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TODO PODER EMANA DO POVO E POR ELE SERÁ EXERCIDO

De uma forma ou OUTra, grande parTe do
Trabalho pol íTico volTado para os inTeresses po
pulares se concenTra em "forçar" oporTunidades, em
arrombar a porTa das InSTITuições e Tornar presen
Te o povo, cujo poder de parTicipação é subTraído
a cada golpe e conTragolpe.

A Tarefa deSTa COnSTITUInTe se renova 
claro que náo convém exagerar as possibi I Idades
reaIs na medIda em que os diferenTes seTores e
segmenTos da população se fizerem e se fazem pre
senTes no Congresso aTravés de represenTa9õe~, en
Tidades de classe, J íderes de comunIdades locais
que circulam pelas Comissões e SubcomIssões, suge
rindo, diSCUTindo e pressionando, para que sua voz
seja ouvida. Como observou bem o MeSTre e ConSTi
TUInTe FloreSTan Fernandes, o "lobb8" que a bur
guesia e os remanescenTes do aUToriTarismo organi
zaram não conTava com ISSO e esTes foram, de cerTa
maneira, surpreendidos e airopelados pelos
aconTecimenTOS.

Na consol idação désTe avanço, permiTo-me
chamar a aTenção dos Srs. ConSTiTuinTes no sen~ido

de eSTarmós aTenTOS para o que pode aconTecer (de
cerTa maneira é ineviTável) QUANDO A rORÇA DA REA
çÃO E DO AUTORITARISMO TENTAREM "FILTRAR" AQUILO
QUE DE NOVO, DEMOCRÁTICO E NECESSÁRIO, FOI TRAZIDO
OU INSPIRADO NOS MOVIMENTOS POPULARES. As diferen
Tes eTapas, as diferenTes Comissões de Trabalhos
de redaçõo, exigirão aTenção conSTanTe para que a
Tarefa não se perca.



É precIso Ter bem claro que o regime que
fOI afasTado planTou bem firme seus represenTanTes
no Congresso, e seu ObjeTIVO é -aperfeiçoar o
velho- para quP nao haja modificações subSTanciais
ou, no móximo,que seja consenTida a -modernlzaçao
do conservadorismo-o Convém esTar aTenTo aos pas
sos que jó esTao armados.

o PRIMEIRO PERIGO APARECE COM A TENTAÇÃO,
SEMPRE PRESENTE NESTAS OCASIÕES, E A PREOCUPAÇÃO
DE UTILIZAR UMA LINGUAGEM 3URÍDICA ERUDITA E DIS
TANTE, ADOTADA POR REPRESENTANTES DAS VELHAS GA
RANTIAS INDIVIDUALISTAS DE PROCURAR UMA REDAÇÃO
ABSTRATA E VAGA QUE ENCUBRA AS REIVINDICAÇÕES DE
MUDANÇA E AS ALTERAÇÕES BÁSICAS E FUNDAMENTAIS. É
chegado o Tempo em que Temos como Tarefa bóslca a
el Iminaçao do discurso e da próTica Individuai isTa
e I iberalólde, que Tem sido ui I I izada para manTer
anTigos prlvi légios e para impedir que a busca
conjUnTa da JusTiça se eSTabeleça.

MAIS DO QUE NUNCA TEMOS EM MÃOS ELEMENTOS
SUFICIENTES pARA ELABORAR UMA CONSTITUIÇÃO COM MA
TERIAL E REIVINDICAÇÕES REALMENTE POPULARES. As
Comissões e Subcomissões viram~- e a nossa espe
cialmenTe que saiu do reCinTo da Congresso para Ir
ao enconTro das Assembléias onde essas vozes foram
ausculTadas - e ouviram manifesTações concreTas e
maciças dos anseios populares colocados de forma
clara e precisa no âmbiTo da discussao; emendas,
projeTOS, jusTificaTivas e decreTos (sugesTões)
passaram, em grande escala, à nossa frenTe enquan
TO Trabalhóvamos. DEIXAR QUE IMPEÇAM QUE ESSAS
FORMULAÇÕES SE3AM TRANSFORMADAS EM LEIS É TRAIR
ESTA MOVIMENTAÇÃO LEGÍTIMA, CONSEQUENTE E MADURA.

Nao sei como deverao esTar pensando e
agindo aqueles que ja vieram com a inTençao de a
provar a -velho carTa- com roupa nova. As reivin
dicações dos diversos seTores sao claras e
objeTivos. Podem e devem ser Transformados em lei ~

Agora cabe aos parlamenTares a Tarefa de cumprir
com fldel Idade o seu mandaTo de acordo com os an
seios populares, o nosso real compromisso;

Parece que o salTo qual iTaTlVo se encon~

Tra na lUTa pelo direiTO coleTivo que nao el imina
o direiTO individual mas o coloca sob ÓTica diver
sa no Todo SOCial expresso pela posslbl I Idade de
organizaçao de medidas que defendam uma comunida
de, um segmenTO da populaçao, uma organização de
cunho popular.
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conTrapõe-se ao reino do segredo, própriO doshre
gimes ToTal iTórios.

Bobblo afirma ainda que o ~~~q pelo demo
craTização pressupõe: - A) DescenTral ização do po
der, de forma a Tornó-Io mais próximo da socieda
de civi I e possível, porTanTo, de maior conTrole;

B) DESCONCENTRAÇÃO DO PODER, COM A PARTICIPAÇÃO
EFETIVA DA COMUNIDADE NOS PROCESSOS DECISÓRIOS
SE3A A NIVEL NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL. '

De faTO, uma maior diSTribuição do poder
abre as porTas poro a democraTizaçao da SOCiedade
civI I e esTa alargo e inTegro a democracia
po I í T I co.

TraTo-se, pois, de perceber diferenTemen
Te o naTureza do ConsTITulÇao. TODO PODER EMANA DO
POVO E POR ELE SERÁ EXERCIDO. ESTa a nossa pers
peCTiva, que submeTemos, com humi Idade e esperan
ça, aos nossos pores.

R E L A T Ó ~ ~ O I I

Senhores ConSTITUinTes.

Ao apresenTarmos o segundo RelaTório, com
os Emendas que foram acolhidos, ToTal ou parCial
menTe, gosTaríamos de regisTrar o seguinTe:

Por versarem sobre normas ainda não orga
nizadas e difusas, os direiTOS pol íTicos coleTi
vos, aTravés da conTribuiçao dos parlamenTares e
da parTICipação popular direTa, poderão experimen
Tar nOTóvel impulso.

RegisTramos com saTlsfaçao que, de um
modo geral, as Emendas apresenTadas não col idlram
com a idéia bósica de que a fonTe primória do po
der e do soberania -- como se esTó definindo -- é
o povo. AceiTou-se, Também, salvo poucos exceções,
o ParlamenTO e o Poder ExeCUTivo como órgaos
secundórlos para a consecuçao da vonTade popular.
E, num senTido mais amplo, nessa Tarefa de empres
Tar maior lógico o esses direiTOS dispersos, as
Emendas manTiveram o conceiTO iniCiai de que esses
mesmos órgaos secundórios sao inSTrumenTos do povo
e da SOCiedade, fonTes prlmórlas do poder.

NeSTe prOPÓSITO. de asslml lar os anseios
de amplos seTores populares, que esTa Comlssao
houve por bem au~culTar, ousou-se manTer as formu
lações em I inguagem Simples e compreensivo.

Afinai, Todos nós perTencemos ao grande
público e, leTrados Ou não, mesmo nós, que possui
mos leTras jurídicas, sem fazer disTO uma profis
sao, gOSTaríamos de enconTrar nos TeXTos legaiS ou
conSTITucionais resposToS cloras às nossas
dÚVidas.

Assim, a crlaçao do Tribunal de GaranTias
ConSTiTucionais, os vórios insTrUmenTos de inTer
vençao popular e mesmo a evenTual impossibi I idade
de o Poder ExeCUTivo cumprir os preceiTos co~sTi

Tucionais, por omissão ou ineXISTência de aTos de
adminisTraçao ou recursos financeiros, foram pre
VisTos no AnTeprojeTo (arT. 70., parógrafo único).

Na verdade isso Tudo alTera o velha
próTlca parlamenTar: O - REPRESENTANTE ELEITO
NÃO RECEBE PRONTA E ACABADA SUA TAREFA, DA QUAL
PRESTARIA CONTA A CADA QUATRO ANOS. Aqui se TraTa
de modificar essa falócia e alTerar radicalmenTe a
perspecTiva do açao pol íTlca.

Por OUTro lado, a quesTao dos direiTOS
pol íTicos coleTIVOS é cenTrai para o pleno desen
volVimenTO de uma SOCiedade democróTlca. Sua con
celTuaçao no TeXTo consTITUCional deve esTar vin
culado o mecanismos de conTrole do poder por parTe
dos cidadaos.

Segundo NorberTO Bobbio, conhecido cien
TiSTa pol íTico ITal iano, a condíçao bósica para o
exercíCIO desses direiTos É A VISIBILIDADE OU A
TRANSPARÊNCIA DO PODER, pressuposTO fundamenTai da
democracia. Em OUTras palavras, a informação e a
publicidade das deCisões pol íTicas são
indispensóveis paro o efeTivo conhecimenTO e con
Trole do processo deCisório por parTe da opinião
púb I i co.

bém a
menTo

Sol ienTe-se que as Emendas seguiram Tam
I inha geral desTa Subcomissao, no ofereci
de garanTias à eficócla das normas.

Nesse senTido,
verno do poder visível,

a democracia, enquanTO go
do poder públ ico públiCO,

EnTende-se que,
Clar a norma, é garanTir

mais ImporTanTe
compleTamenTe a

que enun.
eflcócia



do direiTo que se preTende proTeger. Os preceiTOS
relaTivos a esses direiTos coleTivos, ainda desor
ganizados, se desacompanhados de sanções adequa
das, SUSTenTariam anTigas faláCias jurídicas.

Conservando esse espíriTo de abrir o mais
amplo espaço possível à parTicipação popular e de
oferecer garanTias à sua implemenTação, examinamos
160 Emendas, das quais aproveiTamos, parcial ou
ToTalmenTe, 74; consideramos prejudicadas, e su
jeiTas a redisTribuição, 28; e rejeiTamos, pelos
mOTivos expOSTOS em anexo a esTe RelaTóriO, 58.

A mOTivação principal do nosso Trabalho
sem~re foi o anseio de mudanças. ASSim como o mun
do Tem mudado, o Brasl I mudará Também, pela incor
poração do povo - o grande ausenTe ao processo
pol íTico e social.
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DOS DIREITOS pOLíTICOS

3USTIFICAÇÕES

TRIBUNAL DE GARANTIAS CONSTITUCIONAIS

A idéia de um Tribunal de GaranTias
ConSTiTucionaiS nasceu pas preocupações de um dos
mais i lUSTres homens públicos que, em boa hora, o
RIO Grande do Sul resolveu enviar ao Congresso Na
cional, o Senador 30SÉ PAULO BISOL que com profun
da senslbi I Idade pol íTica e social, enTendeu ser
mais imporTanTe oferecer garanTia eficaz à imple
menTação das normas conSTiTucionais, abSTraindo-se
de uma evenTual aTração pelos aspeCTOS meramenTe
formais e dOUTrináriOS, vício brasi leiro sempre
presenTe na feiTura de nossas leis maiores.

Como nossa Subcomissão dos DireiTOS Po-

RECONHECIt;lE:NTO:

I í T i cos , dos
( i n r i mamenTe
Senador Bisol
preocupar-se
profundamenTe

DireiTOS CoieTivos e GaranTias,
I igada à Comissão TemáTica, da qual o

é o compeTenTe relaTor) Tem de
com as ga~anTias, enTendemos como
imporTanTe adoTar sua proposição.

Não se TraTa apenas de um
para assegurar a soberania do Povo e
inscriTOS na ConSTITuição (§ 50:) .

InSTrumenTo
os direiTOS

Pela naTureza, origem e número de propos
Tas aprovadas, consTaTa-se que esTe Trabalho é re
sulTado da ação conjunTa de seTores populares, or
ganizados ou não, das Senhoras e dos Senhores
ConSTITuinTes, membros ou não deSTa Subcomissão e
de grupos de pessoas que Trabalharam para que. se
prodUZisse, denTro dos prazos draSTicamenTe impos
TOS pelo RegimenTo, o relaTório e o anTeprojeTo.

Assim, e mesmo nos desculpando por even
Tuais omissões, gOSTaríamos de assinalar o InTen
so, compeTenTe e dedicado Trabalho, além de suas
obrigações no~mais das seguinTes pessoas:

Da Assessoria do Senado e da Câmara, sob
a iderança do Dr. Israel Alves de CaSTro, os As
sessores Aurea Dias Sampaio, STela Marls MurTa,
Luiz Carlos Amora Nogueira, Eduardo Kanan.

Da secreTaria da Subcomissão aSSinalamos
o efiCienTe Trabalho dos secreTários 3ussara Maria
Bras i I de Araujo,. Wa I Ter F I õres F i gue i ra e dos
funcionários Lêdci Maria Ferrari, SI Ivfo de Lima e
MargareT Queiroz.

Sal ienTamos ainda o dinamismo dos
funcionários do PRODASEN, Sérgio de OTero Ribeiro,
DireTor ExeCUTIVO, e dos servidores Kleber G. F.
Lima, PaTriCia Araujo da Cunha, alga América Souza
Almeida, os quais gerenciados, com dedicação e
compeTência eXTraordinárias por AnTonio AUgUSTO
Araujo da Cunha, possibi I iTaram a produção desTe
Trabalho.

Broaíl ia, 25 de maio de 1987.

-? /-- ~----i/
DepUTado LYSÂNEAS MACIEL

RelaTor

~eu maior mériTO é a defesa clara da
posição de que ao Povo perTence a Soberania do
Brasi I e somenTe aTravés de sua manifeSTação, in
clUSive aquelas previSTas nesTe anTeprojeTo, é I í
ciTO assumir, organizar e exercer o poder (arT.
20. norma SQberan i a) .

O Tribunal ConSTiTucional, e os concei
TOS de Soberania e Cidadania, Também da lavra da
quele homem públ ico, abrem um espaço verdadeira
menTe revolUCionário para a devolução do poder ao
grande ausenTe - o povo brasi leir~.

Os evenTuais acréSCimos que oferecemos,
se IncongruenTes ou inconsiSTenTes, poderão ser
corrigidos pelo próprio inspirador da medida, um
parlamenTar capaz de enTender às prioridades,
perspeCTiva e os anseios de mudança do povo
bras i I e I r-o .

VOTO AOS 16 ANOS

Toda avaliação isenTa conduz ao reconhe
cimenTO de que esTa propOSTa será acolhida pela
Assembléia, desde o plenário da Subcomissão, onde
apenas um VOTO se conTrapõe à iniciaTiva, paspando
pelo faTO de que o jovem, hoje, conclui o ensino
de 20, grau quando conTa em Torno dos 15 anos e
pela conSTaTação de seu alTO nível de maTurida~e e
conhecimenTo (por força mesmo da massa de informa
ções que abserve d~arlamenTe), Tudo leva, devemos
enfaTizar, ao convencimenTO -de que esTamos no ca
minho democraTicamenTe mais acerTado,

Os Temores de uma parcela diminUTa de
pensamenTo pol íTICO conTrária à norma ~ugerida,

I igam-se, cerTamenTe, a um conservadorismo enrai
zado, que não só conTesTa a ascensão pol íTica da
juvenTude, ao se ver por ela queSTionada em seus
padrões ulTrapassados, como busca impedir, a qual
quer preço, o surgimenTo de novas forças de in
fluênCia po! íTica deCISiva na nacional Idade,

Em desfavor dessas poucas opiniões,
afirme-se que nas de~ocracias modernas não há go
verno represenTaTIVO sem apoio da maioria do elei
Torado, em c4jo elenco esTamos inTroduzindo o jo-
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vem brasi leiro. Afinal, essa providência, avallza
da pe I,'? douTr I na de Leon Dugu i T , I eva à
conseqüência de que o exercício do VOTo pelos JO
vens, assim como do resTanTe da população, nos
Torna, a Todos, responsáveis pela própria
cidadania.

lado
Tro,
anos

Por úlTimo, ressalTe-se que, se de um
fixou-se a Idade do VOTO em ~6 anos, de ou
corTou-se a possibi I idade de menores de ~8

ascenderem a cargos eleTivos.

da JUSTiça EleiToral propiciam profundas diSTOr
ções na legiTimidade dos pleiTOS.

Como a perda de mandaTO el~~lvo sempre
foi maTéria de ordem conSTITucional, que deve ser
InscriTa meridianamenTe no TeXTO magno, sugerimos
a inclusão do disposiTIVO que possibi I iTará a apu
ração de crimes eleiTorais após a diplomação.

NeSTe caso, a ineleglbl I idade pré-
exiSTenTe à diplomação se Transformará em incompa
Tibi I idade para o exercíCIO do mandaTO.

ELEGIBILIDADE E INELEGIBILIDADE

VOTO DESTITUINTE

TraTa-se, aqui de uma revogaçõo de manda
TO, uma verdadeira suspensão de confiança ou Uma

O VOTO desTiTuinTe, que preTendemos eSTa
belecer no TeXTO consTiTucional, refere-se exclu
SivamenTe aos deTenTores de mandaTOS eleTivos, por
iniciaTiva exclUSiva dos eleiTores.

0_ VOTO desTiTulnTe ("recai I", para os a
mericanos; "rappel", para os juriSTas franceses)
pode ser definido, em senTido amplo, como a medida
que confere ao eleiTorado o poder de, em deTermi
nadas condições, SUbSTiTUir um ocupanTe de cargo
públ ico anTes do Término normal de seu período.

escolhaounomeaçãodaanulaçãoconsequenTe
anTerior.

A revogação propOSTa fundamenTa-se na Te
oria da soberania fracionada, que fica com cada um
dos membros do povo. Se o mandaTO eleTIVO é uma
delegação de represenTação popular, deveria compe
Tir ao eleiTor revogar a qualquer momenTo Tal
delegação.

Ao consagrar o princípio de que o Presi
denTe da Repúbl ica, os Governadores e os PrefeiTos
não podem se candidaTar aos mesmos cargos no plei
TO,seguinTe ao que os elegeu, a Subcomissão res
ponde afirmaTivamenTe ao reclamo da maioria da
população: absoluTO impedimenTo à reeleição, mesmo
que O mandaTo seja inTerrompido seis meses anTes
do pleiTo.

OpTou-se pela Inelegibi I Idade dos chefes
do ExecuTivo ~ederal, ESTadual e Municipal para os
mesmos cargos, deixando-lhes porém o direiTo de se
candidaTarem a ouTros cargos, medianTe desincompa
Tlbl I ização nos prazos aSSinalados.

Ainda sobre inelegibi I idade, nOTe-se que
inTroduzimos no anTeprOjeTO a Impossibi I Idade da
candidaTura de comandanTe de guarnições mi I ITares.
Como ocorreu com os servidores CIVIS graduados, os
comandanTes Também Terão de se deslncompaTibi I i
zar, para que, de seu pOSTO, não venham a exercer
influência capaz de compromeTer a legiTimidade das
eleições. Esse disposiTivo é parTicularmenTe Im
porTanTe, de vez que o anTeprojeTo cria condições
para o VOTO de cabos, soldados e marinheiros.

VOTO DE MILITARES

DELITOS ELEITORAIS - IMPRESCRITIBILIDADE

Os prazos preclUSIVOS eSTabelecidos para
apuração dos dei ITos eleiToraiS Têm eSTimulado sua
práTica.

