cancelamento da I - cancelamento da natu.ra-

naturalização por sentença ju- lização por sentença transitada
dicial transitada em julgado; em julgado;

EMENDA: 2P01009-Z
VICTOR FACCIONI PDS

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: capitulo IV. Titulo 11 (inclusão de

artigo)
Permite o registro de candidaturas extrapartidáris nas e

leições para Presidente da República. Governador de Estado e
Prefeitura Municipal.

TÍTULO Ir
DOS DIREITOS E GARNTIAS FUNDAMENTAIS
CAPÍTULO IV
DOS DIREITOS POLÍTICOS
Inclua-se no capitulo dos Direitos Politicos, do Projeto

de' Constituição (A), o seguinte artigo. renUlt\erando-se o atual
e os seguintes:

Art. 17 _ É permitido o registro de candidato
extrapartidário nas eleições para Presidente da República,
desde que o requerimento de registro seja subscrito por. no
mínimo. dois por cento do eleitorado nacional. distribuídos em
cinco ou mais Estados. com não menos de zero vírgula cinco por
cento dos eleitores de cada um deles.

Parágra:Eo único _ O disposto no caput deste artigo aplica
se também nas eleições para Governador de Estado e para Pre
:Eeito Municipal. na :Eorma da lei.

.....
~

REF.: 2-4-0-017-00-0Z~

11 - incapacidade ci
vil absoluta;

REF.: 016-00-02-*
Ir - IDÊNTICO

REF.: 2-4-0-017-00-03-* REF.: 016-00-03~

111 - condenação pe- IrI - co::\denação
nal. enquanto durarem seus transitada em julgndo,
c:feitos. . durarem seus c:feitos.

REF.: Z-4-0-01'-99-00~

criminal
enquanto
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REF.: 2-4-0-016-00-00-*
Art. 16. A lei que al

terar o processo eleitoral só
entrará em vigor \U\\ ano depois
de sua promulgação.

EHENDAS DO CENTRÃO

REF.: 017-00-00~

Art. 17. IDÊNTICO

EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EtmNDA: 2P00380-5
LUIZ SOYER PMDB

SUprima-se o art. 18, que diz:
"A lei que alterar o processo eleitoral

gor um ano depois de sua promulgação".
só en1:rará em vi-

REF.: 2-4-0-999-00-00-*

EMENDA: 2P01999-4
JOÃO CARLOS BACELAR PMDB

Dê-se ao art. 18 a seguinte redação:
"Art. 18 _ A lei que altera o processo eleitoral só

entrará em vigor seis meses depois de sua publicação."

EMENDA: ,P00904-Z
CARLOS COTTA PMDB

Inclua-se no Titulo II, capitulo IV _ Dos Direitos Politi
cos _, do projeto de Constituição, o seguinte artigo,
renumerando-se os demais.

"Art. 19. Todos os mandatos executivos e legislativos mu
nicipais, estaduais e :federais encerrar-se-ão no dia 30 de de
zembro do ano das respectivas eleições."

EMENDA: ZP0148S-Z
MYRIAN PORTELLA PDS
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: TÍTULO 11 Dos Direitos e Garantias
Fundamentais _ capitulo IV _ Dos Du-eitos Políticos

Inclua-se, onde couber, no capitulo IV do Titulo 11 a dis
posição seguinte, renumerando. se :for o caso:

Art. A lei não poder:ã excluir os militares, os policiais
militares: os bombeiros militares e os servidores públicos ci
vis do exercicio de qualquer direito politcio. ressalvado o
disposto nesta Constituição.

....
ó1
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REF.: 2-5-0-000-00-00-*
CAPÍTULO V
DOS PARTIDOS POLÍTICOS

EHENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 2-5-0-019-00-00-* REF.: 018-00-00-*
Art. 19. É livre a Art. 18. É livre a criação,

cri::ilção, :fusão, incorporação e :fusão, incorporação e extinção
cx1:inção dos partidos politi- dos p::ilrtidos políticos, res
cos , resgu;:lrdados Q soberania guardados Q soberania nacional,
nacional, o regime democrático, o regime democrático, o pluri
o pluripartidarisl\\O e os direi- partidariSl\\O e os direitos :fun
tos :fundamentais da peSSOQ hu- damcnt::ilis da pessoa humana, e
mana , e observados os seguin'tcs observados os seguintes
itens: principios:

EMENDA: ZP01Z39-6
PAULO DELGADO PT

Dê-se nova redação ao artigo 19 do Projeto de constituição
da COmissão de sistClll:';\tização:

"Art. 19 ~ É livre a criação, :fusão, incorporação e extin
ção de partidos politicos, resguardados a soberania nacional,
o pluripartidariSl\\O e os direitos :fundamentais da pessoa hUllla
na e observados os seguintes itens:

I proibição de recebimento de recursos :financeiros de
governo-estrangeiro ou de subordinação a este;

XI prestação de contas ao Tribunal de COntas dQ União
com relaÇão aos rec\lrSOS oriundos do Poder Públic;o;

§ 1~ _ É assegurada a todo partido politico autonomiQ para
definir sua estrutura interna, organização e :funcionamento,
devendo seu Estatuto estabelecer norlll:';ls de :fidelidade e disci
plina partidári::il, permitindo-se ao mesmo :fixar os casos em que
poderá se dar a perda do lII:;Indato de ocupante de cargo eletivo
escolhido por via da legenda partidária;

§ 2g _ Os partidos politicos adquirem personalidade juri
dica mediante o registro dos estatutos no Tribunal superior
Eleitoral;

§ 3g _ Os partidos politicos têm direito aos recursos do
:fundo partidário e acesso gratuito QO rádio e a televisão;

§ 4~ _ É vedada a utilização pelos partidos politicos de
organização paramilitar.

