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Df. n9 236/88-GR Brasília, 07 de julho de 1988.

Exrro. Sr.

Constituinte Mauro Benevides

Digníss:ilIO Vice-Presidente In exercício da

Presidência da Assetbléia Nacional Constituinte

Excelentíss:ilIO Senhor Presidente,

Nesta

V L

1 .,J- - /- oi uJrv~ (i

,j»'"\ ~ ~ ~ .Jj-J"/
~ ~ l"vJt~"i.vL . ~f
~?:f )1'./1\( (j!YV' I

Can os meus respeitosos currpri:rrentos, venho trazer à al'ta. oonside

ração de Vossa Excelência questão relativa à rec1ação do Projeto de Constitui

ção, que requer, medí.arrte despacho seu, correção de erro ma.terial.

1. Na. redação dada ao parágrafo 59 <b Art. 99, do Ato das Dí.sposf

ções Constitucionais Transitórias, foi digitada errô:neam::mte a palavra "emprega

dores" quando a expressão correta aprovada é "trabalhadores". Assim, solicito

igua.1lrente a Vossa Excelência que faça publicar "errata" daquele disp::>sitivo,

com a seguinte redação:

"Art. 99 .

ou
legal
direta

§ 59. A anistia concedida nos tenros deste artigo aplica-se
aos servidores públicos civis e aos errpregados em. todos os níveis
de governo ou em suas fundações, empresas públicas ou empresas
mistas cem controle estatal, exceto nos Ministérios militares, que
tenham sido punidos ou demitidos por atividades profissionais in
ter.rorrpidas em. virtude de decisão de seus trabaThadores, bem <X:lITO

em decorrência do Decreto-Lei n9 1.632, de 4 de agosto de 1978,
ou poz rrotivos exclusivarrente p::>líticos, assegurada a readmissão
dos que foram atingidos a partir de 1979, observado o dí.sposto no
§ 19."

2. Além disso, devo informá-lo que, na sessão plenária de 21 de ju

nho de 1988, quando. da votação do Ato das Dí.sposãçôes Constitucionais Transitó

rias, a Constituinte aprovou emenda resultante de fusão de errendas, da qual cons

tava disp::>sitivo rorn a seguinte redação: \. '0 - " i:'. - ':.-
.:- ... c-

"Art. 18. :t: asseguraào o exercício ·cumulativo de dois cargos
empregos privativos de nédico que estejam sendo exercidos
mente por rrédioo civil ou militar na administração pública
ou indireta."
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Tarrbém neste caso, por entendirrento faTho, foi suprimido o referi

do dispositivo, já que se considerou que o rresroo dispunha sobre matéria já su-

ficientenEnte disciplinada 00 art. 38, XVI, "c". Carq:u:ovacb o erro, currpre-rre

solicitar a Vossa Excelência que seja publicada "errata", na qual o disposit,!.

vo em tela teria a seguinte redação:

Art. 20. . .

Parágrafo Onioo - ~ asseguracb o exercício curml1ativo de cbis car
gos ou errpregos privativos de mêdí.co que estejam sendo exercicbs
lega.l.rrente por nÉdioo civil ou militar na administração pública di
reta ou indireta."

3. Na sessão de 29 de junho Ú1tinD, o Plenário aprovou dispositivo r~

ferente aos limites territoriais do Estacb do Acre, o qual não foi incluícb por

equfvoco , Assim, solicito que Vossa Excelência detennine a publicação de "erra

ta", para que se acrescente outro arti9D ao Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias, com a seguinte redação:

"Art. 77. Ficam reoonhecicbs e horrologados os atuais limites do

Estaào do Acre com os Estados do Ama.zonas e de Ronoonia, confome levanta.mentos

cartográfioos e geodésiCXlS realizados pela Ca.mi.ssão Tripartite integrada por

representantes àos Estados e dos serviços técnico-especializacbs cb Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística."