OpTou-se favoravelmenTe pelo ai ISTamenTO
e VOTO dos soldados marinheiros e cabos, TanTO
das ~orças Armadas quanTO das forças auxi I iares. O
cerTO é que, VOTando ou não, os chamados subalTer
nos Têm suas opiniões pol íTlcas. O exercício do
VOTO, ou a posslbl I Idade de candidaTar-se
(aTendendo às eSTabeleCidas regras de
desincompaTlbl I ização), ao invés de eSTimular a
paixão pol íTica e/ou a indisclpl ina, serVirá como
uma válvula a represados anseios de parTicipação.
ATende, além diSSO, a uma queSTão de JUSTiça; lem
bremos que aTé os que foram condenados criminal
menTe, depOIS da cessação dos efeiTos da condena
ção, podem VOTar e ser VOTados. AnoTemos que pesou

basTanTe nesTa pOSição a comovedora manifeSTação
dos soldados e cabos das Pol ícias Mi I iTares dos
ESTados do Rio de Janeiro e de Goiás que, pacien
TemenTe, coleTaram mi Ihares de assinaTuras, recla
mando essa disposição. Numa democracia, é InadmiS
sível a exiSTência de cidadãos de segunda classe.

Apesar de InédiTa enTre nós, a revogação
de mandaTOS é medida preVISTa em vários ESTados da
~ed~raçõo norTe-americana e em diversos países eu
ropeus, Inclusive a União SoviéTica e OUTras na
ções do bloco SOCial isTa.

pois, que conferir
aos eleiTores

mais oporTuno,
direiTO pol íTico

~oram submeTidas à apreciação deSTa Sub
as propOSTas de nos. 62~3, da DepUTada
Tavares, 5~87, do DepUTado Domingos Leo

77~5, de minha aUToria, enTre OUTras.

comissão

CriSTina
nel I i, e

EnTendemos que a ConSTiTUiÇão deve asse
gurar apenas o direiTO de revogação, remeTendo à
lei complemenTar a regulamenTação da maTéria, no
prazo de ~80 dias, depOIS de promulgada esTa
ConSTITuição. Descumprido esse prazo, caberá ao
Tribunal ConSTITUCional baixar norma inTerpneTati
va do princípio consTiTuci;nal e apl~cá-Ia,
provisorIamenTe.

Nada
mais esse

bras i I e i r-o ss .

A inSTiTuição desse novo direiTo é espe
CialmenTe inTeressanTe para o Brasi I, onde os abu
sos, a corrupção e a Impunidade ameaçam a própria
credibl I Idade do siSTema democráTICO. Além de po
deroso inSTrumenTO de conTrole dos represenTanTes,
pelo eleiTorado, a mera presença desse diSpOSITIVO
na Lei Maior poderá coibir cerTos abusos e
i rresponsab i I idades.

a r-econhecl
complacência

O abuso do poder econômico e
InefiCácia e, em alguns casos, ada



DOS DIREITOS COLETIVOS

JUSTIFICAÇÕES

QUALIDADE DE VIDA E MEIO-AMBIENTE

Os direiTos coleTivos esTão inTimamenTe
associados ao ESTado de Bem-EsTar Social, pr6prio
das democracias modernas.

Aí, o subsTraTo de legiTimidade do Poder
Públ ico é a escolha e condução de pol íTlcas compa
Tíveis com as vonTades e necessidades da maioria
da sociedade.

Afirmar os direiTOs coleTIvos no novo
TexTo consTITucional equivale a reconhecer os CI
dadãos brasi leiros como TiTulares do direiTo de
uma exisTência criaTiva e digna. Daí Termos con
Templado Três dispoSITivos gerais que TraTam do
direiTo de acesso das pessoas à Terra rural e ur
bana, ao Trabalho dignamenTe remunerado que lhes
possibi I iTem uma vida saudável, em condições am
bienTais e ecol6gicas equi I ibradas.

Várias proposTas encaminhadas a esTa Sub
comissão cUidam de assegurar ao cidadão condições
ambienTais sadias, no que diZ respeiTo à melhoria
da qual idade da vida, ao equi I íbrio ecol6glco e
paisagísTico e à preservação da idenTidade hisT6
rica e culTural da coleTividade.

Como quase Todas variam em Torno da reda
ção dada pela Comissão Afonso Arinos, e por
TraTar-se de um direiTO coleTIVO da maior impor
TânCia, resolvemos acolhê-Ias em parTe.
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consulTa popular pode compromeTer definiTivamenTe
a agi I idade adminiSTraTiva. Se a parTicipação po
pular Tiver sido efeTiva na elaboração das pol íTi
cas e programas públ icos, Também o orçamenTO já
Terá sido submeTido aos represenTanTes legais da
comunidade.

Por essas razões, acolhemos, em parTe, a
proposTa número 6309, do ConSTiTuinTe Vasco AlVes.

DIREITO DO CONTRIBUINTE

Como conTribuinTe, o Cidadão deve Ter as
segurado o direiTo de opinar sobre as decisões pú
bl Ica~ que impl iquem gasTos que na verdade são co
leTivos, não JUSTificando a eXISTência de conTas
slgi losas nos neg6cios públ icos.

O TeXTO legal proposTo aTende à ampla
reivindicação' de Transparência na condução dos as
sunTos públ icos, porTanTo coleTivos, conTida nas
proposTas encaminhadas a esTa Subcomissão. AcaTa
mos alguns diSpOSITivos expressos nas sugeSTões de
números 596- ConSTiTuinTe Jaml I Haddad, 7~94

ConSTiTuinTe AnTônio Carlos Konder Reis, 4~83

ConSTiTUinTe Domingos Leonel I i, ~D78-ConsTiTulnTe

Odacir Soares, 697- ConSTiTuinTe Jami I Haddad
~08~-ConsTiTuinTe OdaCir Soares, ~832-ConsTiTuinT~
Afonso Arinos, 6048-ConsTITuinTe Anna Maria RaT
Tes, 8~00-consTi~uinTe M~riam PorTela, 63~D

ConSTiTUinTe Vasco Alves, e 8220-ConsTITulnTe João
Paulo Pires, além daquelas ofereCidas por enTida
des de moradores, FrenTe ComuniTária Pr6
ConSTITuinTe e CenTro de De~envolvimenTo e Ação
ComuniTária.

Nada mais JUSTO e oporTuno que ampl lar os
canais de parTICipação popular, uma vez que s6 as
sim lograremos consTrui~.-.uma-ná9ãodemocráTica.
Dar à comunidade o direiTO de opinar sobre a con
venlênoia de deTerminadas obras e inveSTimenTos é
democraTizar o processo decis6rlo.

I ização
riscos
nidade,

A maioria das sugesTões subordina a rea
de obras de grande porTe, que impliquem
ou danos à população, à aprovação da comu
aTravés de consulTa popular ou plebisciTO.

DIREITO DOS DETENTOS

As proposTas de números 640-ConsTiTuinTe
Osvaldo Bender, 582~-ConsTiTuinTe José Carlos Cou
Tinho, 777-ConsTiTulnTe AnTôniO Câmara, e 6~S2

ConSTiTUinTe CriSTIna Tavares dizem respeiTo aos
direiTOS dos deTenTos. AproveiTamos Todas, além do
Texto da Comissão Afonso ArInos, no senTido de ga
ranTir aos presos condições de sociabl I Idade e co
munlcabi I idade, de Trabalho prodUTivo e remunera
ao, de preferência em colônias penais.

Por OUTro lado, a necessidade de consulTa._
popular obrigará os poderes públ icos a informar e
esclarecer a comunidade sobre os riscos e vanTa
gens envolvidos, além de cercar o-lêmpreendimenTo
de Todas as garanTias possíveis.

Acolhemos, porTanTO, as sugeSTões de nú~

meros, 8~94-ConsTiTulnTe João Paulo Pires, 7027
ConsTiTUinTe Percival Muniz, 577D-ConsTiTulnTe Is
rael Pinheiro Fi lho, 8226-ConsTiTuinTe João Paulo
Pires, 8258-ConsTiTuínTe Borges da Si lveira, 5837
ConSTiTuinTe Júlio CosTamllán, BD24-ConsTiTulnTe
Ronaldo Carvalho, 7~73-ConsTiTui~~e José IgnáCIO
Ferreira, 6625-ConsTíTulnTe Osmundo Rebouças e
885~-ConsTiTuinTe José IgnáCIO Ferreira, e propos
Tas elaboradas pelos Grupos de ESTUdo do Curso
ConsTiTuinTe e ConSTITuição, real izado pela Uni
versidade de Brasíl ia em oonvênvlo com váriOS 6r
gãQs e enTidades públ icas.

OUTra proposição, de número 63D9, preTen
de submeTer à consulTa popular os orçamenTos
públ icos. EnTendemos que a populaçao deve parTici
par da elaboração e conTrole de pol fTicas, .ppogra
mas e prOjeTos públ icos afeiTOS ao meio-ambienTe e
à qual idade de VIda, aTravés de seus
represenTantes. SubmeTer, porém, os orçamenTOS à

Não podemos mais aceiTar as condições de
penúria a que o SisTema peniTenciário aTuai subme
Te nossos presos, um verdadeiro aTenTado aos di
reiTOS humanos e coleTivos.

No que se refere à siTuação específica da
mãe preSidiária, acolhemos Também disposiTivo que
lhe assegura ficar com o fi lho pelo menos duranTe
o período de amamenTação, nos Termos propOSTOS

pelo Conselho Nacional dos DireiTOS da Mulher.
TraTa-se de medida jusTa, oporTuna e coerenTe com
o preceiTO consTiTucional da valorização da função
social da maTernIdade, com amplos benefícos para a
mãe e a criança.

DIREITO DE ASSOCIAÇÃO

As proposTas que TraTam do d,reiTO de as
sociação foram aproveiTadas na redação do TeXTO
que ora apresenTamos. São elas as de números ~983

ConSTITUinTe Uldurlco PInTo, 686-ConsTiTuinTe Gus
Tavo de Faria, ~~26-ConsT'TulnTe Aldo AranTes,
1525-ConsTíTuinTe Gonzaga PaTriOTa, ~401-
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ConsTiTuinTe CosTa Ferreira, 50-ConsTITuinTe Jorge
Arbage, 5299-ConsTITulnTe Sérgio Spada, 6106
ConsTITuInTe José IgnácIo Ferreira, 7810
ConsTiTuinTe Cláudio ÁVI la da Silva, 7886
ConsTITuinTe Alarico Abib, 6204-ConsTITuinTe Cris
Tina Tavares, 6744-ConSTITUlnTe Afif Domingos,
5344-ConsTITuinTe Dél io Braz, 4724-ConsTITuinTe
Gérson CamaTa e RiTa CamaTa, 45D5-ConsTITulnTe
Brandao MonTeiro e 3529-ConsTITuinTe Gonzaga Pa
TriOTa, além daquelas encaminhadas pelas enTidades
e mOVimenTOS Açao CaTarlnense Pró-ConSTiTuinTe,
MovimenTo Pró-ParTlclpaçao Popular na ConsTiTuinTe
e Federaçao das AssocIações de Moradores do Rio de
Janelro(FAMERJ) .

o ponTo cenTrai das proposTas gira em
Torno da preocupaçao de se garanTir no TeXTO cons
TitucIonal a plena I iberdade de assoclaçao e Sin
dical izaçao, sem qualquer InTerferência dos pode
res públ icos.

plração da maioria do povo brasileiro. O q~~ se
quer, conforme consTa da proposTa por nós acaTada,
do MovimenTO Pró-ParTicipaçao Popular na ConstiTU
Inte é "aumenTar o nível de parTiCIpação direTa da
SOCiedade nas decisões de inTeresse coleTivo, na
fiscal izaçao dos atos que inTerferem na vida so
Cial e no controle da gestão dos recursos
públicos".

A Assembléia Nacional ConstituinTe, ao
incluir a norma da IniciaTiva Popular em seu Regi
menTO InTerno, deu uma importanTe demonsTraçao de
senslbl I idade aos anseios de democraTização que
marcam o aTuai momenTo hiSTóriCO brasi leiro. Com
esse instrumento InTeiramenTe novo em nossas nor
mas Jurídicas, ela enfrenTOU corajOSamenTe as in
sufiCiências e Imperfeições de nossa democracia
represenTaTiva. Ao mesmo Tempo criou condições
para aumentar a co-responsabl I idade de Toda a so
ciedade na elaboração da nova ConsTiTuiçao.

A conquISTa de um ESTado de DireiTO
democráTido supõe a plena organlzdçao da socieda
de, de forma a garanTIr a represenTaTividade dos
vários grupos e classes SOCiaiS, ou, como afirma o
I lusTre JuriSTa EvarisTo de Moraes FI lho, em re
cente Trabalho inTITulado A ORDEM SOCIAL NUM NOVO
TEXTO CONSTITUCIONAL (LTR EdiTora LTda, 1986):

"O ESTado de DireiTo a ser in~TITuldo,

além de democráTico, deve ser um ESTado SOCial de
Direito, plural IsTO, aberto, parTlcipaTivo de TO
das as camadas da SOCiedade nos bens da vida e na
direçao da coisa públ ica. Os enunciados da ordem
social sao ou devem ser eXIgênCIas aUTO
exeCUTáveis."

A propOSTa de parTicipação popular procu
ra enfrentar o mesmo desafio e consol idar o avanço
ObTido.

Tornou-se hábito da AdminiSTração Públ i
ca, cerTamenTe como um dos piores resquícios do
período do autoriTarismo, a subTraçao de Informa
ções deTalhadas e frequenTes acerca das finanças
eSTaTals l sobreTudo no que se refere aos denomIna
dos Fundos SociaiS.

Nada JUSTifica, em negócIos ofIciais I
senTOS, obedIenTes à probidade e à necessidade do
bem-estar da coleTIVidade, o'segredo que se faz em
Torno das quantia? arrecadadas por esses fundos e
de suas despesas em investimenTOS e cusTeio~

DIREITO DE MANIFESTAÇÃO

PARTICIPAÇÃO POPULAR E DIREITO DE INFORMAÇÃO

Quanto a possíveis abusos praticados no
curso das manIfestações, entendemos que os
responsáveis ficarao sujeiTOS às penas da lei.

Nao há porque exclUIr desse direiTo os
trabalhadores organizados em enTidades r.epresenTa
Tlvas, sem qualquer exceçao.

Essa TendênCia significa o estabeleCimen
To de um NOVO DIREITO COLETIVO e represenTa o for
taleCimenTo do SisTema democrátiCO como um Todo.

A parTIcipação das comunIdades na formu
laça0 e Implementação de pol íTlcas sob~e meio am
bienTe e qual Idade de Vida é absolutamenTe urgenTe
e InadIável, de forma a eviTar ou dl~inulr as dis
Torções de escolha e prIorIdades. Na verdade, nin
guém melhor que os próprios Interessados para a
pontar caminhos e alTernaTivas aos poderes
públ icos. o ~exto legal proposto, referenTe, espe
CifIcamente, à partlcipaçao popular nos negócios
públicos de InTeresse coleTIVO abrange as suges-

o volume de propOSTas sobre o Tema rece
bido por esTa Subcomissão bem revela a sintonia do
ConsTiTuinte com os anseios populares. Corrobora
ainda um consenso já apurado enTre nós sobre a ne
ceSSidade da públ ica prestação de conTas por parTe
do Governo às enTidades e organizações
represenTaTivas.

Com efeito, a partIcipação popular não
pode mais restringir-se apenas ao voTO, mas deve
compreender o direITO de fiscal Izar e conTrolar
aTos da adminisTração pública, função até agora
exercida quase exclusivamenTe pelo Poder Legisla
Tivo em suas várIas esferas.

A democracia participaTlva é anseio mani
feSTO do povo brasileiro. O direiTO de parTICipar
dos projeTos públicos s6 pode ser viabi I izado se
Tivermos garantIdo no TexTo conSTiTUCional o DI
REITO À INFORMAÇÃO sobre qualquer aspeCTO da ges
tão públ ica.

ESTa é a oportunidade, porTanTo, de se
pôr Termo, não apenas aos orçamenTOS paralelos da
União, mas Também à manipulaçao, "às escuras", da
opinlao públ ica, de fundos ofiCiais de final ida
des econômicas e sociais de grande monTa.

de definir insTr~mentos de par
na gestao da cOisa públ ica, as-

O moderno ESTado Social de DireiTO supõe
a livre manifesTaçao coleTiva dos cldadaos em de
fesa dos seus inTeresses, sejam eSTes de ordem e
conômiCa, culTural, ecológica e SOCial 1 nas várIaS
esferas de organizaçao, desde a comunitária aTé a
naCional. TraTa-se na verdade, de insTrumenTO im
prescindível à efeTiva parTlcipaçao dos váriOS
grupos e movimentos SOCiais na vida do"País.

Os que Temem a greve como insTrumenTo de
lUTa dos Trabalhadores, em nome de uma SUpOSTa de
sordem públIca, esquecem-se de que os I íderes tra
balhiSTaS preSTam conTas à própria caTegoria quan
do a greve é mal conduzida ou uti I izada. Nao se
reelegem, e esta é a forma "de conTrole mais
eficaz.

TraTa-se
Tlcipaçao popular

Acatamos as sUgesTões de números 8433
ConSTITuinTe Nelson Wedekin, 1126-ConstlTuinTe Ed
mi Ison Valentim, 686-ConsTitUlnTe Gustavo de Fa
ria, 5967-ConstiTulnte Arnaldo MarTIns, 3442
ConSTituinte Edésio Frias e rejeiTamOS as de núme
ros 9747-ConstituinTe Jarbas PassarInho e 8407

ConstitUinTe Siqueira Campos.



Tões de números 8958-ConsTITulnTe NelTon Frie
drich, 6998-ConsTITulnTe José Ignácio Ferreira,
8883-ConsTiTulnTe José Ignácio Ferreira, 6387
ConsTiTuinTe Vasco Alves, 9899-ConsTiTuinTe Jairo
Carneiro, 7662-ConsTiTulnTe Gérson CamaTa e RiTa
CamaTa, 9823-ConsTiTulnTe Ismael Wanderle~, 7~92

ConsTiTuinTe José Ignácio Ferreira, 639~

ConsTiTuinTe Vasco Alves, ~380-ConsTITuinTe José
SanTana, 5967-ConsTITuinTe AirTon Cordeiro, ~08~

ConSTITuinTe Odacir Soares, 697-ConsTITuinTe Ja
ml I Haddad, ~078-ConsTITuinTe OdaCir Soares, 4~83

ConsTITuinTe Oomlngos Leonel I i, 596-ConsTITulnTe
Jami I Haddad, 8220-ConsTiTulnTe João Paulo Pires
Vasconceios, 8~OD-ConsTiTulnTe M~riam PorTela,
6D48-ConsTITulnTe Anna Maria RaTTes, 63~0

ConsTITuinTe Vasco Alves, 4053-ConsTITuínTe Jorge
Hage, ~832-ConSTiTulnTe Afonso Arinos, 4057
ConsTITuinTe Jorge Hage, ~922-ConsTiTulnTe LUIz
Salomão, 3843-ConsTiTulnTe M~rlam P~rTela, 3698
ConsTITuinTe Jami I Haddad, 3632-ConsTiTuinTe Geo
vani Borges, 3697-ConsTITuinTe Jami I Haddad, 885~

ConsTITuinTe José IgnáCIO Ferreira, 3655
ConsTiTuinTe Homero SanTOS, 7~45-ConsTiTuinTe José
Ignácio Ferreira, 4927-ConsTiTuinTe Nelson Frie
drich e 976~-ConsTITUlnTe Carfos Chiarei I i e ~rlco

Pegoraro ~ das enTidades MovimenTo Pró
ParlTlcipação Popular na ConsTITuinTe, CenTro de
DesenvolvimenTo e Ação ComuniTária, várias asso
ciações e conselhos de moradores, além da FAMERJ,
e proposTaS elaboradas pelos Grupos de ESTUdo do
Curso ConsTITuinTe ConsTiTuição, co~duzido pela
Universidade de Brasíl ia em convênio com vários
órgãos e enTidades públ icas.