I
I-"

~

I

REF.: 2-5-0-019-00-01-*
I - caráter nacional;

l/,

REF.: 2-5-0-019-00-02-*
II - proibição de re-

REF.: 018-00-01-.
I - IDÊNTICO

"

REF.: 018-00-0Z-'
11 - IDÊNTICO

EMENDA: ZP01371-6
CÉLIO DE CASTRO PMDB
EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 19, inciso I
Dê-se ao inciso I do art. 19 do Projeto de constituição, Q

seguinte redação:
"Art. 19
I _ caráter nacional, aos partidos com diretórios organi

zados em pelo menos 9 (nove) unidades da Federação:
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cebime~~o de recursos ~inancei-I-------------------------------

ros: de, entidade ou governo es
tranqe:ros ou de subordinação a
es~es;

REF.: Z-S-0-019-00-03~ REF.: 01a-00-03~

III - pres~ação de III - pres~ção de con~as à
corrtas ao Tribunal de corrtas da Justiça Eleitoral. através do
União, a~ravés do balanço ~i- balanço ~inanceiro e patrimo
nanceiro e patrimonial do exer- nial do exercício;
cício; -------------------------------

EMENDAS COLETIVAS

.

EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: Z-S-0-019-00-0~-*

IV - ~uncionamen~

parlamen~ar de acordo com o que
dispuser a lei;

REF.: 01a-00-0~~

IV - IDÊNTICO
EMENDA: ZP01a90-~

LUIZ ALBERTO RODRIGUES PHDB
EMENDA SUBSTITUTIVA:
Dar ao inciso IV do Ar"t. 19 la seguinte redação:
tlIV _ Representação parlamen~ar e "três por cento dos vo~s

do eleitorado em no mínimo cinco estados. tI

.....
~

I
REF.: 2-S-0-019-01-00-* REF.: 010-01-00~

§ 19 É assegurada aos § 19 É assegurada :aos par-
partidos políticos au~onomia tidos políticos autonomia para
para d~inir sua es~tura in- de:finir sua estrutura interna,
terna, organização e ~unciona- organização e ~uncionamento,

mento, devendo seus es~a~os devendo seus esta'tu~os e es~a

es~abelecer normas de ~idelida- belecer normas de ~idelidade e
de e disciplina partidárias. disciplina partidárias.

EMENDA: ZP007GG-0
MÁRIO HAIA PDT

ModHicativa
HodHique-se o § do item IV. do Art. 19 pelo seguin~e:

Art. 19 _ •••
IV •••
§ 1'g _ é assegurado oos partidos polí~icos au~nomia para

d~inir sua estrutura interna, organização e ~uncionamento.

devendo seus esta'tu~s es~abelecer normas de ~idelidade e dis
ciplina partidárias sendo que a escolha dos candidatos a car
gos eletivos :far-se-á sempre por votação prévia da totalidade
dos ~iliados. com a assis~ência e na co~rmidade das instru
ções da justiça elei~oral.

REF.: Z-S-0-019-0Z-00~

§ Zg Os partidos ad
quirem personalidade jurídica
median~e o registro dos es~a'tu

tos no Tribunal Superior
Eleitoral.

REF.: 2-S-0-019-03-00-*
§ 3g Os partidos poli-

REF.: 010-0Z-00-*
§ zg Os partidos políticos

após adquirirem personalidade
jurídica, na ~orma da lei ci
vil, registrarão seus esta'tutos
no Tribunal SUperior Eleitoral.

REF': 018-03-00-*
§ 3g Os partidos políticos
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ticos têm direito aos
do :fundo partid<kio
gratuito ao rádio
televi~ão.

recursosItêm direito a recursos do :fuMO
e acesso plU'"tid<kio e acesso gr:a'tui1:o ;ao

e à rádio e à 'televisão. J\l1 :forma
da lei.

------~------------------------.-------------------------------

REF.: 2-S-0-019-0~-OO-* IREF.: 01e-O~-Oo-*

, § ~2 É vedada a utili- § ~~ IDÊNTICO

zação pelos pQr'tidos políticos ------------------------------
de organização paramilitar.
------.------------------------
REF.: ~-5-0-019-05-00~

------~------------------------

EHENDA: 2P00039-e
IRAH SARAIVA PHDB

Inclua-se no Art. 19 do capitulo V _ dos Par'tidos Politi
cos _ o seguinte parQ9rá:Eo:

n§ 52 _ É assegurad~ Q par'ticipQÇão de 'todos os :filiados
J\l1 escolM dos candidatos dos respec'tivos Partidos para Presi
dente da República. Governadores de Es'tado. Senadores. Pre:fei
tos e na elQboração das listas plU'"tid<kias para as eleições
proporcionais. n

~
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