4 • Na sessão de 12 de abril, foi aprovada fusão de emendas sobre maté

ria oonstante ào art. 152 § 49. Na redação ào venciào, tal dí.spoaí.tdvo passou a

fazer parte do Art. 135, com inciso VIII. Na referida redação foi incluida a

expressão detenni.nar , que ali não deve constar , Assim, solicito a publicação

de "errata" tanbém quanto a este dí.sposi tivo, com a seguinte redação:

"Art. 135. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••

VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de

inIUérito pol.í.cí.al., indicados os fundarrentos jurídiCXlS- de suas manifestações pro

cessuais. II

5. Outra alteração necessária é a que se refere ao art. 26 do Ato das

Dí.spos.íçôes Constitucionais Transitórias, quando há uma remissão a outro dí.sposj,

tivo. Assim, para adequaào entendirrento da matéria, solicito a elaboração de

"errata", em que o artigo em tela terá a seguinte redação:

"Art. 26 Aos delegados de pol.Icí.a de carreira aplica-se o princí

pio do art. 40 § 19., corresponderrte às carreiras disciplinadas 00 art. 140 da

Constituição."



Atenciosam:mte

C

Certo da al,ta compreensão de Vossa Excelência, valho-me da oportnní.

dade para reiterar protestos do mais profundo respeito e oonsideração.

~+~tuinteBernardo Cabral

Relator-Geral

Brasília, 06 de julho de 1988.

AO EXCELENT1SSIMG SENHOR
PRESIDENTE DA ASSEMBL~IA NACIONAL CONSTITUINTE.

~enhor Presidente,

No lQ turno de votação foi aprovado proje
to do Centrão que equiparou expressamente os Delegados de Po
,lícia aos membros do Ministério Público, no que toca a ven
cimentos.

Havia emenda supressiva proposta pelo Dep~

tado Antonio Perosa que, contudo, foi retirada.
Era tranquilo, portanto, a prevalência da

tese da equiparação salarial no aludido lQ turno, já que não

havia emenda supressiva a discutir~ em face da retirada men

cionada.
Entretanto, em razão de reiteradas ponder~

. ,

ções feitas por alguns deputados e para não estabelecer ne-
nhum confronto com os ilustres membros do Ministério públi
co, encontrou-se fórmula pela qual' aos Delegados de Polícia
se aplicaria o mesmo princípio estabelecido para as carrei
ras jurídicas em geral: Juízes de Direito, Promotores de Jus
tiça, Defensores Públicos, Procuradores da Fazenda -Nacional
e Procuradores do Estado.

5



6

Esta veio pela seguinte forma: aplicou-se aos
Polícia o mesmo princípio que se aplicou às alu

Seja: estabeleceu~se uma remissão ao artigo
vidore atribuições iguais ou asseme-

Delegados de

solução.

Daí porque reuniram-se os deputados Roberto
~ Cardoso Alves, Ibsen Pinheiro, Farabulini Júnior, Michel Te

\\~Ser, Plínio de Arruda Sampaio, Paulo Ramos, Ubiratan Aguiar,
\\0'\J João de Deus Antunes, representando as várias categorias prQ

11 'ssionais e as lideranças, com o objetivo de encontrar umaVi I

~,
~~ didas carreiras.
~ que assegura aos

fr~~\J

lhadas, isonomia de vencimentos, ressalvadas as vantagens de ca
ráter individual e as rela~ivas.à natureza ou ao local de traba
lho.

Todos os deputados presentes redigiram e firm~

ram o documento que consu~stanc~ou o novo preceito e assinala
ram, ainda, que: "O fjm deste acordo é estabelecer o princípio
da isonomia dos vencimentos dos Delegados de Polícia de carrei
ra, ~om a norma constitucional que estabe~ece a isonomia de ve~

ci~entos entre os Magistrados, os membros do Ministério Público,. ~-.

os Procuradores do Estado e os Defensores Públicos. Brasília,29.
I,. . .

06.88. Resistir a modificações". (Seguem-se as assinaturas) Doc.
01. A declaração. formal de voto do Deputado Farabulini Jun~or ,

. ~ . ...

. ~~~~pashad~ por Vossa, ~xcelência, para que consta$~e dos Anai~ ,

'\!

. '1'\\J ~ em i,l !J ~ t r:.a, t ambéITI, o" r ea1 es pí r i t o do di ~pos i t i vo (Doc. 02) ~
. üco r r e.ç erit r et.anto , _que o Proj eto de Const~ tui

-- - , .. .
ção B, do eminente senhor Relator, fez re-missão que' redundou' e-

, < ~ ", -

:(c) xatament~_ no 0PC?$to: ~roibiu -; a. vLncul ação , ) á que, se referiu ao
~ artigo 38, XIII, quando de~eJi~ r~fer~r-se ao artigo 40, § l~ .
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Sala das Sessões, 06 de julho de 1988

Compreende-se, Senhor Presidente, a posiçãÓ do
Senhor Relator. f que a referência no artigo fruto do acordo, foi
feita ao artigo 44, § 8º, tento em vista o Projeto da Sistemati
z ação, tal como not i c i ou, a1 i ás; . o J or na1 da Co ns t i t ui nt e (Doc. 03)

e não ao artigo 44, § 8º do Projeto do Centrão, como foi entendi
do.