AÇÃO POPULAR E MANDADO DE SEGURANÇA

Um dos inSTrumenTos jurídicos para a de
fesa dos inTereses coleTivos que esTamos fixando
no TeXTo consTiTucional é a AÇÃO POPULAR. TraTa-se
de uma forma de iniCiaTiva comunlTória jÓ consa
grada na aTuai ConsTITuição vigenTe, I ImiTada, en
TreTanTo, a aTOS lesivos aO paTrimônio públ ico.

No anTeprojeTo, ora apresenTado, ampl ia
mos esse alcance aos aTos aTenTaTóriOS à moral Ida
de adminsiTraTiva de uma maneira geral (incluindo
se aí, por exemplo, a p~esTação de informações
falsas ou o engaveTamenTO de processos)

Além disso, cuidou-se de assegurar à pes
soa fíSica, ou en7idade coleTiva, qU~ ImpeTre ação
popular, a graTuidade da ação, I Iberando-a do pa
gamenTo de quaisquer CUSTas ou honorários, salvo
em caso de ação Temerária. O Cidadão ou seu repre
senTanTe funcionará, porTan~o, como se fora um a
genTe do MiniSTério Público.

A redação proposTa é o resulTado, sinTé
~ICO} do conieúdo das SUsesTões de Normas núme~os

3447-ConsTITulnTe Eduardo Jorge, 3D8D-ConsTITUlnTe
José Ignácio Ferreira, 625-ConsTi7uinTe NeJ'Ton
Friedrich, 4373-ConsTiTulnTe Brandão MonTeiro,
45~3-ConsTiTulnTe Brandão MonTeiro, ~53~

ConsTiTuinTe Haroldo Lima, 688S-ConsTiTulnTe José
Ignácio Ferreira, 8230-ConsTiTulnTe João Paulo PI
res, 8560-ConsTiTulnTe Cássio Cunha Lima, 2568
ConsTiTuinTe Henrique Eduardo Alves, 63~~

ConSTITuinTe Vasco Alves, 7995-ConsTITulnTe Ronal
do Carvalho, 639D-ConsTiTUlnTe Vasco Alves, 674~

ConSTiTuinTe Afif Domingos, 9238-ConsTITuinTe
FaUSTO Rocha, 9~5D-ConsTITuinTe LÚCIO AlcánTara,
7887-ConsTiTuinTe Alarico Abib e 4107-ConsTITuinTe
José Carlos Grecco. TraTa-se de ampl lar o unIverso
da represenTação pessoal ou coleTiva conTra aTos
lesivos ao paTrimôniO públiCO, bem como de garan
Tir ao cidadão plena aUTonomia para formular quei
xas em defesa do ordenamenTo jurídico e social.
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OUTra novidade é o mandado de segurança
coleTIVO conTra qualquer pessoa física ou jurídi
ca, públ ica ou privada, para prOTeger direfTo não
amparado por "habeas corpus". EspecIficamenTe vol
Tado para a defesa dos inTeresses coleTivos, sem
prejuízo dos individuais, ampl ia-se, no enTanTo, o
seu alcance: poderá ser ImpeTrado cnTra qualquer
pessoa física ou furídlca de direiTO privado~ e
não apenas conTra aUToridades públicas, como ocor
re aTualmenTe.

Inserido em nosso TexTO conSTiTucional
desde ~934, o mandado de segurança represenTa po
deroso inSTrumenTO de defesa do cidadão conTra
aTos do Poder Públ ico. Todavia, anTe grande oposi
ção do conservadorismo, não alcançou êxiTO a Idéia
de ampl iá-Io, como remédiO conTra as i legal idades
comeTidas na esfera privada, não obsTanTe a defesa
vigorosa promovida desde ~926 pelo DepUTado Gudes
Teu Pires, o primeiro a propor esse inSTrumenTO
jurídiCO. Na ConSTITuição de ~946, pol íTicos do
porTe de Agamenon Magalhães e OcTávio Mangabeira,
enTre OUTros, Também defenderam o mandado de segu
rança conTra aTo de aUToridade públ ica ou deTenTor
do poder econômico, se~_?lcançar êxiTO.

Convém lembrar ainda que o pró~rio Supre7
mo Tribunal Federal já firmou jurisprudência a
respeiTo ao acolher a Tese da procedência do man
dádo de segurança conTra a I legal idade de aTo mes
mo praTicado por delegação ou concessão do poder
públ ico.

No aTual eSTágio do processo democráTICO
o mandado de segurança conTra qualquer pessoa fí
sica ou Jurídica, pública ou privada, surge como
inSTiTUTO demonaado por amplos segmenTos represen
TaTivos do' corpo social, a cujos anseios preTende
mos responder afirmaTivamenTe, conSTiTuindo, por
isso mesmo, providência que merece a aprovação da
Assembléia.

DIREITOS DO CONSUMIDOR

O direiTO do consumidor e inSTrumenTOS
para sua proTeção devem consTar de forma expl íciTa
no TeXTO consTiTucional.

O movimenTO de defesa do consumidor, no
Brasl I, iniCiou-se em fins da década de 70 em de
corrência da crescenTe conscienTIzação da socieda
de sobre práTicas abusivas de produção e comercia
I izaçãa de bens e serViços, sob a complacência dos
poderes públ ico~.

O número de proposTas sobre o assunTO en
caminhadas a eSTa Subcomissão bem demcnsTra'a ne
cessidade de se eSTabelecer princípios conSTiTu
cionais que venham a orienTar a formulação de um
Código do-Consumidor.

O Tex~o proposTo sobre a maTéria acolhe,
de modc geral, as sugesTões de números ~OOO

ConSTiTuinTe Michel Temer, ~080-ConsTiTuinTe Oda
cir Soares, ~6~8-ConsTiTulnTe Paes de Andrade,
1787-ConsTiTuinTe Rubem Figueiró, 3894
ConsTiTuinTe PI ínio ManTins, 7132-ConsTITuinTe
José IgnáCIO Ferreira, ~655-ConsTiTuinTeViCTor
Faccioni, 368-ConsTITuinTe JUTah8 Magalhães,
9847-ConsTiTuinTe Ismael Wanderle~, 8225
ConsTiTuinTe João Paulo Pires, 7376~ConsTiTuinTe

Hél io CosTa, 76~D-ConsTITuinTe AnTônio Carlos
Franco, 3539-ConsTiTuinTe Gonzaga PaTrioTa, 3631
ConSTiTuinTe Geovani Borges, 8D6~-ConsTITuinTe

MárCia KubiTschek, 5886-ConsTiTulnTe Cid Sabóia de
Carvalho e 2875, do 80. ENCONTRO NAC~ONAL DE ENTI
DADES DE DEFESA 00 CONSUMIDOR, subscriTa por



38.696 consumidores, TraTa-se de deTerminar que o
Congresso Nacional elabore um Código do Consumidor
para enTrar em vigor no prazo máximo de um ano.

Os ObjeTivos gerais do referido CÓdigo
volTam-se para assegurar aos Cidadãos a defesa de
seus inTeresses e, ao mesmo Tempo, concorrer para
o aprimoramenTo da aTiVidade econômica como um
Todo.

DIREITO DE ASILO
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e do Brasi I, uma veZ que ambos, por princípio, são
delegados do ParlamenTO ou comissários do Poder
LegislaTivo. NesTa oporTunidade abre-se à popula
ção o direiTo de Indicação do "ombusdmctn" à esco
lha do Congresso Nacional, medianTe ampla consulTa
às enTidades represenTaTivas do corpo social,

O TeXTo, Tal como esTá colocado, aTende
sugeSTões dos Senhores ConSTITuinTes José Ignácio
Ferreira :oão Paulo Pires de Vasconcelos, Mlriam
PorTe~ ;u, Carlos Vlrgíl ia, Virgílio Távora, Bran
dão MonTeiro e do RelaTor desTa Subcomissão.

Embora uma
laTino-americanas no
lo, apesar disso,
diTadores,

das mais arraigadas Tradições
DireiTo InTernacional, o asi
sofre arranhões nas mãos de

TORTURA

Não foi diferenTe no Brasl I da longa noi
Te ml I ITar. Inúmeros foram os refugiados das diTa
du~as Irmãs do Cone Sul devolvidos secreTamenTe
aos seus algozes, do OUTro lado da fronTeira, O
caso do casal de uruguaios sequesTrado por agenTes
da repressão em PorTo Alegre foi apenas um exem
plo, que veio a lume por um desses acidenTes de
percurso,

Ao inserir a norma enTre os nossos direi
Tos coleTivos, TIvemos em menTe que o aSI lo, sobre
ser um direiTo Individuai, é Também uma prerroga
Tiva da qual podem se socorrer famíl ias, grupos e
aTé caTegorias de perseguidos.

A redação Inspirou-se no TeXTo da Comis
são presidida por MesTre Afonso Arinos, O
parágrafo primeiro, enTreTanTo, resulTou de uma
emenda de nossa aUToria, acolhida pela Assembléia
Geral da ONU, quando ai I represenTávamos o Conse
lho Mundial das Igrejas. ATé enTão, a ONU
posicionava-se na premissa de que o asi lo só cons
TiTUi um direiTo quando há JUSTificado Temor dos
asi lados.

CENSURA

A TorTura é um dos pesadelos da
humanidade. Além dos danos que infl ige ao TorTura
do, degrada o TorTurador. E a Todos degrada, e en
vergonha, como mancha que é, por ressalTar a inca
pacidade do corpo social de criar inSTITuições po
I íTicas democráTicas. EnTendemos, por isso, conve
nienTe conceiTuá-Ia como crime de lesa-humanidade,

Considerando, por OUTro lado, benéfiCO
qualquer esforço no senTido de desencorajar ou er
radicar essa chaga (mas não a sua memória), não
heSITamos em capITulá-Ia enTre os crimes
InafiançáveiS, inanisTiávels e imprescriTíveis.

Parafraseando Georges Bernanos, que o
disse dos campos de concenTração naZISTas, Temos
que a TorTura é uma das manIfesTações paTenTes do
Diabo na Terra. E preTendemos, com nossa achega ao
TeXTO conSTITucional, fazer com que os griTOS e
lamenTOS que, de recenTes, ainda ecoam em nossos
ouvidos, possam ser enTendidos como a palavra de
ordem de: TORTURA NUNCA MAIS !

SUGESTÕES SOBRE ANISTIA

A manifesTação de pensamenTO, crença re
I igiosa e de convicções paI íTlcas deve ser neces
sariamenTe I ivre. Não se pode, porém, negar que as
diversões públ icas carecem de censura,pelo menos
classiflcaTória.

Pode-se asseverar
xão enTre a democracia e a
binômio necessário.

que eXISTe
liberdade,

ínTima cone
formando um

O exame das sugeSTões nos permiTe, prel i
minarmenTe, uma imporTanTe conclusão:

O anseio nacional manifeSTado por inTe
granTes de Todos os parTidos, no senTido de corri
gir as aniSTias aTé agora oUTorgadas, revelam a
profunda preocupação de Todos os segmenTos da so
ciedade brasi leira em resolver, definiTivamenTe, o
ass~nTo e pacificar a famíl ia brasileira.

DEFENSOR DO POVO

SUGESTÃO
AUTor:
PDT/RJ

100
ConSTiTuinTe Adhemar de Barros Fi lho -

Originado do DireiTo sueco, onde exisTe
desde a ConSTiTuição de 18D9, o "ombusdman"
Transformou-se em InSTITuiÇão TransplanTada para
inúmeras nações democráTicas de Todo o mundo.

Naquele passado, o "Defensor do Povo"
surgia inspirado no agenTe ou delegado do Rei Car
los XII, mais recenTemenTe, emenda do DepUTado
José de Souza Melo à ConsTiTuinTe de 1823, inTen
Tava InTroduZir o "ombusdman" no Brasi I "como ór
gão que proTege e supervisiona as I Iberdade~ pú
bllcas, e que conTrola a adminiSTração e a fisca
I ização da União", Infel izmenTe sem êXITO.

ConquanTo a idéia cenTrai guarde esTreiTa
semelhança enTre os "Defensores do Povo" da Suécia

A sugesTão do nobre ConSTiTuinTe Adhemar
de Barros Fi lho n6o' I imiTa no Tempo o alcance da
AniSTia. BenefiCia a Todos que, ,em qualquer'momen
TO da Vida pol íTica nacIonal, foram acusados de
práTica de crimes pol íTicos ou conexos a esses.

ConSidera Também anISTiados Todos os que
foram punidos, em VirTude de mOTivação pol íTlca,
por qualquer diploma legal, o que não havia nas
aniSTias promulgadas em 1879 e em 1985.

Acolhemos a sugesTão de ampl iar o alcance
de aniSTia, mas aTé a daTa da insTalação da Assem
bléia Nacional ConsTITuinTe, e de considerar Tam
bém aniSTiados Todos os que hajam sofrIdo punIção
com base em qualquer diploma, desde que Tenha como
causa a mOTivação pol íTica, excluindo-se os
conexos.
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A pa~Te que conTempla os b~asl leí~os ain
da nã? anisTiados, acusados da p~áTica de C~lmes

pol íTicos, conside~amos p~ovidêncla opo~Tuna e
ace~Tada. Po~ essa ~azão, acolhemos esTe íTem da
sugesTão.

SUGESTÃO .U.7

AUTO~: ConsTITuinTe
(acolhida em pa~Te)

Mendes BOTelho - PTB/SP -

menTo do dispOSTO no pa~ág~afo 20., po~ conside~a~

que a p~6p~la ConsTiTUição deve~á conTe~ disposi
Tivos que To~nem a AdminisT~ação Pública mais efl
cien~e na ga~anTia dos di~eiTos de qualque~

cidadão. Ao mesmo Tempo esTá sendo p~OpOSTO, com
basTanTe possibi I idade de êxiTO, o T~ibunal de Ga
~anTlas ConsTITucionais.

SUGESTÃO 554
AUTO~: ConsTiTuinTe Alexand~e CosTa - PFL/MA

Suge~imos a ~ejeição do pa~ág~afo único
ImiTa os benefícios da anisTia.

sugesTão é amplamenTe ab~angenTe, mas
de fo~ma expl íciTa o unlve~so dos bene
os seus di~eiTos.

QuanTo aos ITens II, III,
~ejeiTadas, po~que não ca~acTe~izam a
punições com vinculações pol íTicas:

no

Afonso A~inos -

M i r-o Te i':>$'~ i ~a -

ap~oveiTadafoi

oco~~em po~ anTiguidade, me-

ConSTiTUinTe

ConsTITuinTe

sugeSTãoda

As p~omoções

~ecimenTo ou escolha.

SUGESTÃO ~832 AUTO~:

PFL/RJ"

SUGESTÃO ~739 AUTo~:

PMDB/RJ"

Pa~Te

SUbsTITUTivo.

Não fOI possível o ap~oveiTamenTo da ex
p~essão "em igualdade de condições com seus pa~a

digmas ou assemelhados que pe~manece~am em
aTividade", uma vez que não se enconT~ou, no ESTa
TuTo dos Se~vido~es Civis e Mi I iTares, nem na Lei
de P~omoções dos mi I ITa~es, qualque~ ~efe~ência às
palav~as paradigmas e assemelhados.

ver,nosso
IV e V ficam

nem p~udenTe,

de discUTI~

necessário,
opo~Tunldade

po~que

A
não coloca
ficiados e

Não julgamos
adia~ po~ mais Tempo a
essa maTé~ia.

Acolhemos a sugesTão quanTO ao inTe~valo

de Tempo pa~a a apl i cação da aniSTia e na pa~Te

que el imlna a p~esc~ição, decadência ou ~enúncia

de di~eITo.

SUGESTÃO 686 AUTO~: ConsTiTuinTe
- PMDB/RJ"

GusTavo de Fa~ia

Conco~damos InTel~amenTe com o conTeúdo
da p~oposTa. EnT~eTanTo, é p~eclso ampl iá-Ia aos
que fO~üm punidos pol ITlcamenTe po~ qualque~ di
ploma legal e aos que ainda não fo~am aniSTiados
pelo Dec~eTo LegislaTivo no. ~8, de ~5 de dezemb~o

de ~96~.

SUGESTÃO 696
Au~o~: ConSTiTuinTe J"ami Haddad - PSB/RJ"

SUGESTÃO 2235 AUTo~: ConsTiTuinTe
PMDB/PE

N i I son Gibson -

O pa~ág~afo 40. é de se~ ~ejeiTada. A a
niSTia pode~6 ~esTiTUi~ amplamenTe Todos os d~~ei

Tos de quem foi punido po~ mOTivação pol íTlca, mas
não deve~á eSTabelece~ benefíCIOS que o anisTiado
não usuf~ui~ia~ caso pe~manecesse no~maJmenTe em
sua vida p~ofissional.

P~áTicamenTe fOI aceiTO Todo o conTeúdo
dessa p~oposTa. No que ~espeiTa às p~omoções, não
foi possível ap~oveiTa~ a exp~essão "hom610gos",
uma vez que a mesma ineXIsTe, nos c~ITé~ios de
p~omoção dos ESTaTUTOS dos Se~vldo~es CIVIS e
MI I iTa~es. J"ulgamos que a exp~essão co~~eTa se~ia

"a que pudessem VI~ a Te~ dl~eiTo como se em aTI
vidade esTivessem", po~que o insTITUTO da aniSTia
~esTabelece as funções do cidadão civi I ou ml I i
Ta~, como se nunca houvesse sido afasTado de sua

ca~~ei~a.

RejeiTamos o p~azo de 90 dias pa~a a exe
cução das p~ovidências conTidas no pa~ág~afo 20.,
po~ conside~a~ que a nova ConSTiTuição Te~á dispo
SiTIVOS que To~nem a AdmlnisT~ação Públ ica mais
eficienTe no T~aTo dos di~eiTos de qualque~

cidadão.

da p~oposTa esTá conTemplado

no

que
~8,

ca-

J"u-

LeiTão -Osma~

Fa~abu I i n i

conTempladoesTá

O conTeúdo
no SUbSTiTUTivo.

SUGESTÃO 2808 AUTo~: ConsTiTuinTe
PFL/RJ"

SUGESTÃO 2547 AUTo~: ConSTiTUinTe
nlo~ - PTB/SP

O conTeúdo
SUbSTiTUTivo.

Acolhemos a sugeSTão, ampl iando-a aos
fo~am alcançados pelo Dec~eTo LegislaTIVO no.
de ~5 de dezemb~o de ~96~, exclusivamenTe nos
sos conslde~ados c~imes pol íTicos.

o pa~ág~afo único, po~que

se~ as DiSposições
Desnecessá~io

aUToapl icáveis devem
T~ansiT6~ias.

SUGESTÃO 933 AUTO~: ConSTITUinTe
- PMDB/SP

Do~eTo Campana~i
Os casos ap~esenTados já fo~am alcançados

em anisTias anTe~io~es.•

O conTeúdo do a~Tigo e do pa~6g~afo ~o.

esTá conTemplado no subSTITUTivo. SUGESTÃO 4473 AUTo~: ConsTiTuinTe Gonzaga PaT~ioTa

- PMDB/PE

RejeiTamos o pa~ág~afo 20. po~que aniSTia
aUTores de crimes conexos e exclui os mi J iTores
p~nidos, po~ mOTivação pol íTica, com base em qual
qU;~ diploma legal.

SUGESTÃO ~D46 AUTO~: ConSTiTuinTe Gonzaga PaT~ioTa

- PMDB/PE

P~aTicamenTe Todo o conTeúdo da sugesTão
foi conTemplado no subSTiTUTIVO. Apenas dispensa
mos a eXigência do p~azo de 90 dias pa~a o cump~i-

A sugeSTão esTá amplamenTe conTemplada no
SUbSTITUTivo.

Não conco~damos, enT~eTanTo, que o IníCIO
da AnisTia seja a daTa p~oposTa, iSTO é, ~6 de JU
lho de ~934. OpTamos, iSTO sim, po~ um pa~ág~afo

que alcance Todos os c~imes pol íTicos ainda não
anisTiados pelo Dec~eTo LegislaTIVO no. 18, de 15
de dezemb~o de 1961, cuja ab~angência vai aTé
àque I a ,daTa.
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SUGESTÃO 8209 AUTor; ConSTiTUinTe João Paulo Pires
Vasconcelos - PT/MG

RejeiTamos a exclusão dos que foram pro
cessados e condenados, uma vez que I ImiTa o alcan
ce que se quer dar à AniSTia.

RejeiTamos a expressão "quadro eXTra ou
especial", porque discrimina os que desejarem re
Tornar ao serviço aTIVO, os prazos eSTabelecidos
na propOSTa, parecem-nos desnecessáriOS.

da propOSTa foi

Peres -

a expressão
que o ESTaTU
já eSTabelece

Gerson

Quase Todo o conTeúdo
conTemplado no SUbSTiTUTIVO.

Consideramos desnecessárIa
"preencham I ImiTe de idade", uma vez
TO dos SerVidores Civis e Mi I ITares
esses I imiTes.

SUGESTÃO 7819 AUTor; ConSTiTUinTe
PDS/PARejeiTamOs as expressões "paradigmas ou

assemelhados" porque não exisTem no ESTaTUTO dos
S~rvldores CivIs e Mi I iTares nem na Lei de Promb
ções dos Mi I iTares, embora manTIvéssemos o senTido
que a proposTa encerra.

RejeITamOS o parágrafo 50. porque a nova
ConSTiTuição cerTamenTe irá dispor sobre a respon-"
sabl I Idade das aUToridades encarregadas de fazerem
cumprir a lei, Inclusive o Tribunal de GaranTias
ConSTITucionais, por nós sugerido com grande pos
sibi I idade de ser. aprovado.

Há duas sITuações bem disTinTas no
SUbSTITUTivo; os que, anTeriormenTe a 1964, foram
acusados ~ela práTica de crimes pol íTICOS e, em
cohsequêncla processados, julgados com direiTo de
defesa e condenados; e os que, posTeriormenTe a
1964, foram punidos sem juigamenTo, sem defesa e,
o que é maIs grave, sem crime. Por essa razão fi
zemos quesTão de colocar essas duas siTuações
separadas.

SUGESTÃO 4545 AUTor; ConSTiTuinTe Paulo Macarlni
PMDB/SC

A Subcomissão compeTenTe par~ apreciar
esTa sugesTão é a que TraTa das prerrogaTivas do

Acolhemos a sugeSTão. Ao concluírmo~ o
nosso parecer às inúmeras sugeSTões sobre a ques
Tão da AniSTia, Temos o dever de agradecer a va
I iosa colaboração que nos ofereceu o nobre ConSTi
TuinTe João Paulo Pires Vasconcelos quando elabo
rou o primeiro relaTório, a parTir do qual foi
possível consTruir o SUbSTiTUTIVO.

Poder LegislaTIvo.
àquela Subcomissão.

Sugerimos o encaminhamenTo
SUGESTÃO 8384 AUTor; ConSTiTUInTe
Ferreira - PMDB/ES

José Ignácio

SUGESTÃO 4707 AUTor; ConSTiTuinTe Paulo Macarlni
PMDB/SC Acolhemos a sugesTãp.

ANÁLISE DOS DISPOSITIVOS SUGERIDOS

O conTeúdo da sugesTão fOI conTemplado no
SUbSTITUTivo; apenas rejeiTamos a expressão
"prejudicados" por considerar ser o TermO de sen
Tido muiTO vago.

SUGESTÃO 8884 AUTor;
Ferreira - PMDB/ES

ConSTiTuinTe José
Acolhemos a sugeSTão.

IgnáCIO

SUGESTÃO 5088 AUTor; ConSTiTuinTe
PMPB/RJ

Paulo Ramos

SUGESTÃO 5786 AUTor; ConSTiTUinTe Fioriceno Paixão
- PDT/RS

RejeiTamOS a expressão "igual ao alcança
do por qualquer de seus pares que o sucederam hie
rarquicamenTe após seu afaSTamenTo" porque é Im
precisa e não se aplica como criTérios de
promoções.

das
60,

Acolhemos o conTeúdo das SUgeSTões conTI
no arTigo 10. e nos parágrafos 20.,40., 50.,
70. e 80.

O SUbSTiTUTivo ao AnTeprojeTO de L~i da
AnisTia que esTamos subme~endo à apreCiação· dos
membros desTa Subcomissão dos DireITOS Pol íTicos,
dos DireiTOS ColeTIVOS e GaranTias quer alcançar
os seguinTes objeTivos:

I) No arTigo 10. - AUMENTAR O pF.RíODO
PARA A CONCESSÃO DA ANISTIA ATÉ A DATA DA INSTALA
çÃO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE, benefi
Ciando, assim, os que foram punidos, por mOTivação
pol íTlca, após 15 de agOSTO de 1979, I ImiTe a
brangido pela úlTima aniSTia.

Acolhemos praTicamenTe Todo o conTeúdo da
proposTa.

Não
"prejudicados"

concordamos com a expressão
por ser o Termo de senTIdo vago.

AMPLIAR A ABRANGÊNCIA DA ANISTIA a To
dos quanTOS foram punidos, em decorrênCia de mOTí
vação pol íTica, por qualquer diploma legal, Inclu
sive sanções disciplInares com base em aTos
adminiSTraTIVOS.

ConSTiTuinTe Florlceno Paixão

RejeiTamOS

SUGESTÃO 5788 AUTor;
- PTO/RS

o parágrafo 40. e o úlTimo O universo da abrangência das aniSTias
anTeriores excluía os que haviam sido punidos por
legislação que não fosse de exceção. Procurou-se
agora corrigir essa InjUSTificável omissão.

Deixamos de examinar a propOSTa, pOIS nos
parece ser a mesma, de compeTência da Subcomissão
encarregada das prerrogaTivas do Poder
LegislaTivo.

Cerca. de 1500 praças - marinheiros na sua
grande maioria funcionáriOS públ icos e
aUTárquicos, punidos por OUTrOS diplomas legais,
ainda não obTiveram os benefícios d?s aniSTias
promulgadas em 1979 e eM 1985, embora o afaSTamen
TO de suas carreiras Tenha ocorrido comprovadamen
Te com nexo de causa pol íTica.

da sugeSTão fOI aTendido em

SUGESTÃO 6577 AUTor:
PPC/GO

O conTeúdo
parTe.

ConSTITUinTe Mauro Borges -
Em Todos os casos houve sempre a preocu

paçao de caracTerizar-se a perseguição pol íTica
como causa exclusiva do afaSTamenTo do servidor de
seü'trabalho.



II) No § ~o. - ExpliciTar-se claramenTe
os direiTos que serão devolvidos aos brasileiros
víTimas da opressão dominanTe nos anos dos gover
nos aUToriTários.

É relevanTe o faTO de que esses cidadãos
conTinuam privados de recorrer ao Poder
Judiciário, para reaver direiTos consagrados que
foram usurpados pelo arbíTrio, por força de dispo
SiTIVOS consTiTucionais aUToriTários arTigo ~8~,

da ConsTiTuição e arTigo 30., da Emenda número I I,
de ~3 de OUTubro de ~978.

AdmiTindo-se que a nova ConsTiTuição per
miTisse a esses prejudicados recorrer à JUSTiça,
iSTO significaria uma prOTelação desnecessária,
além de reavivar ressenTimenTo se colocar as Ins
TiT~ições Mi I iTares e Civis num julgamenTo desgas
TanTe, que não Iria conTribuir em nada para a pa
cificação da famíl la brasi ieira, que se deseja de
finiTiva daqui para frenTe;

- ReinTegração dos serVidores nas anTigas
carreiras, porque é a forma mais benéfica que o
ESTaTUTO do Servidor Público eSTabelece;

Convém lembrdr que a JunTa Mi I iTar ediTOU
o DecreTo Lei 864, de ~2 de seTembro de ~969, re
vogando direiTOS concedidos pela anisTia do Decre
TO LegislaTivo numero ~8, de ~5 de dezembro de
~96~, inclusive SUSTando as ações que TramiTavam
nO Poder JudiciáriO para obTer o reconhecimenTo
pela AdminiSTração Públ ica dos benefícios e alguns
discriminados.

IV) No § 30. - Tornar a AniSTia aUTO
apl icável, sem resTriç~es e I imiTações quanTo à

sua execução pela adminisTração Públ ica. Procura
se eviTar, assim, desgaSTanTes e demoradas deman
das JudiciaiS. A experiênCia na apl icação das a
nIsTIas anTeriores demonSTrou que a falTa de ex
pl iCITação e de clareza na lei acabaram provocando
InTerpreTações diferenciadas pelos diversos órgãos
encarregados de exeCUTá-Ia. Assim é que muiTos
beneficiários Tiveram direiTOs reduzidos, TraTa
menTo discriminado e exclusão de benefícios.

V) No § 40. eSTender os benefícfos da a
niSTia aTé os Trabalhadores do seTor prIvado, de
rlgenTes e represenTanTes sindicaiS que foram o
brigados a deixar as suas,aTlvldades em virTude de
perseguição po! íTica.

VI ) No § 70. Fazer com que a,TrlbuTa
ção sobre as imporTâncias recebidas a TíTUlo de
aT~asados Incida sobre os valores auferidos em
cada ano, para eviTar-se uma sobrecarga de Impos
TOS mUITO acima do que seria JUSTO e razoável se
essa TribuT?ção recaíse de uma só vez sobre o so
maTório dastimporTánclas devidas.

Reparação pecuniária pelos anos de a
faSTamenTo compulsório, calculada com base nos
vencimenTos que deixaram de ser usufruídos.

Quando é descoberTo um erro judiCial, o
Juiz eSTlm? uma indenização, ja que é Impossível
calcular maTemaTicamenTe o valor do Tempo perdido
e Todos os prejuízos moraIs e maTeriaIS decorren
Tes desse aTO. As punições impOSTas a esse Univer
so de brasileiros, que se deseja agora reparar,
ocorreram sem julgamenTO, sem dIreiTo de defesa e,
O que é mais grave, sem crime.

VII) No §

que Tenham ~ofrido

60. Incluir, no AniSTio,
lesões morais e físicas;

os

Por mais generosas que possam parecer eS
sas compensações, elas jamais poderão reparar ple
namenTe os sofrimenTOS dos que conheceram a ex
Tensão das Violências do longo período de
obscuranTismo. O Tempo é como a vida, a ninguém se
reSTiTui

ConTagem do Tempo de afaSTamenTO como
de efeTIVO serviço, para que o beneficiário desTa
AniSTia possa usu~rulr das vanTagens.que a Traje
~6rjo norma~ de sUas carreiras asseguraria a cada
um, se a sequência profissional de sua Vida não
fosse InTerrompida arbiTrariamenTe.

Curar essas feridas da maneira mais am
pla, de modo que cada aTingido deixe de ser um
foco Transmissor de ressenTimenTOS e de hosTi I Ida
des na medida em que as lesões s&oesvaneçam.

A N T E P R O J E T O

Incluir os dependenTes
ITares no. universo da

80. - Responsabi I izar a União
benefíCIOS eSTabelecidos por

IX) No §

pagamenTO dos
arTigo.

pelo
esTe

VIII) No § 70.
dos serVidores civis e mi I

abrangência deSTa AnisTIa.
permaneCido

o projeTo
conquisTa
públicos;

Promoções como se Tivesem
aTiVIdade. Esse direiTO reSTabelece
vida que ficou inacabado e que fora
pela porTa da decência dos Concursos

em
de
do

CapíTulo

III) No § 20. Incluir os servidores ci
VIS e mi I iTares que parTiciparam dos aconTeCimen
TOS pol íTicos nOS idos de ~935 e na campanha do
"PeTróleo É Nosso", aInda não beneficiados pela~

aniSTias aprovadas anTer~ormenTe a ~964.

É precIso acabar definiTivamenTe com essa
odiosa discriminação ConTra homenS que se envolve
ram nos episódios de ~935. MuiTOS crimes foram
praTicados conTra seres humanos indefesos nos
cárceres da repressáo, duranTe os anos sombriOS
dos regimes aUToriTáriOS, e seus aUTores já se en
conTram aniSTiados amplamenTe, sem nunca Terem
sido punidos ou processados.

DA SOBERANIA

Art. ~o. - O Brasi I é uma Repúbl ica so
berana, fundada na nácional Idade e dignidade de
seu povo e empenhada na formação de uma sociedade
na qual o acesso aos valores fundamenTais da vida
hUmana seja igual para Todos.

§ ~o. O Brasl é um Es~ado

democráTico conSTiTuído peja vonTade popular e por
ela organizado em Federação ,ndissolúvel de
ESTados-membros e DiSTriTO Federal.

OUTro segmenTO que ainda conTinua esque
cido é o daqueles que paTriOTicamenTe defenderam a
idéia do monopól io eSTaTal da exploração do peTró
leo, hoje uma real Idade irreversivel e orgulho dos
brasi leiros.

§ 20 - O ESTado brasi lelro eSTá subme
Tido aos desígnos da SOCiedade civi I e sua prinCI
pal final Idade é promover a idenTidade nacional
pela inTegração igualiTária de Todos no seu pro
cesso de desenvolvimenTo.
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§ 30. - O princípio dá descen~ral Ização
democrá~ica da admlnis~ração públ ica rege o Es~ado

nas sUós relações com os ESTados-membros e seus
municípIos.

VI - pela ação direTa de inconsTiTuoio
nal Idade por norma, aTos jurisdicional ou adminis
TraTivo;

§ 40. - Os princípios
Es~ado brasIleiro são:

fundamenTais,do
VII - pelo mandado de garanTia social por

ineXIsTênCIa ou omIssão de norma, aTos jurisdicio
nal ou adminiSTraTIvo;

a) a soberania do povo; VIII - pelo recurso de amparo;

IX - pela ação popular;b) a pleniTude de exercício dos di
reiTos e lIberdades consagrados
nesTe TíTUlo;

c) o pluralismo pol íTico.

X
subsidlória.

pela ação penal privada

ESTado;
§ 50. São Tarefas fundameniais do

Parágrafo Único - a lei
reqUISITos, as condições e a forma
das ações e medidas previSTas nos
desTe arTigo.

esiabelecerá os
de exercíCIO

incisos VI a X

a) garan~ir a Independência nacIonal
pela preservação de condIções pol í
Ticas, econômicas, culTurais, cien
Tíficas, Tecnológicas e bél icas,
que lhe permiTam repel ir Toda Ten
Ta~iva de InTerferência esTrangeIra
na deTerminação e consecução de
seus ObjeTivos InTernos;

b) assegurar a parTiCIpação organi
zada do povo na formação das decI
sões naCIonais, defender a democra
cia pol íTica e econômIca e fazer
respeiTar a conSTiTucional Idade e a
legal idade;

ArT. 40. - O LegislaTivo, o ExeCUTivo e
o JudiciárIO, harmônicos e IndependenTes, são
Órgãos da Soberania do Povo e exercem os Poderes
fundamenTaIS do ESTado.

CapíTulo

DA CIDADANIA

ArT. 50. As normas oonsTiTucionais
asseguradoras dos direiTOS IndividuaIS, coleTIVOS
ou difUSOS Têm apl icabi I idade plena e imediaTa.

a) na parTicipação de cada um no e
xercício popular da soberania, con
forme o dispOSTO no arTigo 30. des
Ta ConSTITuição;

b) no poder indiViduai de exigir a
preSTação TUTelar e jurisdloional
do ESTado, como garanTia da plena
eficácia dos direiTos assegurados
pela ConsTiTuição e leis.

§ ~o. - A cidadanIa conSIsTe:

c) preservar, conTrolar e democraTi
zar a livre IniciaTiva, promovendo
a disTribuição da rIqueza, do Tra
balho e dos meiOS de produção, a
fim de abol ir Todas as formas de
opressão e exploração, do homem pelo
homem, e garanTir o bem-eSTar e a
qual idade de vIda do povo.

§ 80. - São símbolos nacionais, de I i
vre uso pelo povo, respeiTada a lei, a Bandeira, o
Hino, o Escudo e as Armas da Repúbl ica, adoTados
na daTa da promulgação desTa ConSTiTuição;

§ 70. - O PorTuguês é a I íngua oficial
do Bras i I •

ArT. 60. - Todos
pleno exercício da cidadania,
da soberania do povo.

Têm igual
expressão

direiTO ao
individual

ArT. 20. - A SoberanIa do Brasi I per
~ence ao povo e só pelas formas de manifesTação de
sua vonTade, preVISTas nesTa ConSTiTUIÇão, é I íCI
TO assumir, organIzar e exercer o Poder.

ArT. 30. - O povo exerce a Soberania;

I - pela ConsulTa plebisciTária na ela
boração da ConsTiTuição e de suas emendas;

II pelo sufrágiO universal, igual e
secreTo no prOVImenTo das funções de governo e le
gislação;

§ 20. - Serão graTUITOS Todos os aTos
necessários ao exercício da cidadania, incluídos
os regiSTros civis.

ArT. 70. - As prerrogaTivas Individuais
inerenTes ao exercício da soberania do povo e os
di re i TOS e garanT'i as conST i TUC i ona i s Têm ap I i cab i 
I idade plena e imediaTa, e são proTegidas pela
ação direTa de InconSTiTucional idade e pelo manda
do de garanTia social.

§ 20. - Cabe a ação direTa de inconSTi
Tucional idade nos casos de:

III pelo direiTo de IniciaTIva, na
elaboração da ConSTiTuição e das LeIS;

Ta,
Povo

IV - pela parTicipação direTa e indire
na designação dos membros da Defensoria do

e do TrIbunal ConSTITucional;

a) norma de qualquer grau e origem
ou aTos jurisdioional ou adminsTra
TIVO de qualquer naTureza e hierar
quia, que inviabl I ize o pleno exer
cício das prerrogaTivas inerenTes à
soberania popular e dos direiTOS e
garanT i as c o nss-r i Ti.Fc'i ona i s;

V - pela obrigaToriedade do concurso
públ ico de provas nas funções de Jurisdição e ad
miniSTração, ressalvadas, no úlTimo caso, as em
que lei complemenTar definir a confIança do supe
rior heirárqulco como' essenclal'ao servi~6;

b) I nex i sTênc i a ou
de qualquer grau e
aTo adminiSTraTivo
sem o que se Torne

omissão d~ norma
origem, ou de

ou jurisd!cional
inviável o pleno
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§ 40. A função de JUIZ do Tribunal de
IncompaTível com o exercício de qual
cargo ou função públ ica, salvo magls

membros do MiniSTériO Públ ico,

GaranTias é
quer OUTrO

Trados ou
aprosenTados.

exercício das prerrogaTivas ineren
Tes à soberania popular e dos di
reiTOS e garanTias consTiTucionais.

§ 20. - Cabe o mandado de garanTia so
cial nos casos de InexisTência ou omissão de norma
de qualquer grau ou origem, ou de aTo jurisdicio
nal ou adminisTraTivo sem o que se Torne inviável
o pleno exercícIo das prerrogaTivas inerenTes à
soberania popular e dos direiTos e garanTias
consTiTucionais.

§ 50. Lei complemenTar regulará o pro
cesso das decisões do Tribunal de GaranTias e os
mecanismos que assegurarão a independência dos
seus juízes.

DOS DIREITOS POLÍTICOS

CapíTulo

§ 20. - Não podem ai ISTar-se os que não
saibam exprimir-se em Idioma naCional e os que es
Tejam privados dos direiTOS pol íTICOS.