Assim, tendo em vista as evidênc~as do acordo '
firmado, requerem a Vossa Excelência, a fim de preservBr a vali

dade dos acordos f'eí tos entre lideranças - como é da tradição des
~ ~ / ta Casa - se digne mandar retificar o aludido texto do artigo 26
~~as Disposições Transitórias, para dele constar que:

\ "Art. 26 - Aos Delegados de Polícia de carreira
, aplica~se o princípio do artigo 40, § lº, corres

\

~

da Constituição".

~

Liderança

Líder do PFL
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Líder do PTR

NOME

=-.1 "5 ek1 vteze'~O
-----H--++i-+-+-"'------I..=:--=---f::»...;:..~'------- Nu e.o =t~\ K61 Q a

Brasllia, 12 de julho de 1988

E>:ino. Sr'.
Constituinte Ulysses Guimar~es

Dignlssimo Presidente da
Assembleia Nacional Constituinte
Nesta

-,

Excelentlssimo'Senhor President~, :

Com os ~eus respeitosos cumprimentos, venho, em
aditamento ao meu oficio 236/88-GR, datado de 7 do ~orrente,



trazer ã
relativas
requerem,
materIal.
publicar
r eda~~o:

alta considera~~o de Vossa _ Excelência questbes
á' reda~~o do Projeto de Constituiç~o, que
igu~lmente medIante despacho seu, corre~~o de erro
Assi~, SOlIcito a Vossa Excelência que fa~a

"errata" daquele dispositivo, com a seguinte

9

1. No art.
erroneamente a
art. 99.

........................................... ."~rt. 110.

110, paràgrafo
remiss~o ao art.

imico, 11, foi digitada
98, quando a correta e ao

Faràgrafo EJnico.

11 um ter~o, em partes iguais, dentre advogados e
membros do Ministerio Público Federal, Estadual, do Distrito
Federal e Territbrios, alternadamente, indicados na forma do
art. 99.·"

2. Na reda~~o dada ao art.· 151, @ 10, foi digitada
erroneamente a e}{press~o "respei tados os di rei tos
indi viduai s ,. duas vezes, sendo portanto desnecessàrl a tal
e>:pressâo "in fine". ASSIm, solicito a Vossa E;·{celéncia qLle
fa~a publicar "errata" daquel~e d í espo e a t.a vo , com a segulnte
reda~i;lo:

"Art. 151. ........ . .. .. . . ... ..... . . ....... . . . . .. .. . .. .
"" 10. S ! 1 - t t... :Ltc empr~ que poss ve , os ~mpos os er=o car= er

pessoal e ser~o graduados segund.o.acapacidade eco,,:\ómica do
ccmt.r í bu i rrte , facultado . á . administra~~o tributària
identificar, .respeItados os direitos individuais e nos
termos da lei, o patrimdnio, os rendimentos e as atividades
econOmlCélS do contrIbuinte."

3. No'@ 3° do art. 156,
ao patrimonio, árenda
coloca~~o de virgula, a

apos a e>{press~o "... n~o s~ apl i c am
e aos serv1~os.•• ", e necessàrio a

fim de evidenciar que a express~o

"relacionados", que vem em seguida, refere-se n:to sO aos
serviç:os', mas tambêm ae patrimOnio" e a 'renda. Assim,
solicito a Vossa Excelência quefar;:a publicar "er'rata l

'

daquele'dispositivo, com a seguinte redaç:~o:

I ~"Art. 1156•••••• -: ." ~••-•• ~•• -:.-: ~ ~ .:~•• -•• ~ ••• :••• ~ ••
-

@ 30 Á,? ~vedar;:t:?es. dei in.ci~o· .VI, :>ua'~, ' e do paràgr::aofo
anterior n~o se aplicam ao patrimOnio, ã renda e., >.~os

serviços, relacionados com explora~~o de atividaqes
econOmi cas regi da~ pel.a~ norma,s apl i cãv,ei,s a ~mpr;eemdi.mentos

privados, ou em que haja contraprestaç~o ou pagamento de
preços OLt tarifas pel,o. usuãriQ, nem, e>:,oner:a q p':Qmitente
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comprador da ob~iga~~o de pagar imposto relativamente ao bem
imõvel."