§ ~o. O ai isTamenTo e o VOTO são obri-
gaTóriOS para Todos os brasileiros, salvo para os
menores de dezoiTO anos e para os maiores de se
TenTa anos, e demaiS exceções preVISTas em lei.

IITares, policiais mi I iTares
serão ai ISTáveis, podendo

- Têm direiTO a VOTO os maiores
na daTa da eleição, ai IsTados na

sufrágio popular é universal e
secreTo e proporcionai nas elei

legislaTivos.

- O§ 30.

§ 40. Os mi
e bombeiros ml i ITares
VOTar e ser VOTados.

ArT. ~~.

de dezesseis anos
forma da I e i ..

dIreTO, e o VOTO,
ções para cargos

ArT. 80. - A declaração de inconsTiTu
cional idade de norma e a~o jurisdicional ou admi
nisTraTivq é desconsTiTulTlva; a concessão de ga
ranTia social por inexIsTência ou omissão de norma
confere ao Tribunal ConSTITucional a compeTência
para suprir a lacuna, e a norma, assim produZida,
Terá vigencia aTé que a insTiTuição ou órgão com
peTenTe a revogue por subsTiTUição, seja qual for
a dIferença de hierarquia; e a por InexiSTêncIa ou
omissão de aTo Jurisdicional ou adminisTraTIvo o
briga a insTiTuição ou orgão compeTenTe a ediTá-lo
no prazo que a senTença consignar, ImporTando a
desobediênCia em perda da invesTidura.

Parágrafo Único Na hipóTese de in-
consTiTucional idade por i~exisTêncla ou omissão de
aTO de adminisTração, se o ESTado demonSTrar com
provadamenTe a Impossibl I idade da preSTação por
falTa ou insuficiência de recursos financeiros,
bem como pela ineXISTência de planejamenTO em exe
cução para a erradicação da Impossibl I Idade o
Tribunal ConsTiTuicional a declarará, só para o
efeiTo de firmar a prioridade e fixar os prazos
I ImiTes da eTapa de execução.

ArT. ~3. - Além de OUTras, previSTas nes
Ta ConSTiTuição, são condições de elegibi I idade:

I no caso de cancelamenTo de naTural i
zação, por senTença judicial;

ArT. ~2. - Só se perdem os direiTOS pol í
TICOS nos casos previSTOS nesTe arTigo.

§ 50. - Aos eSTrangeiros residenTes e do
mici I iodos no Brasi I, há mais de cinco anos conTí
nuos, que exerçam aTiVidade prodUTiva é faculTado
o exercíCIO do VOTO e o direiTO à elegibl I Idade no
municíp'o em que Tenham domicílio eleiToral.

absolUTa.por incapacidade CIVIII

ArT. 90. - É criado o Tribunal de Ga
ranTias ConSTITUCionais da soberania do povo e dos
direiTOS conSTiTucional izados.

§ 20. Os confliTos de jurlsdição'que
envolverem o Tribunal de GaranTias serão resolvi
dos pelo Congresso Nacional

§ ~o. - CompeTe ao Tribunal de Garan
Tias ConSTiTUCionais apreciar e julgar em única
inSTância a açâo direTa de inconSTITUCional idade e
o mandado de garanTia social por norma, ação OU
omissão, que inviabl I,zem o pieno exercíCIO das
prerrogaTivas inerenTes à soberania popular e dos
direiTOS fundamenTais da pessoa humana, sejam eles
individuais ou coleTivos, previSTO neSTa
ConSTITuição.

ArT. ~D. O Tribunal de GaranTias
ConSTiTucionais é compOSTO por nove juízes esco
lhidos em eleição secreTa, pelo Congresso Nacio
nal, em sessão conjunTa, enTre represenTanTes das
classes Trabalhadoras (Três), magiSTrados, promo
Tores, professores univerSITáriOS de maTéria jurí
dica, advogados, Todos de repUTação ilibada e In
diSCUTíveis serviços preSTados à comunidade e in
dicados pela sociedade civi I, na forma da lei.

- Comporão o colegiado do Tribu
que obTiverem o VOTO da maioria
em sessão COnjUnTa do Congresso

§ 30. O Tribunal
inTegranTes, segundo as normas
lei, seu PresidenTe, que fica
e é reelegível, respeiTados os
de seu mandaTO.

o domicílio eleiToral na circunscri
ção, pelo prazo de um ano;

os
os

lei

ou-

e
inelegíveis
dezoiio anos

pelo prazo que a
o eXigir;

de

fi I iados a parTidos pol íTicos:

para os não fi I iados a parTidos po
I íTicos, apoio por número mínimo de
eleiTores, na forma fixada por lei
complemenTar.

para

b) a escolha em convenção parTidária,
para cada pleiTO;

a) a f i I i ação
complemenTar

I -

III

II

ArT. ~5. - Lei complemenTar definirá
Tros ca$OS e os prazos de inelegibi I idade.

ArT. ~4. - São
inaliSTáveis, os Menores

analfabeTOS.
elegerá enTre seus
eSTabelecidas por

no cargo por biêniO
I ImiTes TemporaiS

A eleição é por quaTro anos,
salvo.

§ 20.

vedada a reeleição,

§ ~o.

nal os nove nomes
de dois Terços
Nac lona I.
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ArT. 16. São inelegíveis para os mesmos
cargos: o PresidenTe e o Vice-PresidenTe da Repú
bl ica, os Governadores e Vice-Governadores de Es
Tado os PrefeiTos e Vice-PrefeiTos, e quem os hou
ver SUbSTiTUído por qualquer Tempo, ou sucedido,
no período imediaTamenTe anTerior, no prazo cons
TITucional de duração do mandaTo.

ArT. 19. Os eleiTores poderão revogarJ

por VOTO desTiTuinTe, o mandaTo concedido a seus
represenTanTes no Congresso Nacional, nas Assem
bléias LegislaTivas e Câmaras de Vereadores, na
forma regulamenTada em lei complemenTar.

Parágrafo único - Para concorrerem a
OUTros cargos, o PresidenTe e o Vice-PresidenTe da
Repúbl ica, Governapores e Vice-Governadores de Es
Tado e PrefeiTos e Vice-PrefeiTos devem renunciar
6 (seis) meses anTes do pleiTo.

ArT. 20. - Dependem de raTificação,
referendo pop~lar, as emendas consTiTucionais
provadas com VOTO conTrário de 2/5 dos membros
Congresso Nacional, desde que requerido
cinqüenTa por cenTo dos VOTOS vencidos.

em
a
do

por

ArT. 17. São inelegíveis: o ocupanTe,
TiTular ou inTerino, de cargo, emprego ou função,
cujo exercício possa influir para perTurbar a nor
mal idade ou Tornar duvidosa a legiTimidade das e
leições, salvo se se afasTar definiTivamenTe, de
um ou de oUTro, no prazo eSTabelecido em lei, es
Tipulados desTe já os seguinTes: MinisTro de Es
Tado e SecreTário-Gerai de MinisTério; SecreTário
de ESTado e SecreTário-Gerai; PresidenTe,
SecreTário-Gerai, SecreTário e SuperinTendenTe de
Órgãos da AdminisTração Públ ica direTa ou indire
Ta, Incluídas as Fundações insTITuídas pelo Poder
Públ ico 6 (seis) meses, reduzidos a 4 (quaTro)
meses, quando candidaTo a cargo municipal.

ArT. 21. - Fica assegurada a iniciaTiva
popular de lei medianTe proposTa de qUinze mi I e
leiTores, e de emenda da ConsTiTuição, medianTe
proposTa de TrinTa mi I eleiTores. O Congresso Na
cional discuTirá e voTará Tais iniciaTivas em
caráTer prioriTário.

CapíTulo

DOS DIREITOS COLETIVOS

§ 30. - São igualmenTe Inelegíveis os
condenados em ação popular por lesão ou endivida
menTo irresponsável da União, dos ESTados e dos
Municípios.

§ 20. - Sãó IgualmenTe Inelegíveis, no
TerriTório de jurisdição do TiTular, o cônjuge e
os parenTes consanguíneos ou afins, aTé o segundo
grau, ou por adoção, do PresidenTe da República,
de Governador de ESTado, do DisTriTo Federal ou de
TerriTório e de PrefeiTo, ou de quem os haja subs
TiTUído denTro dos 6 (seis) meses anTeriores ao
pleiTo.

§ 10. São inelegíveis, em seu TerriTó
rio de j~risdlção, os Oficiais-ComandanTes de
guarnições das Forças Armadas, de Pol íClas MI I iTa
res de EsTados, de TerrlTorios e do DisTriTo Fede
ral, de Corpos de Bombeiros Mi I iTares, salvo se se
agregarem, com vencim~nTos, 6 (seis) meses anTes
do pleiTo; para os mi I ITares sem comando, o praz~

de agregação, com as mesmas vanTagens, é de 3
(Três) meses. Os não eleiTos serão aUTomaTicamenTe
reinTegrados à aTividade, em suas respecTivas Cor
porações, sem prejuízo funcional; os eleiTOS pas
sarão à reserva com. os direiTos adquiridos.

ArT. 22. É garanTido a Todos o direiTo de
acesso à Terra urbana ou rural, ~ara nela Traba
lhar e morar'.

§ 10. Na omissão do Poder Públ ico, o
de GaranTias ConsTITucionais poderá de

ao PresidenTe da República a decreTação
de Defesa na área em liTígio.

§ 20. As aUToridades omissas Incorrem
de responsabl I ídade.em crime

Tribunal
Terminar
do ESTado

ArT. 24. O Poder Públ ico inTervirá para
solucionar confl iTOS sociais no campo sempre que
Tiver i~formação fundamenTada de que ocorre ou
esTá na eminência de ocorrer violência conTra
pessoa.

Parágrafo Único - Na execução dos objeTi
vos exposToS nesTe arTigo, o ESTado poderá aTuar
em colaboração com a ,niciaTiva privada, apoiando
as comunidades locais, a aUToconsTrução por cida
dãos carenTes de recurso~ econômicos-financeiros e
as cooperaTivas habiTacionais, na forma da lelÍ.

ArT. 23. O Poder Públ ico definirá planos
e programas habiTacionais para garanTir a Todos os
cídadãoes o exercício do dl~eiTo à moradia, visan
do Impedir a especulação imobil lária, promover a
urbanização prioriTária das áreas de baix~ renda e
a regularização fundiária.

Os servidores civís não incluídos
I icenclados, com vencimenTos, 3
anTes do .pleiTo a que se

§ 40.
no ArT. 17 serão
(Três) meses
candidaTarem.

§ 20. Salvo decisão I iminar do JUIz
anTe a prova dos aUTos, a ação de Impugnação de
mandaTo TramiTa em segredo de JusTiça.

ArT. 18. - Os deTenTores de mandaTos e1e
Tivos Têm o dever de presTar conTas de suas aTivi
dades aos eleiTores.

§ 10. O mandaTo parlamenTar poderá
ser impugnado anTe a ~usTiça EleiToral no prazo de
aTé seis meses após a diplomação, insTruída a ação
com provas conclusivas de abuso de poder econômi
co, corrupçõo ou fraude, Transgressões eleiTorais
essas puníveis com a perda do manda~o.

§ 30.

fOI Temerária ou
será condenado
reclusão.

ConviCTO o JUIZ de que a ação
de manifesTa má fé, o impugnanTe
à pena. de dois a quaTro anos de

ArT. 25. É direiTo de Todos o acesso ao
Trabalho, medianTe pol íTica de pleno emprego, com
remuneração que possibl I ITe moradia, ai imenTação,
saúde, acesso aos bens de consumo, educação, cul
Tura e lazer.

ArT. 26. Todos Têm direiTo a TransporTe
coleTivo, à energia, ao saneamenTo básico, ao meio
ambienTe sadio e em equl I íbrio ecológico, à melho
ria de qual idade de vida, à preservação da paisa
gem e da IdenTidade hisTórica e culTural da
coleTividade.

Parágrafo único - A ampliação ou insTala
ção de uSinas nucleares e de IndúsTrias poluenTes,
e oUT~as obras de grande porTe, susceTíveis de
causar danos à vida e ao meio ambienTe, dependem
da concordância das comunidades direTamenTe afeTa
das, manifesTada por plebiscITO.
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ParágrafO Único - os graus de sigi lo dos
documenTOS reservados, prazos de caducidade, que
não poderão exceder a vinTe e cinco anos, e formas
de expOSição ao públ ico, são definidos em lei.

ArT. 27. Todos os cidadãos conTribuirão
para as despesas públ icas segundo sua capacidade
conTribUTiva.

§ ~õ. - t vedada a exisTência de conTas
sigilosas nos negócios públ icos.

§ 20. - Na fJxação de Tarifas de serviços
públicos será levada em conTa a capaCIdade conTri
bUTiva dos diferenTes grupos de usuários.

II - permanenTe ~i~Te~a~lzação pelos
deres eXeCU\i~o, \ legislaTivo
judiciário, ~1 YTodos os níveis,
normas revogaTorpasj

po

•
das

§ 30. - Por
gamenTo, ninguém será
cos de água e esgoTo
que não ulTrapassem a
rifa mínima fixada
serviços.

absoluTa incapacidade de pa
privado dos serviços públ i
e de energia eléTrica, desde
clnqüuenTa por cenTo da "ta
peias concessionárias desses

ArT. 32. São formas inSTiTucionais de
parTicipação popular: as eleições, a apresenTação
de proposTa de norma legal, o voTO revocaTórIO ou
desTiTuinTe, a ação popular, o Tribuna~
Tias ConSTiTucionais, a Defensoria do Povo, a con
sulTa popular e o referendo.

ArT. 28. Os deTenTci's Têm di re.i TO à di gn i 
dade e inTegridade física e menTal, à assisTência
espiriTual e jurídica, à ressocial ização, à comu
nlcabi I idade e ao Trabalho produTivo e remunerado,
na forma da lei.

§ ~o. - Todos Têm direiTO a parTicipar
das decisões do ESTado e do aperfeiçoamenTo das
sua inSTiTuições aTravés do VOTO secreTo com igual
valor pai íTico para Todos os cidadãos, em qualquer
parTe do TerriTório nacional, sem TeTOS I imiTaTi
vos nem privilégios, em razão de sua procedência.

§ ~o, Serão iguais os benefícios con
cedidos aos presos de ambos os sexos;

ções
que
pelo

§ 20. - t dever do EsTado manTer condi
apropriadas nos eSTabelecimenTos penais, para
as presidiárias permaneçam com Seus fi lhos
menos duranTe o período de amamenTação.

§ 20. - É garanTida a parTIcipação nos
movimenTOS sociais organizados na AdminsiTração
Públ ica no âmbiTO de bairro, diSTriTO, Município,
ESTado e Federação, v i sando a defesa dos· I nTeres-'
ses da população, a desburocraTização e o bom a
TendimenTo ao público.

§ 20. - As associações para fins pacífi
cos e I iciTOS não poderão ser dissovidas ou Ter
suspensa as suas aTividades exceTO em conseqvencía
de deCisão judicial TransiTada em julgado.

§ ~o. - A consTiTUição de associações ci
vis, rei iglosas, profissionais ou sindicais de
Trabalhadores e de funcionários públ icos civi~ In
depende de aUTorização legal, vedada qualquer in
Terferência dos poderes públicos em sua eSTrUTura
e no seu funcionamenTo.

ArT. 29, t assegurada a
de associação para fins pacíficos,
de caráTer parami I ITar,

§

associar-se.
30. Ninguém pode

plena I i berdade
inadmiTidas as

ser compe I i do a

§ 30. - A lei garanTirá e regularó a uTi
I Ização da1 emissoras de Televisão e radiodifução
pe I as enT I-dades púb I I cas e p r- i vadas represenTaT I 
vas de inTereses coleTivos e correnTes de opinião,
salvaguardando o plural ismo das idéias e das
confissões.

ArT. 33. As enTidades e associações re
presenTaTivas de inTeresses sociais e coleTivos e
os órgãos públicos sem personal idade jurídica pró
pria serão parTe legíTima para requerer informa
ções ao Poder Públ ico e promovér as ações que vi
sem à defesa dos in~eresses que represenTam, na
forma da I e I •

Parágrafo único - Nos Termos deSTe arTi
go, a defesa dos direiTOS coleTivos compreende,
enTre OUTros, os impl íciTa ou expl iciTamenTe refe
ridos nes~a ConsTi~uição, além dos seguinTes:

§ 20. - Os abusos comeTidos sujeiTam seus
responsáveis às penas da lei.

ArT. 3~. A parTicipação popular requer
informação adequada que é garanTida por lei:

§ 50. - As enTidades associaTivas possuem
legiTimidade processual para represenTar seus fi
I iados em juízo ou fora dele.

§ 40. - A Inviolabi I idade do domicíl io é
eXTensiva às sedes das enTidades associaTivas pre
visTas no parágrafO anTerior, bem como aos campi
universiTários, co~Tra o ingresso de-qualquer au
Toridade, obedecidas as exceções previsTas em lei.

I - a escolha, aTravés do VOTo e na forma
que a lei definir, dos agenTes do Poder Públ ico em
cargos de direção de seTores direTamenTe relacio
nados com a vida coTIdiana da comunidade, como a
habiTação e saneamenTo, saúde e 'seguridade social,
educação, TransporTe, segurança e abasTecimenTo,
enTre OUTros.

II - o acompanhamenTo, conTrole e parTi
cipação dos represenTanTes da comunidade no plane
jamenTo das aTividades de governo, nas eTapas de
elaboraçã~ e execução, garanTido o amplo acesso à
informação sobre aTOS -e gaSTOS do governo e das
enTidades conTroldaas pelo Poder Públ ico, relaTI
vos à gesTão dos in~eresses coleTivos.

III - Nos serviços públ icos e aTividades
essenciais execuTados direTamenTe pelo ESTado ou
adminiSTrado sob regime de permissão ou 70ncessão,
haverá obrigaToriamenTe uma comissão da qual par
Ticiparão represenTanTes dos usuários, dos empre
gados da concessionória e do órgão concedenTe,
para efeiTOS de fiscal ização e planejamenTo, na
forma da lei

inde
seja

Todos o direiTO
de seus inTe
do Trabalho. de

§ ~o. - As manifeSTações púbJ icas
pendem de 1 icença prévia da aUToridade local,
ela municipal, eSTadual ou federal.

ArT, 30. t assegurado a
de manifesTação coleTiva em defesa
resses, incluída a paralJsação
qualquer caTegoria, sem exceções.

I - norma
senTença
simples,

legal, norma admini.TraTiva e
judicial vazadas de maneira
clara e precIsa;

IV a informação deTalhada e periódica
quanTo à real ização da receiTa e quanTo.às despe
sas de inveSTimenTo e CUSTeio dos Fundos Públ icos
de InTeresse econômico e social;
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v - Conceder-se-ó "habeas da~a" que asse
gure o co,~hecimen~o das informações e referências
sub~raídas;

VIII a obrig~ção do Poder Públ ico de
buscar, judicialmen~e, ressarcimen~o por danos ou
prejuízos causados a ~ercelros, po~ dolo ou culpa
de servidor;

VI a promoção de ação con~ra servidor
públ ico, membro do Poder Execu~ivo e do Leglsla~i

vo, sempre que houver manifes~a i legal idade ou a
buso do poder;

VII - a proposi~ura de ação de ~escons~l

~uição ou proibição de a~os pra~lcados, ou que
possam vir a ser pra~icados pelo Poder Públ ico,
por pessoa de direi~o públ ico ou privado, quando
~als a~os, embora formalmen~e regulares, lesem o
pa~rlmônio públ ico ou individual, os bens de uso
comum do povo, os bens de reconhecido valor ar~ís

~ico, es~é~)co ou his~órico, os In~eresses legí~i

mos dos consumidores e dos con~ribuin~es, a na~u

reza e o equi I íbrio ecológico, os meios de vida
dos indígenas, a saúde pública, a admlnls~ração da
jus~jça e os d,reiTos humanos;

A ação clvi I previs~a no ar~igo

sumáriO, adml~ida qualquer me
não Trará qualquer ônus para seu
além de improceden~e, houver

má fé judicialmenTe declarada,

ArT, 37,
an~erior ~erá ri~o

dida cau~elar, e
aUTor, exce~o se,
SIdo proposTa com

§ 80, - A ação popular é sempre gra~ui~a.

Seu au~or, ainda que vencido, não responderá por
cus~as, honorários ou quaisquer ou~ras despesas
processuais, salvo ém caso de ação ~emerária,

Ar~. 36, Qualquer cidadão, o Minis~ério

PúbliCO, as pessoas jurídicas comuni~árias, as as
sociações CIvis, bem como os órgãos públ icos sem
personal Idade jurídIca própria, ~ém legi~lmidade

a~iva para propor, sem prejuízo da ação popular,
ação civi I públ ica con~ra a~o leSIVO à comunidade,
à sociedade em geral, ao meio amblen~e e ao
consumidor.

Parágrafo único . Incluem-se en~re os
a~os leSIVOS previsTos nesTe ar~igo os pra~icados

em desrespei~o às normas legais e regulamenTares
aTinenTes a parcelamenTo, uso e ocupação do solo.

, § 70. Será punido o responsável pelo
ies~orno de verbas orçamen~árias des~inadas à edu
,cação, à saúde públ ica, à pro~eção à ma~ernldade e

à infânCIa, aos idosos e às regiões menos
desenvolvIdas.

a obrigação do Poder PúbJ ico de pro
dIvulgar amplamen~e, e em Tempo

informação relevan~e para esclarecl
a~os e proje~os.

IX 
duzir e fazer
hóbi I, ~oda

menTO de seus

Ar~. 34. Em quaisquer dos casos apon~ados

no ar~igo an~erlor, a obs~acul Ização à normal ~ra

mi~ação das ações ou a nega~lva de pres~ação das
informações requeridas sujei~am a au~orldade a
processo por crime de responsabi I idade.

ArT. 38, Conceder-se-á mandado de segu
rança para prOTeger direiTO Individual ou cole~i

vo, não amparado por "habeas corpus" ou "habeas
da~a", seja o responsável pela I legal idade ou abu
so de poder pessoa física ou jurídIca, de direiTO
públ ico ou privado,

Ar~, 40. No falTa de regulamen~ação para
~ornar eficaz a norma cons~i~uclonal, o Minis~ério

Públ ico ou qualquer inTeressado poderá requerer ao
3udiciário o apl i cação direTa do dlrei~o

assegurado,

§ 20, - Toda pessoa condenada por crima
previsTo nes~e ar~igo se~á inelegível e não poderá
ser nomeada para exercer qualquer cargo ou emprego
públ ico, ainda que da confiança, pelo pra~o cor
respond~n~e ao dobro da pena a que haja sido
condenada,

Ar~, 39, Os crimes conTra
pular, con~ra a ecologia, conTra a
Públ ica e de abuso ou desvio
imprescri~íveis,

a economia po
AdminisTrbçãO

de poder são

a que sa
a eles

os crimes
as penas

lei definirá
bem como

§ ~o, - A
refere es~e-~rTigo,

cominadas,

Ar~, 35, A leI não poderá excluir da a
preciação do Poder 3udiciório qualquer lesão a di
rei~o individuai ou a in~eresse cole~IVo,

§ 20. - A pe~19ão e a represen~a9ão são
isen~as do recolhlmen~o de ~axas ou de garan~la de
ins~âncla.

§ ~o. - Qualquer cidadão ou en~idade po
pular ou sindical, cons~i~uída e em a~ividade, os
par~idos pol í~icos, o Minis~érlo Públ ico, o Defen
sor do Povo, e as pessoas jurídicas qual ificadas
em lei, serão par~e legí~ima para propor ação po
pular que vise a anuiar a~os i legaiS ou lesivos ao
pa~rimônio públ ico ou à moral idade adminis~ra~lva,

bem como para represen~ar jun~o a qualquer au~ori

dade ou órgão de soberanIa con~ra vIolações de di
rei~os e para formular queixas em defesa da Cons
~i~ulção, das leis e do in~eresse públ ico, O Mi
nis~érlo Públ ico funcionará obriga~orlamen~e ao
lado do au~or.

§ 30. Aos magis~rados, de qualquer
grau, é vedado o reconhecimen~o de vai Idade de a~o

ins~l~ucional, emenda cons~i~ucional, lei,
dec~e~o-Iei, decreTo'ou norma de regulcmen~o que
con~rarie direi~os consagrados nes~a Cons~i~uição.

Ar~, 4~. São pa~~es legITImas para propor
ação de inconSTiTUCional Idade, em Tese:

a) o Presiden~e do República;

§ 40, - O JUIz que Ignorar ou desobedecer
o mandamen~o des~e ar~igo sujel~a-se a des~l~ulção

e a processo crimInal 1 no forma da leJ.

b) o Procurador-Geral da República;

c) ~~lnTo DepUTados;

§ 50, O crIme previs~o no § 30, pode
ser nO~lciado pelo Mlnis~ério Públ ico e organIza
ções da SOCIedade civi I, represen~a~ivas de parce
las ou ca~egorla da população.

d) dez Senadores;

e) Assembléia LegislaTiva, por decisão
de maIoria de seus membros;

§ 60, - A leI ~ipiflcará como crime a o
missão das au~oridades que venham a facl I I~ar a
ções con~rárias aos In~eresses da cole~ividade, e
a apuração será precegida do afasTamen~o da au~o

ridade do cargo que exerce.

f) cinco ml I CIdadãos;

g) as en~idades associa~ivas de âmbiTO
naclonol e com mais de um ano de fun
cionamenTO;
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h) Defenso~ do Povo, nas quesTões que
lhe são perTinenTes.

São pa~Tes legíTimas pa~a p~opo~ ação de
nconsTiTucional idade po~ omissão:

I A assinaTura de cada eleiTo~ deve~á

ser acompanhada de seu nome compleTO e legível,
endereço e dados idenTificadores de seu TíTUlo e
leiToral

a) O P~ocu~ado~-Ge~al da Repúbl ica, de
Ofício ou a ~eque~imenTo de quafque~

cidadão;

b) As enTidades associaTivas de âmbiTo
nacional e com mais de um ano de fun
cionamenTo;

c) O Tri~unais Superiores;

II - A lisTa será proTocol izada pe~anTe a
Presidência do Congresso Nacional, que verificará
se foram cump~idas as exigências eSTabelecidas
nesTe arTigo para sua ap~esenTação;

xxx - A I ISTO apresenTada na forma deSTe
arTigo Te~á TramiTação volTada à sua inTegração na
paUTa da sessão conjunTa do Cong~esso NaCional que
elegerá o Defensor do Povo, não sendo ObjeTO de
parecer por qUalque~ ó~gão do Poder LegislaTivo
Federal.

d). Um Te~ço de quafque~ uma das Câma~as

do Cong~esso Nacional;

e) Aquele que dl~eT~menTe sof~e~ viola
ção de di~eiTo, po~ iné~cia do Pode~

Públ i co;

ArT. 42. Tem direiTO de asi lo o perseguI
do em ~azão de suas convicções pol íTicas, fi losó
ficas ou rei igiosas, ou em razão de defesa dos di
~eiTos que esTa ConsTiTuição consag~a.

ArT. 46. CompeTe ao Defensor do Povo:

I - TransmiTir õs aUToridades de qualquer
âmbiTo as queixas ou denúncias recebidas,
cobrando-lhes as medidas ou expl icações devidas;

II iniciar, aTravés do MiniSTériO PÚ-
bJ ICO compeTenTe, a promoção da responsabi I Idade
por danos ao meio-ambienTe, ao consumIdor, a bens
e direiTOS de valor arTíSTICO, eSTéTico, hiSTóri
co, TuríSTico e paisagíSTico;

§ ~o. - O B~asi I não falTa~á à condição
de país de p~imei~o asi lo, e só com a p~esença do
~efuglado em Te~~iTó~io nacional pode~á se~ consi
de~ado pedido de exT~adição.

IXX Inicla~, quando coube~, p~ocesso

legIslaTivo popular ou de referendo;

IV - sol iciTar ao MinlsTé~io Públ ico com
peTenTe ~eque~imenTo de "habeas corpus";

§ 20. - A negaTiva do asi lo e a expulsão
do ~efugiado subo~dina~-se-ão a amplo conT~ole

Ju~isdicional

§ 30. A função de Defensor do Povo é
IncompaTível com o exe~cíclo de qualque~ OUTro
ca~go ou função públ ica.

§ ~o. - O Defensor do Povo será indicado

por enTidades do movimenTO social o~ganizado e pe
l o ss- I nTegranTes do Poder Leg i s I o r i vo ao n íve I de
municípal, eSTadual e fede~al.

A~T. 45. Fica assegu~ada a ap~esenTação

de I isTa nominal de candidaTo a Defensor do Povo
desde que subsc~iTa po~ T~inTa ml I ou mais eleiTo
~es, organizada por, no mínimo Três enTidades as
sociaTivas, legalmenTe conSTITuídas, que se ~es

ponsabl I iza~ão pela idoneidade das assinaTu~as,

obedecidas as segunTes condições:

legis
âmbiTc-

- propor à Cãmara dos DepUTados
inTeresse comuniTário, de

Pa~ágrafo único - Na mesma sessão conjun
T~aTa o parágrafo anTerio~, o Congresso
elegerá o novo Defensor do ~ovo nos Te~

ConsTiTução.

VI
lação de
nacional

Ta de que
NaCional
mos deSTa

V - ~epresenTa~ ao T~ibunal de ConTas da
União sobre aTOS dos Poderes ExeCUTIVO, LegIslaTi
vo e ~udiciário que configurem indícios de viola
ção da norma legal, do princípio da I iciTação ou
de p~obidade adminisT~aTiva;

ArT. 48. A TorTura, a qualquer TíTulo, é
c~ime de lesa-humanidade, Inafiançável e insuscep
Tível de aniSTia e p~esc~lção, devendo responder
por ele TanTo os mandanTes como os execuITo~es.

ArT. 47. - O Defensor do Povo poderá ser
SUbSTiTUído po~ OUTro, a qualquer Tempo, por dei i
beração da maioria absolUTa dos memb~os do Con
gresso Nacional, em sessão conjunTa, com base em
represenTação fundamenTada e subsc~iTa no mínimo
por um quinTo dos seus membros ou TrinTa ml I elei
Tores em I isTas o~ganlzadas po~, no mínimo Três
enTidades associaTivas, legalmenTe conSTiTuídas,
que se ~esponsabi I iza~ão pela idoneidade as
assinaTuras.

§ ~o. - Conslde~a-se TorTu~a qualque~ aTo
aT~avés do qual se inflige, inTenCionalmenTe, do~

ou sof~imenTo físico, menTal ou pSicológiCO a uma
pessoa, com o propósiTO de obTer informação ou
confIssão, para puni-Ia ou conSTrangê-la, ou a
Te~ceiros, com o consenTimehTo ou Tolerância de
aUTo~ldade públIca ou de OUT~em inveSTido Oficial
ou ofiCiosamenTe de aUToridade.

§ 20. - TaiS crimes serão apu~ados e jul
gados po~ denúncia da próp~la víTima, de seus pa
renTes ou represenT~nTes legais, ou por rep~esen

Tação da SOCIedade CIVI I JunTO ao Conselho de De
fesa dos DI~eiTos da Pessoa Humana.

- O Defenso~ do Povo Te~á as mesmas
e imunidades aT~ibuldas aos

A~T. 43. É I iv~e a manifesTação de pensa
menTo, c~ença ~el igiosa e de convicções fi losófi
cas ou pol íTlcas. Have~á somenTe se~viço públIco
classificaTó~lo e indicaTivo pa~a os espeTáculos e
programas de TelecomunIcações, com visTas aos ex
pecTado~es menores de idade. Esse serviço não Terá
caráTe~ de censu~a e não poderá impl ica~ na p~oi

bição ou corTe do espeTáculo ou do prog~ama. Nâo é
permiTido o inciTamenTo à violência nem à discri
minação por ~azões pol íTicas, ~el igiosas, fi losó
ficas ou de raça.

ArT. 44. O Cong~esso NaCional elegerá, em
sessão conjunTa e por maiorIa absolUTa, para um
mandaTo de dois anos, ~enovável po~ igual pe~íodo,

o Defenso~ do Povo, incumbido qe zelar pelo e~eTI

vo respeiTo dos pode~es do EsTado aos di~elTos as
segurados nesTa ConsTiTuição, para o que poderá
deTermina~ apuração de abusos ou omissões de qual
que~ aUTo~idade e indicar aos ó~gãos compeTenTes
as medidas necessárIas à sug correção ou punição.

§ 20.
pre~~ogaTivas

ParlamenTares.
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§ 30, - A víTima Terá direiTo a

adequada Indenização, inclusive aos
necessários à sua plena reabl I iTação,

jusTa e
meios

§

gerenTes de
con1ra o
causados,

30. - Os proprieTários ou direTores e
empresas, culpadas por abuso ou fraude
consumidor, responderão pelos dan~s

§ 40. ATé a promulgação do Código do
Consumidor, será aplicada o legislação vigenTe
para os fins col Imados nesTe arTigo, respeITados
os princípios desTa ConSTiTuição,seus pre-

dependenTes
indenização

em caráTer
Também

§ 40. - Em caso de morTe, os
ou herdeiros da víTima Terão direiTo à
do Poder PúbliCO, assegurada a esTe,
obrigaTório, a ação de regresso,
InanlsTlável e imprescriTível, conTra os
posTos responsáveis direTos pelo crime.

§

por pessoas
do, o esTas

50.
físicas
Incumbe

Nos casos de TorTura comeTida
ou,jurídicas de direiTo priva
a Indenização. OUTRAS MATÉRIAS TRANSITÓRIAS

ArT. 49. O servidor públ ico cíVI ou mi
I iTar não é obrIgado a cumprir ordens superiores
que ImplIquem em vlolaçõe~ dos direiTos fundamen
Tais da pessoa humano ~ ~os preceiTos do
ConsTiTuição,

Pórágrafo único - o servidor público que,
ao cumprir ordens superiores IndeVida, praTIcar
crime conTra os direITos humanos ou Violar a Cons
TiTUição, responderá por seus aTos, na forma da
lei,

ArT. 5~. A lei complemenTar previsTa no
arT. ~9 será submeTida à sanção preSidencial no
prazo de cenTo e OITenTa (~80) dias, conTados do
promulgação desTa ConsTITUição, cabendo ao Tribu
nal de GaranTias ConSTiTUCionais ediTar norma in
TegraTiva quando omissa o prOVidência legislaTivo
ou não aTendido o prazo eSTabelecido nesTe arTigo.

ArT. 52. São suscepTíveiS de apreCiação
judicial quaisquer aTos praTicados pelo comando
revolucionáriO de 3~ de março de ~964, Tal~ como:

ANTEPR03ETO EM

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

I os aTOS do Governo Federal, com base
nos ATOS InSTiTUCionais e nos ATOS ComplemenTares
e seus efeiTos, bem como Todos'os aTos dos Minis
Tros Ml I iTares e seus efeiTOS, quando no exercício
TemporáriO da PreSidência da Repúbl ica, com base
no ATo InsTITucional No. ~2, de 3~ de março de
~969;

ArT. 50. O Congresso NaCional denTro do
prazo de um ano, o conTar da daTa da promulgação
da presenTe ConSTiTuição, elaborará um Código de
Defeso do Consumidor que Terá, denTre ouTras, as
segUinTes final Idades;

I proTeger o consumidor conTra abusos
do IndúsTria, do comércio, dos fornecedores de
serviços, de maTérias-prImas e da publ icidade;

II os aToS de naTureza legis~aTiva com
base nos ATos InSTITUCionais e ComplemenTares, in
dicados no iTe~ I.

ArT. 53. Os magiSTrados, professores da
rede OfiCiai e do rede parTicular de enSino, que
perderam o cargo em razão da Emenda ConsTiTucional
No. 7, de ~3 de abri I de ~977, poderão averbar TO
das as vanTagens do corso de magiSTério no cargo
de Juíz.

II COibir o conSTITuição de monopól lOS
e carTéls que Inibam o I ivre escolha de mercado
riasj

III - eSTabelecer os deveres do Poder Pú
bIICO, disciplinar o fiscal ização e qual Idade de
prodUTOS, bens e serviços;

ParágrafO único no caso de opção pela
aposenTadoria no cargo de magisTério, esTa será
inTegrai sobre o maior salário percebido nos úlTi
mos cinco anos anTes da Emenda ConsTiTuiclonal de
No. 07 ou, onde houver carreira de magiSTério, no
final da mesma, aTuai izados os valores.

IV - fixar penal Idades para os infraTores
e esTabelecer sanções específicas pela má Informa
ção OU anúncio impreCIso quanTo à qual Idade, preço
ou forma de vendo de prodUTos;

V esTabelecer escolas de Indenização
por danos e prejuízos à saúde e à segurança indi
Viduai e coleTiva;

VI normaTizar o processo sumáriO de a-
puração, JulgamenTo, punIção e ressarcimenTo por
dei íTos conTra o consumIdor.

ANISTIA

ArT. 54. É concedida anisTia ampla,
geral e IrresTrITa a ~odos que, no período compre
endido enTre 2 de seTembro de ~96~ a ~o.de feve
reiro de ~987, foram punidos, em decorrência de
mOTivação pol íTlca, por quaiquer diploma legal,
aTos de exceção, aTos InSTITucionais, aTos compJe
men~ares ou sanção. discipl inar imposTa por aTo
adminisTraTIVO.

§ ~o. O Defensor do Povo, o MinisTériO
Públ ico, as SOCiedades Civis, orgãos públ icos de
proTeção e defesa do consumidor e pessoas fíSIcas
e JurídiCOS Têm legiTimidade para represenTar jU
dicialmenTe conTra práTicas abusivas em deTrimenTO
do consumidor.

§ 20. Configurado o abuso ou a fraud~

em inquériTo pol icial sumário, os responsáveis po

derão Ter suas aTIVidades suspensos, sem prejuízo
_das sanções a que possam ser condenados.

§ ~o, - A aniSTia de que TraTo esse arTi
go garanTe aos aniSTiados Civis e mi I ITares, desde
que requerida aTé doze meses após a promulgação
desTa ConSTITUIÇão, o reInTegração ap serviço aTi
vo" recebimenTo dos vencimenTOS, saláriOS,' vanTa
gens e graTificações aTrasados, com seus valores
corrigidos, a conTar da doTa da punição, promoções
o cargos, posTos, graduações ou funções, em res
sarci~enTo de preTerlção f observada a perspeCTiva
de carreira de cada um ao maior grau hierárqUICO,
compUTando-se o Tempo de afaSTamenTo como de efe
TIVO serviço, poro Todos os efeiTOS legais.



convocação
Teve como um
nacional de
que maroaram
duas úlTimas

§ 20. - Os dIreITos eSTabelecidos nesse
arTigo ficam igualmenTe assegurados aos abrangidos
pelo DecreTo LegIslaTivo número ~8, de ~5 de de
zembro de ~96~, que não reverTeram ao serviço aTi
vo, exclusivamenTe nos casos considerados crimes
pol íTICOS ou infração disclpl inar de mesmo nome,
bem como aos que Tiveram processos em TramiTação
na área adminiSTraTiva ou ações no Poder
3udiciário SUSTados pelo DeccreTo-lei no. 864, de
~2 de seTembro de ~969.