4. Na redaç;:~o dada ao art. 155, "in fine", fo"i digitada
erroneamente a remiss'à\o á alinea "b" do art. 152, 111, que
deva ser retirada, permancendo a remiss~o ao art. 152, 111.
Assim~ solicito a Vossa Excel~ncia que fa~a publicar
"errata" daquele dispositivo, com a seguinte redaç;:~o:

"Art. 155. Compete e:~clusi vamente á Uni~o i nsti tLli r
contribuiç;:~es sociais, de intervenç;:~o no domínio economico e
de in~eresse das categorias. profissionais ou econemicas~

como instrumento de sua atu.ç;:~o nas respectivas àreas,
observado o disposto nos arts. 152, 111, e 156, I e 111.• "

5. Na redaç;:~o dada ao ar~. 156, @ 10 e necessàrio
acresc~ntar á remiss~o ao art. 160, a refer~ncia ao inciso
I. Assim, solicito a Vossa Excelência que faç;:a publicar
"errata" daquele dispositivo, com a seguinte redac;::~o:

"Art. 156. ' .................... . . ....... .... . . . . . . ... . .
@ 10. A veda~'à\o do inciso 111,

impostos previstos no art. 159, I,
. 160, I."

"b", n~o se aplica aos
I I " I V e V, e no art •

6. Na redaç;:~o dada ao art. 161, @ 10, I, foi digita-da
erroneamente a ~>~pressâo "ou, respecti vamente, ao Distrl to
Fe~eral", a qual n'à\o e neces!:>ària,' jà que o "c:aput" do
artigo afirma que compete aos Estados e ao Dlstrito Federal,
a compet~ncia aI; r~ferida. ASSIm, solic~to a Vossa
E::;{celencia que fai;a publicar "errata" daquele d í epoe í t í vo ,
com a seguinte re~aç;:~o: •

"Art. 161.

-

L relativamente a bens imbvels e respectivos
direitos, compete ao Estado da situa~~o do bem;

7. Na redaç:::to dada AO art. 161, @ zO, XII, "e", foi
cligit'ada erroneamente a remis$~o 'ao ínç:iso X, "b",' q~ando a
~orreta ~ X, "a". Assim, solicito a Vossa Excelência que
faça publicar "errata" daquele dispositivo, com a seguinte
redaç::~o: .

"!Art. 161. • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

XI I - .



e) excluir da incidência
para o exterior, serviços e
mencionados no inciso X, "a";"

do imposto, nas exportaç~es

outros produtos alem dos

11

8. No art. 161, @ 2 0 , IV, foi digitada erroneamente a
e>:press'àl.o "maioria", quando a aprovada foi, "maioria
absoluta". Assim, solicito a Vossa ExcelênCIa que faça
publicar "errata" daquele dispositivo, com a seguinte
redaç~o:

"Art •. 161. _ • • • • • • • • • • • • • a _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

@ 2 . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • p • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

IV - resoluç~o do Senado Federal, de iniciativa do
Presidente da Republ í c a ou de um· terço dos Senadores,
aprovada pela maiorIa absoluta de seus membros, estabelecerà
as aliquotas aplicàveis á~ opera~~es e prestaç~es,

interestadual s e de e::portaç:~o.

9. Na redaç:~ü dada ao art. 161, @ 3 0 , foi dIgitada
erroneamente a rem~ss'ào ao inciso 11 do "caput", quando a
cot-reta e inciso I, "b", do "caput". Assim, SOlIcito a Vossa
Excelência que faça publicar "errata" daquele dispositIVO,
com a seguinte redaç:~o:

"Art. 161.

@ 3. A exceç:~o dos imposfos de que tratam o inciso I,
"b", do "caput" deste artigo e os arts. 159, I e 11, e 162,
111, nenhum o~tro tributo incidirà sobre as opera~ôes

r~lativas a energIa eletrlca. combustíveis liquidos e
gasosos, lubrificantes e minerais do Pais."