§ 30. - São considerados preenchidas TO
das as exigências dos eSTaTuTos e demais leis que
regem a vida do servidor civi I ou mi I iTar, da ad
~inisTração direTa e indIreTa, na presunção de que
foram amplamenTe saTisfeiTas, no que respeiTa à
reinTegração, promoções por anTigUidade, mereci
menTP, escolha, e em ressar~lmenTo de preTerição,
vencimenTos, salários, VanTagens e gra~lficações,

e não prevalecerão quaisquer alegações de presori
ção, decadência ou renúncia de direiTO.

§ 40. Ficam igualmenTe assegurados os
benefíoios esTabelecidos nesTe arTigo aos Traba
lhadores do seTor privado, dirigenTes e represen
TanTes sindicais, quando por moTivos excl ISlvamen
Te pol íTicos; Tenham Sidos punidos, demiTidos ou
compel Ido~ ao afaSTamenTO das aTividades remunera
das que exerciam bem como aos que foram Impedi
dos de exercer aTiVidades profissionais em VirTude
de pressões OSTenSivas ou expedienTes ofiCiais
sigi losos. CompuTar-se-á para Todos os efeiTOS le
gaIs, inclusive previdenciórlos, o período enTre a
demissão imoTivada e a aquiSição da nova relação
empregaTícia.

§ 50. - Para efeiTO de TribUTação sobre
as ImporTâncias pagas aos anISTiados a TíTUlo de
ressarcimenTo dos aTrasados, serão considera~os

apenas os valores auferIdos, isoladamenTe, em cada
ano, mês a mês, aplIcando-se as Tabelas e ai íquo
Tas vigenTes à época, ficando a reparTição paga
dora responsóvel pelo recolhimenTo do ImposTO re
Tido na fonTe em cada mês.

§ 60. A UnIão concederá pensão espeoial
aos incapaciTados e Indenizará os dependenTes dos
falecidos ou desaparecidos, em decorrênCIa da re
pressão pol íTlca, cabendo-lhe o direiTO de ação
reg~esslva, que será imp~escrITivel, conTra o Es
Tado ou MunicípIO, e a esTes conTra pessoas físi
oas, sempre que se apurarem responsabi I idades por
excessos comeTidos.

§ 70. - Os dependenTes dos servidores ci
vis e mi I ITares e Trabalhadores abrangidos por
esse arTigo, já falecidos, ou desaparecidos, farão
jus às vanTagens pecuniárias da pensão especIal
oorrespondenTe ao cargo, função, emprego, posTo ou
graduação que Teriam sido asseguradas a cada
beneficiário deSTa aniSTia, Inclusive as diferen
ças aTrasadas, aTé a daTa do falecimenTo.

§ 80. - Caberá à União prover os recursos
financeiros necessáriOS à apl i cação da aniSTia ?e
que TraTa o presenTe arTigo, exceTuadas as inde
nizações perTinenTes aos Trabalhadores do seTor
privado.

NOTAS DO RELATOR

ANISTIA NÃO SE EXAURE COM A SOLTURA DOS PRISIONEI
ROS, NEM COM A VOLTA DOS BANIDOS E NEM COM A EX
PLICAÇÃO CLARA E SOBRE O QUE ACONTECEU COM MORTOS
E DESAPARECIDOS.

A formidável mobil ização popular que en
sejou a crIação do governo da Nova Repúbl ica e a
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da Assembléia NaCional ConSTiTuinTe
dos mais forTes componenTes a vonTade
sufocar Todas as formas de opressão

duramenTe a nossa SOCiedade nessas
décadas.

Milhares de famíl ias ainda manTêm vivas
em suas lembranças epis6dios que envolveram amigos
ou parenTes numa série de arbiTrariedades e de
aTos da mais eXTrema violência, perpeTrados pelos
governos diTOS revoluci~nárlos.

A esse passado de desmandos, ódios e dis
criminações urge conTrapor um presenTe de JUSTiça,
grandeza e coragem, para que as forças progressIs
Tas deSTa nação se unam e enconTrem as condições
básicas para o enfrenTamenTo da desafiadora cris~

pol íTica, econômica e social que aTinge dramaTica-
menTe o nosso povo.

Mais de Uma cenTena e meia de sugesTões
eSTão chegando a eSTa Assembléia Nacional ConSTi
TuinTe pedindo aniSTia para as víTimas do regime
aUToriTáriO. Não menor número de carTas e Telegra
mas, vindos de lugares os mais diversos, apelam
aos consTiTuinTes parq_ esTa ação de JUSTiça
reparadora.

O POVO DESE3A A NAÇãO PACIFICADA. QUER
ELI~INAR RESSENTIMENTOS,CICATRIZAR FERIDAS, EXTIN
GUIR OFENSAS E HOSTILIDADES,' CORRIGIR ERROS E
INJUSTIÇAS,

Sabemos que a anisTia promulgada em ~S7S,

longe de reparar flagranTes iniquidades, ainda
frUSTrou as esperanças de milhares de famíl ias,
porque.não reparou, EM TERMOS DE UNIVERSAL ABRAN
GÊNCIA, os prejuízos causados às víTimas do longo
período de dominação à margem da lei.

AbsTração feiTa das claras disTo~ções, a
anisTia concedida pela Emenda ConSTiTucional núme
ro 26, de 27 de novembro de ~985, deixou de alcan
çar mi Ihares de brasi leiros e, ainda dessa vez,
adiOU o resTabelecimenTo imediaTO e a plena recu
peração dos direiTOS às víTimas dos regimes
aUToriTárIos.

POR OUTRO LADO, É RELEVANTE O FATO DE QUE
AS ANISTIAS ANTERIORES A ~964 SEMPRE BENEFICIARAM
BRASILEIROS QUE SE HAVIAM SUBLEVADO CONTRA A LEI E
A ORDEM E REGIMES LEGALMENTE CONSTITUIDOS.

MAS, É A PARTIR DA SUCESSÃO DE GOLPES MI
LITARES AOS GOVERNOS DOS PAÍSES DA AMÉRICA LATINA
- QUE NOS ALCANÇOU EM ~964 - QUE SE INICIA A ESCA
LADA DE VIOLÊNCIAS CONTRA OS QUE PERMANECERAM AO
LADO DOS GOVERNOS LEGITIMAMENTE ELEITOS PELQ POVO
E EM DEFESA DOS REGIMES DEMOCRÁTICOS.

Aesim é que a crônica pol íTica dessas
duas úlTimas décadas Tornou-se rica de faTOS p~o

fundamenTe désoladores, que a sociedade brasi leira
não esquecerá Jamais. Mi Ihares são afaSTados de
seus empregos, que foram honesTamenTe conquisTados
pela pO~Ta da decênCIa dos conou~sos públ icos, sem
direiTO de defesa e sem JulgamenTo e, o que é mais
grave, sem crime. Perdem o seu maior paJrimônio,
que é o Trabalho, e ainda ficam proibidos de sus
TenTar suas famíl ias, aTravés de um novo emprego.

Nesse longo período de obscuranTIsmo, o
Congresso Nacional ficou impedido de resgaTar essa
VIolência perpeTrada conT~a cidadãos inocenTes,
imped~menTo que se eSTendeu aTé mesmo ao Pode~

Judiciário, por força de disposiTIVOS inSTiTucio
nais imposTos por legislação aUToriTária e ouTor
gada, que aT i ng i u os pr6pr i os par I ame'nTares.

I
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i Um reconhecimenTO que pode ~~suITar no
eng~andec/menTo dos memb~os dessa Assembléia Na

Jcional ConsTiTuinTe. Há um eno~me grupo de pessoas
i que dedlca~am sua exiSTência à defesa dos' maiores

InTeresses do B~asl I e de seu povo. Por longos
anos vem lUTando pelas mudanças, com sériOS sacri
fícios pessaoa/s. Alguns morreram, OUT~OS não a
guenTaram a humi IhanTe expecTaTiva e se
suic/da~am. OUTros foram assassinados. NeSTa sema
na de maio de 1987, em que se processa a primei~a

vOTação ~~ AnTeprOJeTO, onde tal direiTo, longa
menTe ~vsTergado, foi preliminarmenTe reconheCido,
soubemos que aiguns, ainda não anisTiados, mo~re

ram de emoção.

A < pe~manência desse eSTado de coisas ~

uma af~o~ta à conSClenCla Ju~ídica, um aTenTado
ao dl~e/To e à mo~al, uma violência conT~a Toda a
sociedade.

Na ve~dade, não se esTá aqui pedindo um~

anisTia que signifique esquecimenTo ou pe~dão. O
que se deseja é a devolução de di~eiTos consag~a

dos, a~biTra~iamenTe a~~ancados pelas 9a~~as da
usu~pação dominanTe.

EsTamos TenTando el Imlna~ uma o~dem ju~í

dica envelhecida e ~epudlada. Impõe-se, pO~TanTo,

a adoção de uma anisTia ampla, ge~al e i~~esT~I

Ta, que seJ9 capaz de pô~ um ponTo final em Todas
as dlve~gênclas e lUTas pol íTicas que causa~am

p~eJuízos incalculáveis a mi Iha~es de famíl ias,
além dos males sociais, que T~ouxeram desdobramen-.
TOS d~amáT/cos pa~a a vida do País.

sidade
'tizo ,
bra do

Mas o grupo ConTinua lUTando. E a neces
deSTa lUTa TanTO é maior quando se conc~e

em uma das subcomissões a tenTaTiva de que
monopól io do peTróleo.

Po~ essa ~azão, sugerimos que, no CapíTU
lo dás Disposições T~ans/Tó~/as, da nova ConSTI
Tuição, consTe pa~Te do desejo nacional de pacifi
cação, Traduzido em a~Tigos, em que fique expl ici
Tado o unlve~so dos anisTiados e os seus dl~eITos,

el iminando-se as ~egulamenTações e as exigências
que possam diminui~ ou p~eJudica~ a ab~angência da
anistia.

A ConsTiTuinTe, por Todos os moTIVOS ex
pOSTOS, deve~6 ser o passo definiTivo na repa~ação

e na devolução dos proJeTos democ~áTICOs que fica
ram Inacabados e que são defendidos e reclamados
pelos seTo~es mais consequenTes da sociedade
brasl lei~a. Dos inúmeros proJeTos ap~esenTados e
anal isados ~esumidamenTe, eXTraímos a maTéria que
passou a fazer parTe do SUbSTiTUTivo que apresen
Tamos e que esTa subcomissão aprovou por
unânimidade.

Ao Terminar essa primeira fase, gosTa~ía

mos de exprimir nosso reconhecimenTo ao trabalho
incansável, sac~lflcial, e absoluTamenTe aTuai iza
do de um grupo de enTidades e pessoas que Têm uma
genuína paixão pelo País.

Mesmo com o ~ISCO de comeTer omissões,
gosTaríamos de salienTar, enTre as enTidades, a
U.M.N.A., ADNAM, AMPLA, FADA, Grupo TO~Tu~a Nunca
Mais, ACIMAR, CODEMA e AMINA.

E enTre os dive~sos paTrioTas, avulTa o
nome do CapiTão de F~a9aTa Paulo Medeiros Ferro
COSTa. Pela seriedade, compeTência e sobreTudo
fi~meza permanenTe fo~neceu, ao lado de um caráTer
admirável, imporTanTes' e impa~cia/s subsídios à
elaboração de nosso AnTeprojeTO de AniSTia.

ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE
I. COMISSÃO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS 00 HOMEM E

DA MULHER
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)-----------------------------------------------------------------------~-------
SITUAÇÃO PARTIDO EMENDA AUTOR . REFERÉNCIA

APROVADA PMDB
PMDB
PADB
PI'lDB
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PI'lDB
PMDB
PIlOB
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PrlDB
PMDB
PMDB
PMDB
PIIDB
PIlDB
PMDB
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PDT

0011-9
0017-8
0039-9
oe25-9
0029-1
e03e-5
0027-5
0023-2
0024-1
0018-6
0019-4
0020-8
0021-6
0022-4
0075-5
0005-4
0100-0
0120-4
0092-5
0094-1
0104-2
0105-1
0138-7
0139-5
0103-4
00211-3
0130-1
0135-2
0144-1
0156-5
0157-3
0143-3
0146-8
01511-1
0145-0
.J).160-3
0083-6

ANNA MARIA RATTES
CRISTINA TAVARES
VIRGILDASIO DE SENNA
ANNA MARIA RATTES .
VIRGILDÁSIO DE SENNA
VIRGILDÁSIO DE SENNA
NELTON FRIEDRICH
ANNA MARIA RATTES
ANNA MARIA RATTES
HUMBERTO LUCENA
ANNA MARIA RATTES
ANNA MARIA RATTES
ANNA MARIA RATTES
ANNA MARIA RATTES
FERNANDO HENRIQUE.CARDOSO
SAMIR ACHôA
HUMBERTO LUCENA
JOÃO AGRIPINO
ANNA MARIA RATTES
ANNA MARIA RATTES
JOSE CARLOS SABaIA
JOSE CARLOS SABaIA
GUSTAVO DE FARIA
ANNA MARIA RATTES
JOÃO AGRIPINO
NELTON FRIEDRICH
RAIMUNDO LIRA
PAULO MACARINI
SAMIR ACHôA
NABOR JuNIOR
NABOR JuNIOR
ORLANDO PACHECO'
ORLANDO PACHECO
ORLANDO PACHECO
ORLANDO PACHECO
ORLANDO PACHECO
~lAURÍCIO CORRe:A

00-00-00-043-99
00-00-Oe-001-02
00-00-Oe-010-04
eo-00-00-026-00
00-00-00-027-02
00-OO-00-029-eO
eo-00-eO-030-00
00-00-00-009-01
00-00-OO-e30-00
00-00-00-e03-99
00-00-00-043-01
00-00-00-028-01
99-99-99-999-99
00-00-00-043-eO
00-00-00-031-0e
00-00-00-040-00
eo-00-00-019-00
00-oo-eO-003-00
00-00-00-040-04
00-00-00-040-03
00-00-00-001-07
99-99-99-999-99
00-00-05-001-01
00-00-00-011-00
00-00-00-039-00
00-00-00-030-00
00-00-00-043-00
99-99-99-999-99
00-00-00-0-17-99
00-00-00-009-00
00-00-00-045-04
00-00-00-015-02
oo-00-eO-015-00
00-00-00-027-02
00-00-00-025-02
00-00-00-026-00
OO-00-00-029-0e
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----------------------------------------------~-------- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

SITUAÇÃO PAR rIDO EMENDA AUTOR REFERÊNCIA
-------------------------------------------------------------------------------

PDT
POT
POT
POT
POT
PDT
PT
PT
PT
PT
PT
FT
PT
pC DO B
PC DO B
PC DO B

AFR PARCIALMENTE PMDB
PMDB
PMOB
PMOB
PMOB
Pl'lDil
PMOB
pMOB
PI'lOB
PMOB
PMOB
pMOB
PFL
PFL
POT
POT
PT
PT
PT
pT
POC

REJEITADA PMDB
~Ma

PMOB
P/'lDB
PMOB
PI'lOB
pMOB
PMDB
p!'lDB
pMOB
P/'lOB
Pi!OB
PI'lDB
PI'lDB
PMDB
PMDB
P/'lDB

·P1'lOB
pMDB
PI10B
PMDB
PMDB
pMOB
PI'lOB
pl'Ioa
PMOB
PI10B
PMOB
H'L
HL
pFL
PFL
pFL
PFl
PFL
PFL
p.L
PFL
PFL
PFL
pFL
PFL
HL
PFL
pos
PDS
PDT
por

0091-7
0096-8
0095-0
0153-1
0088-7
0136-1
0015-1
0044-5
0042-9
0041-1
015()-6
0151-4
00()3-8
0()38-1
0033-()
0035-6
0012-7
0056-9
0051-8
0047-0
0058-5
0080-1
0081-0
0089-5
0111-5
0118-2
0140-9
0159-0
()013-5"
0065-8
0086-1
0137-9
0149-2
0,154-9
0155-7
0043-7
0073-9
0007-1
M'::.<l-<l
()026-7
0055-1
0053-4
0046-1
()078-()
0072-1
0076-3
0101-8
009()-9
0093-3
0108-5
0112-3
0113-1
0114-0
0116-6
0106-9
0107-7
0142-5
0098-4
()097-6

0099-2
0129-8
0131-0
0125-5
0126-3
e132-8
0045-3
0066-6
0067-4
0068-2
0()69-1
0064-e
0059-3
0()60-7
()()61-'5
0062-3
0070-4
0063-1
0123-9
0124-7
0121-2
0122-1
0049-6
0141-7
0087-9
0109-3

MAURICIO CORRJi:A
11AURÍClO CORRÊA
MAURICIO CORRe:A
aR~~oao ~O~\EIRO

MAURICIO CORREA
BRANDÃO MONTEIRO
JOSE GENOÍNO
JOÃO PAULO

'JOÃO PAULO
JOÃO PAULO
JOÃO PAULO
JOÃÓ PAULO
JOSE GENOINO
HAROLDO LIMA
HAROLDO LI MA
HAROLDO LIMA
OCTAVIO ELISIO
DOMINGOS LEONELLI
ISMAEL WANDERLEY
VILSON SOU2!A
OSWALDO LIMA FILHO
PAULO RAMOS
JOÃO AGRIPINO
MAURO MIRANDA
ULOURICO PINTO
ULDURICO PINTO
FRANCISCO AMARAL
ULOURICO PINTO
RAQUEL CÀNDIDO
JOÃO MENEZES
MAURÍCIO CORRÉÁ
VIVALDO BARBOSÁ
JOÃO PAULO
JOÃO PAULO
JOÃ.O PAULO
JOÃO PAULO
MAURO BORGES
JOÃO REZEK
H.RCl\li>lL mmn
ANNA MARIA RATíES
OOJ'lIN130S LEONELLI
DÉLIO BRAZ
LOUREMBERG NUNES ROCHA
CÁSSIO CUNHA LIMA
.LAVIO PALMIER DA VEIGA
SAMIR ACHôA
JOÃO AGRIPINO
MAURO MIRANDA
ANNA MARIA RATTES
NILSON GIBSON
ULDURICO PINTO
ULOURICO PINTO
ULOURICO PINTO
ULDURICO PINTO
NELTON FRIEDRICH
NILSON· GIBSON
NILSO SGUAREZ!
HUMBERTO LUCENA
HUMBERTO LUCENA
HUMBERTO LUCENA
RIlIMUNOO LIRA
PAULO I'lACARINI
NILSON GIBSON
NILSON GIBSON
PAULO MACARINI
ÁTILA LIRA
JOÃO I~ENEZES

JOÃO MENEZES
JOÃO MENEZES
JOÃO MENEZES
JOÃO MENEZES
JOÃO MENEZES
JOÃO MENEZES
JOÃO I'lEl"lEZES
JOÃO MENEZES
JOÃO MENEZES
JOÃO MENEZES
JOÃO MENEZES
JOÃO MENEZES
JOÃO MENEZES
JOÃO MENEZES
VIRGÍLIO TAVORA
ANTôNIO SALIM CURIATI
MAURíCIO CORREA
NOEL Da CARVALHO

99-99-99-999-99
00-00-00-033-03
99-99-99-999-99
00-OO-OO-'il3"3-01
00-00-00-040-00
00-00-00-001-e4
00-00-00-042-00
()0-eO-00-031-99
eO-00-00-040-01
00-00-00-040-00
00-00-00-040-01
00-00-00-034-60
99-99-99-999-99
00-00-00-045-00
00-00-00-014-00
06-00-00-01'i!-03
99-99-99-999-99
()0-(lO-(lO-(l31-(lO
99-99-99-999-99
99-99-99-999-99
99-99-99-999-99
00-00-130-091-01
00-00-00-001-01
00-00-00-001-01
99-99-99-999-99
99-99-99-999-99
00-00-01-000-00
99-99-99-999-99
00-00-00-040-0e
00-00-00-027-00
00-00-00-029-00
00-00-00-010-04
00-00-00-043-00
00-00-00-999-01
00-00-00-031-00
99-99-99-999-99
00~00-00-999-00