10.' Na redaç~o dada ao art. 182, ~ 'la, deve-s~ acresce~tar~
apàs a e:<press~o "pesquisa e lavra", a e:<press~o "ree:urso,s
minerais", para que o te::to fique per"feitamente' conforme~ 6
aprovado em Plenàrio, sem que surjam dõvidas de lnter
pr,etaç:-~o. ,Assim, solicito a Vossa E}:cel~ncia que faça
pl,lblicar !'errat·a" daquele' d-ispositivo, com -a seguinte
redaç:~p:

"Art. 182. , . ~. -
•••••• • • -•••••• o •••••••••••••' •••••••••••••• ~ •



"Art. 215.

12

11. No art.
e>:press~o "na
forma do art.
faça !publicar
redaç~o:

215, @ 2 0
, foi digitada ~rroneamente a

forma do art. 217", quando a correta ê "na
216". Assim, solicito a Vossa Excelência que
"errata" daquele dispositivo, com a seguinte

. ........................ ................. ..
@ 2 • Para efei"i:.o do cumprimento do disposto no "caput"

deste artigo, ser~o considerados os sistemas de ensino
federal, estádual e municipal e os recursos aplicados na
forma do art. 216."

12. No art. 39, @ 2 0 , incisos 11 e 111, do Ato das
Disposiçees Constitucionais Transitõr.ias e conveniente
colocar-se a express~o "percentual" antes da palavra
"estabelecido", que consta dos dois incisos, a fim de dar-se
maior clareza ao dispositivo. Assim, solicito a Vossa
E>:celência que far;:a publicar "errata" daquele dispositivo,
com a seguinte redaç~o:

ArL 39. . .. ...... ........ ~ ... ..... ........... . .. ......

11 - o percentual relativo ao Fundo de Participaç;:~o dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territõrlos serã
acrescido de um ponto percentual no exerci cio financeiro de
1989 e, a partlr de 1990,_ inclusive, à raz~o de meio ponto
por exercicio, ate 1992, inclusive 4 atingindo em 1993 o
percentual estabelecido no art. 165, I., "a";

lI! - o percentual relatlvo ao Fundo de Participaç~o

dos Municipios. a partir de 1989, incluslve. serà elevado á
raz~o de meio ponto percentual por exerci cio financelro, ate
atingir percentual estabelecido no art. 165, I, "b".

13. No art. 65 do Ato "das Disposi~~es Constitucionais
Transitbrias foi digitada erroneamente a express~o "artigo
anterior", quando o correto e "artigo seguinte". Assim,
solicito a Vossa Excelência que faça publicar "errata"
daquele dispositivo, com a seguinte redaç~o:

"A·rt.. 65. Os benef ici os de prestaç'àto conti nuada jà
concedidos pela previdência social, á data da promulgaç'àto da

Con5titui~~o, ter~o seus valores revistos, a fim de. que seja
restabelecido-o poder aquisitivo, expresso em n~mero de
salàrios mlnimos, que tinham A data do sua concess~o,

pbedecendo-se a esse crit~rio de atua}izaç~o ate a
implantaç~o do plano de custeio e benefl~ios referido no
artigo seguinte ....
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14. No art. 49 e seu paràgrafo 10, do Ato das Disposiç~es

Constitucionais Transitbrias foi dIgitada erroneamente a
remiss~o a9 art. 183, quando o correto e art. 182. Assim,
solicito a Vossa Excel~ncia que faça publicar "errata"
daquele dispositivo, com a seguinte reda~~o:

"Art. 49. As atuais empresas brasileiras titulares de
autorizaç~o de pesqLlisa ou conces.s~o de lavra de recursos
mi nerai s em VI gor ter~o quatro anos, a parti r da promul gaç~:o
da Constitul~~O, para cumprir os requisitos do art. 182.

@ 10 'Ressalvadas as disposiçbes de interesse nacional
previstas no texto constitucional, as empresas brasileiras
ficar~o dispensadas do cumprimento do disposto no art. 182,
de~de que, no prazo de ate quatro anos da data da
promulgaç~o da Constituiç~o, tenham o produto de sua lavra e
beneficiamento destinado a industrializaç~o no territõrio
nacional, em seus prbprios estabelecimentos ou em empresa
industrial contrQladora ou controlada."

Certo da a l ta comp'reens~o de Vossa E:{cel ênci a, vaI ho-me
da oportunidade para reiterar protestos do mais profundo
respeito e consideraç~o.

t/~ ~~-,

d.d!L~ d'-r

ons·.{tLlinte Bernardo Cabral
F:elator-Geral

-,
~

Atenc 1 o s an.errte ,
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