00-00-00-018-60
lilO-OO-OO-016-04
00-00-06-609-03
00-00-0()-Ole-04
00-00-00-(11 0-()0
99-99-99-999-99
00-00-00-010-01
00-00-00-(')1(')-01
99-99-99-999-99
00-00-00-008-00
00-00-oe-e21-tl1
eo-00-00-040-00
00-00-00-028-00
99-99-99-999-99
99-99-99-999-99
99-99-99-999-99
99-99-99-999-99
00-00-00-016-04
00-00-00-010-64
00-00-e0-010-0e
00-00-00-012-00
00-00-00-001-qO
00-00-00-020-00
00-00-00-026-00
00-00-00-013-00
0()-00-00-025-01
99-99-99-001-190
00-00-00-033-01
99-99-99-999-99
00-00-00-028-ee
00-00-00-029-00'
00-00-00-031-60
00-00-00-034-00
00-00-00-025-00
00-00-00-001-00
00-00-00-017-60,
00-00-00-020-00
00-00-00-021-0e
00-00-00-042-00
00-00-00-024-00
0'0-00-00-()4 3 -eo
00-00-00-033-03
00-00-00-037-00
00-00-00-025-02
00-00-00-014-00
99-99-99-999-99
00-00-00-010-01
00-00-00-046-()0
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-------------------------------------------------------------------------------
SITUACÃO PARTIDO EMENDA - AUTOR REFERÊNCIA
-------------------------------------------------------------------------------

PDT 0084-4 MAURICIO CORREA 00-00-00-042-0e
POT 0085-2 MAURICIO CDRREA 00-00-00-015-ee
PDT 0152-2 BRANDí\O MONTEIRO 00-00-Oe-035-0e
PT e014-3 JOSE GENOINO 99-99-99-999-99
PL 0133-6 OSWALDO ALMEIDA 00-oe-00-e12-0e
PL 0134-4 OSWALDO ALMEIDA oe-00-Oe-010-01
PC 00 B 0037-2 HAROLDO LIMA 99-99-99-999-99
PC DO B 0034-8 HAROLDO LIPlA 00-00-00-018-eO
PC DO B 0031-3 HAROLDO LIMA 00-00-00-017-99
PC 00 B 0032-1 HAROLDO LIMA eo-00-00-015-99

PREJUDICADA PMDB 0008-9 ELIEL RODRIGUES 99-99-99-999-99
PMDB e006-2 JOÃO REZEK oe-00-00-e17-99
PMDB 0010-1 ANNA MARIA RATTES 00-eO-Oe-034-99
PMDB 0016-e CRISTINA TAVARES eo-00-eO-999-eO
PMOB 0057-7 DOMINGOS LEONELLI 00-00-00-018-0e
PMDB 0054-2 DOMINGOS LEONELLI 99-99-99-999-99
PMOB 0048-8 ELIEL RODRIGUES oe-00-00-010-03
PMDB 0040-2 PAES DE ANDRADE 00-00-00-0.05-00
PMDB 0074-7 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 99-99-99-999-99
PMDB 0079-8 CID SABóIA DE CARVALHO eo-00-00-005-00
PMDB 0082-8 ULDURICO PINTO 99-99-99-999-99
PI'IDB 0115-8 ULDURICO PINTO 99-99-99-999-99
PMDB 0117-4 ULDURICO PINTO 99-99-99-999-99
PMDB 0119-1 ULDURICO PINTO 99-99-99-999-99
PMDB 0147-6 JOSE IGNÁCIO FERREIRA 00-00-00-003-00
PMDB 0102-6 JOÃO AGRIPINO 00-00-eO-025-03
PMDB 0128-0 RÁIMUNDO LIRA 99-99-99-999-99
PMDB 0127-1 NILSON GIBSON 00-00-00-003-00
PFL 0009-7 COSTA FERREIRA 99-99-99-999-99
POT 0052-6 LUIZ SALOPlÃO eo-00-00-001-00
PDT 0110-7 NOEL DE CARVALHO oe-00-00-04Ó-e1
PT 0071-2 EDUARDO JORGE 00-00-00-023-99
PT 0077- 1 JOÃO PAULO 99-99-99-999-99
PT 0148-4 JOÃO PAULO 99-99-99-999-99
PT ,0001-1 JOSE GENOINO 00-oe-00-003-0e
PT 0002-0 JOSE GENOrNO 99-99-99-999-99
PT 0004-6 JOSE GENOÍNO 00-00-eO-001-00
PC DO B 0036-4 HAROLDO LIMA 00-00-00-010-01

AUTOR: JOSÉ G~HoíNO
l1F: SP PARTIDO: Por

======================== E M E N D A HRO_ 1S0331-1 =======================

AUTOR: JOSÉ GENOíNO
Uf": ~ 6'P PARTJ:CO: PT

=================~======E M E N D A NRO. 1S0032-3 =======================

Acrescen~ar ao art~go 30.: Acrescentar onde couber:

T'É assegurado a qual.qul:?r pessoa o d:i.rei. to de

se insurgir contra atos de autoridade pabl.ica ~Ue

"o Estado não poderá operar serv:tcos de

ativi.dades Pol.~ticas~ sindicais ou re1igiosas dasvio:tentem os di.reitos universa:ts da pessoa

in%ormaç~es sobre vida part:LCuJ.ar e as

humana.'" pessoas .. '"

cumprindo ordens superiores indevidas I praticar

crimes contra os direitos humanos~ responderá

pelos mesmos I na %orrna da 1ei .. '"

"O servidor púb1ico I civil ou mi1itar, .não

está obr:igado a cumprir ordens superiores que

imp1iquem em violacões dos direitos %undamentais

da pessoa humana ..

==========~=====~~==== P A R E C E R NRO.. 1S03eZ-~ ========~~==~==========

A Emenda se me a%:igura prejud1cada~ porque, ao visa~ a prote-

cão de direito :indiV:idua1~ escapa à competência des~a aubco_

missão~ que cuidou do abuso de poder~ em Lermos de aireítos

C01etivos~ nos arts. 34 e 36 do Anteprojeto. Demais l não se

trata propriamente de Emenda, mas Sugestão ..

===========n=:====~====== C O N C L U SÃo
PREJUD:::tCADA ..

públ.:ico qUe~

===========:===================

}lRO. 120033-8

servidorParâgraxo único .. o

Acrescentar:

AUTOR: JOSÉ GENOíno
UF: SP PART:::too: PT

======================== E M E N D A

insurgir contra atos de autoridade pÚbl.ica que v~ol.entem os

direitos un~versais da pessoa humana"' .. O dicionário AURÉL%O

dezine o verbo insurgir como sUb1evar~ revo1ucionar~ rebel.ar l

insurrecionar.

Nosso AnteprOjeto vai ao encontro tla preocupação do i1ustre

de zorma abrangente I ao dispor em seu artigo 30 .. que

"qual.quer c:idadão" é parte l.egit:ima para argu:ir a

inconstitucional.idade de 1e~ oU ato que %ira seus direiLos;

também aLenta para a :inco1unidade da pessoa humana nos

artigos ~5 e seus parágra%os, re%e~entes à tortura.

Já o 901p~smo contra a constitUição e os preceiLos

democráticos podem ser repe1idosl a níve1 inst:ituciona1~ pe1a

apl.ícação p1enamente possíve1 do art .. 20. do Anteprojeto~

onde Se dispõe que a soberanís do Brasil. pertence ao povo e

s6 por uma das zormas de mani.Eestacão de sua vontade~

prevista na constitUicão, é 1íc:ito assumir~ organizar e

=:=====~====~=~======= P A R E C E R NRO. 1Seee1-1 ===:=====:===========:=
pr~tende a Emenda do nobre Deputado JosÉ GEHO~NO NETO que a

constituição assegure "'a qua1quer pessoa o dire:tto de

exercer o poder ..

Assim, consideramos que a insurgência a1vitrada na Emenda em

exame não pode prosperar por autorização constitucional. E

como temos a armaI const~tuc1ona1.2 para a dexesa dos díre1LOS

universais da p:ssoa humana, considero prejudicada a Emenda.

===================:===== C O N C L U SÃO ===============================
PREJUo:tCADA.
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An~eprojeto -- sessão de 29 U~ maío~ da nossa SUbcOID1ssáo __ ~

====================== P A R E C ~ R HRO. 1B3337-~ =======================

ou~ros constituintes aparentemente host~s à possíbi11Uade de

revogar mandatos, não era propriamente contra a des~ituição

de mandatários que deca~ram da conxianca de seu e~e1torado~ e

Anteprojeto a proposta do VOto aesti~Uinte. Na tliscussão do

como

nosso

ha'V:Lam

"Emenda

extirpar do

també~ de seus pares~ antQ prova irre~utáve1 de que

o nobre Constitu~n~e João R~2EK~ com sua respeitáveJ.

chegamos à concJ.usão de que o ~~ustre corre~i9ionário,

supressiva~ à primeira vis~a pretende

====~=e============~==P A ~ E C E ~ NRO. ~B0003-e ==~============~======5

Essa Emenda adít~va tem o condáo de %echar o tírcu~o do nosso

prop6SitO de iso~ar a tortura e outras vío1a~ões de direí~os

h~manos como prática inquiríLória~ e de desencorajar ~ortu

radores l ao prevenir constituciona1mente a a1egacâo de "OSE~

DZENC:tA D&V:tOA" Como :Justi:Eicativa e atenuante para cr:imes de

J.esa-human:idade.

Somos pe~o seu aco1himento~ devendo ser inser~da Como ~30.,

renumerando_se os demais.

========================= c o N C L U sÃo ==========~====================

8PROVAOA.

sido e2eitos de ~orma ~spúria~ seja por abuso do poder econô_

mico seja por corrupcão e2eitor~~~

Para quem conhece o peputado JOÃO REZSK I düvida não pode ~er

de que S.Exa. jamaiS se sentir~a em posicão conxortáve1 em
ta1 companhi~ no P2ená~1o da câmara ou do Congresso Naciona1.

A~ ~ongo da d~scussão, ~den~i:E~camoa os pontos que a1imen~a_

AUTOR: JOSÉ GENOíwo
V~: SP PART~CO: PT

-=======~================ ~ M E n D A NRO. 1B0034-6 ==~====================

Acrescentar Parágraxo ao art. 10.: "Todo

poder é exercido por deJ.egacão e partici~acão

popu1ar dire~a. Sua organ~zacão deye ter"por-~im a varo a ~ndisposicão daque1e Constitiun1:e em rea2cão ao voto

aes~ituinte. Reparamosl aqui~ a anâJ..~se desses pontos ..

3 .. Con~or~e a Le~ E~eí~ora1 em v~gor~ o peputado ou senador

vo~acão que obtenha em sua base eJ.e1tora1. A rigor~ portan~o~

o Peputado representa na Câmara Fed~ra1 ~odo o ~QVO de seu Es

~ado~ enquan~o o Senador se e1eg~ como representante do

Es~ado .. Portan~o~ o constituinte JoÃo ~ZEK recebeu, no seu

mandato~ um crédito de con1ianca que extrapo1a os 1imí~es do

~unicipio que e%etivamente o e1egeu I com um peso maior de

Vo~os • Oip10mado~ JOÃO REZEK passou a ser um Deputa~o óe seu

Estado~ e não do muniCípio Ou munic~pios que constitUem o seu

poder ser votado em todo o Seu Estaao~ independentemente

~stado é que se situa o seu manda~o --'e é esse ~am~ém~

e1~minação daS des~gua~dades sociais e assegurar a

todos uma vida digna 1~vre e ~e1~z".

~~=====~=============~ P A R E C e ~ HRO. ~a0004-6 =====================e=
Hão vejo conven~ênc~a ou necessidade do acrécimo Proposto. os

obje~ivos v~sados pe10 iJ.us~re Constituinte es~ão inseridos

no "ca,Putn do Art.. "0., e em seus parágra:Eos zc • e 50. ~ e no

Art. 23.

Considero~ pois~ prejudicad~ a proposta.

=====================~=e=C O N C L U sÃO ==============~===~============

PREJUD~CADA..

co1égio e1ei~ora1. Nesse conte~to abrangente~ ao nive1

da

de

o

1=l'JU:.1UDxcADA.

e1eítorajs essas puníveis com a pertla do manaatO h
•

~limine-se ao ~exto os arts. ia e 19 e as

Posse

é também

Jamais o voto

des~~tuinte Pode se constituir em uma ameaça. Mas

conqu~stados com ~raudes à Lei E1eitora2.

provadas atuaJ.mente antes da dipJ.omacáo~ já ~mpedem a

o voto dest~tu2nte poderá aJ.cancar par1amentares que conqu~s_

taram seu mandato ~isamente.

O parágra:Eo ón~co do ar"t_ 17 é caerc s a impugnac::io do mandato

há de ~er por %undamento abuso do poder econâm1co, a

corrupcão e a %ra~de~ transgressões e1eitorais qUe~ se com_

un1verso perante o q~aJ. JoÃo RSZEK terá de pres~ar contas do

manda~o Aecebido. Natura1~ Portan~o~ qu~ ao eJ.e2Lorado do ~s_

tado cai~ o direi~o de deS~ituir o manoatário qUe 1he traiu

a con~ianca. ~ óbvio que, se adotado o voto aistrita1~ a a1

ça~a se de~ocarâ para Q d{s~r~to que e1geu o par1amentar,

aind~ que o voto distrita1 não tire do Deputado a cond~çáo de

represeniante do EStado.

b. o risco é uma sombra permanente do pQ1ítíco. kenhum pode

se considerar 1ivre de aleivosias7 de conspirações e v~ndi~as

de an~versár~os. Nesse sen~ido, não há como negar que o Voto

do candidato e1eito .. Conxorme o parágrazo citado~ se a prova

da ~rangressáo v~er ap6s a dip10mação~ a qua~quer ~empo~ o

par1amentar pode ser destitUído pe1a Just2ca E1eitora1.Hada

mais 1ímpído.

c) con~udo~ o aguerrido Consti~uinte João Rezek _ e e1e tem

companhe1ros nessas preocupações _ ainda tem dÚVida: se

adversários desencadearem um processo de impugnação um ano

antes do p1e~to~ a~nda que ~emerária~ o par~amen~ar pode ter

a sua ree1eíção ameaçada por descon%ianca de seus e1eitores.

Por iSSO, éI expre~siío ua Qua1quer tempofT ti inadeQUada.l1a:l.s

razoáve1 ser~a que o prazo de impugnação dO mand~to não

excedesse a dois anosl~tempo su%iciente para a 1enta Justica

EJ.eitora~ apUrar caba1mente quaJ.quer acusacão de xraUde no

decorrer-do P1eíto~

Ainda na diSFussão~ ~zemo-nos de acordo com aJ.gumas das

restr~ções dO 1~ustre cons~itu~nte JoÃO REZEK ao voto destí_

tu1.n1:e. ConCOrdamos a exemp1o, que o parâgra:Eo tlOico do

Art.. 17 pode ~er sUa redação apri~orada~ de ~orma a Substi_

tuir a expressão n a qua1quer 'tempo" por "no prazo d~ dois

anos da e~eição"~ :f;í.xando-se assim um prazo de prec:lusão para

eventuais impugnaCões de mandato em curso. Também concôrda_

mos em inserir a nec.,ess:í.dade da "'prova irre:fU1:aVe1" de trans_

gressão e1eí~oraJ. para 2nstruir a impugnacão.

Resta-nos I tão somente~ decidir quantO à Emenda em :foco, ~en

do em vista os "termos em que %oi xormu1ada. Sa1vo sua reti_

rada peJ.o autor~ a11:ernativa não "temos senão a de rejeite_1a

sem prej'U:f.z:, da expectativa de ou"tra :emenda~ do au1:0r oU de

outro consti~U:inte~ que nos Permita aper~eicoar a matéria em

causa nos ~errnos acima expostos.

=~=====~======~======~===C O N C L U sÃO ===============.=~====~========

~JE:r:TADl\.

uma ameaça restrita a portadores de ~rtdatos i~~g~1:imos~

dos

VOto"o

Garantias,

transgressões

ao ar-r , 17 a

3S:

1nG~06-2 ==============~========

abuso do poder

SUbcomissão

HRO.

único

art.

%raude,

ao. parágra:fo

co r z-ursoãc e

com zundnrnento em

Po1ít~CO$, co~etivos

Dê-se

apresentado peJ.o reJ.ator da

E:~ei.1:ora1

eçonôm1co~

seguin~e redacão:

seguinte redacãp:

segu~n~es express6es do

Direitos

revoca~6r1o ou des~itu1n~e"..

no congresso Nac~ona1, dentro do prazo de um

ano~ a contar da da~a da promu1gacáo da presente

constituicão~ eJ.aborará um c6digo de deiesa do

consum~dor que t~rá, dentre ou~raS, as segu~ntes

:b.na1:i.dades: u

"i='arágra::Eo Único. Até a vés}:>era da posse

~oderão ser o$erecidas tmpugnacões à Justica

c ° N C L U SÃO =~==~==========================

~UTOR: SAM~R ACHÓA
VF: SP PART~CO: PtlCB

======================== E M S N D A NRO. 1Sa0D5-4 ===============~=======

AUTOR: JOÃO REZEK
UF: SP PART200: PMOS

===~=====~============~=~ M ~ N D A

==~======~~====~====== p A ~ E C E R HRO. ~ae005_4 ===~==~~===============

Tem razÃo o Const2~Uín~e samir Achôa quando a%irma aa neces

sidade de se es~abe1ecer a obrigatoriedade de e1aboraçÃo de

~m Código de Pe%eSa ao Consum~dor~ ~onsi9nada na pa1a~ra ELA

aORARA~ em SUbs~ítU1ÇÃO a PZLXGENC:tARÂ.

Voto: Pe2a aprovaçÃo da emenda.

======~==================C o N C L U G Ã o ~==============================

APROVADA.

====================== P A R E ç E R N~o .. 1SC006-2 =====~=================

considero pre~udicada emenda~ tendo em v~s~a quel posterior

mente~ o depULado JoÃo R&Z&K apresentou outra 7 ped~ndo a a1i-

minacão dos ar1:1goS 18 e d~ 1~ do anteprojeto.

AUTOR: ,,"oÃO R~Z~K
UF: SP PAR.T~OO: PliOS

======================== E MEU o A NRO. 1S3337-1 =======================
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constituc~ona1, o seguinte dispositivo:

AUTOR: EL%EL RODR%GUES
UF: PA PART%DO: PMDS

E M E N D A NRO. 1see08-9 ========~~=========~===

%nC1Ua-se, onde couber, no novo "texto

AlÉm disto, a re~erencia ao ";34 do artigo Único" indica im

propriedade de conduçÃo a es~a sUbcomissÃo

Voto: Nosso voto É pe1a prejudicia1idade.

========================= C o N C L U SÃO =================~==========~==

P~EJUD%CADA.

"Ar't. São considerados bens :ina1ienáveis e,

como 'tal, imprescindíveis ao bem-estar da Nação,

ao seu progresso e à segurança coletiva, e assim

AUTOR: ANNA MAR%A RATTES
UF: RJ PARTZDO: PMDS

=========~=====~======== E M E N D A NRO. 1S0011-9 ==~=================~==

preservados, os valores mora:is, étiCOS, Propõe a inClusão de Parágra%o Único ao

espirituais e o equi1ibrio eco16giCO. Artigo 43 do cap~tu1o dos Direitos Coletivos do

Anteproje1:O da Subcomissão.

Povo é ~ncompat~vel com ~ exerc~cio de qUalquer

outro Cargo ou funcão pública."

Art. Ante graves prob1emas de ca1a1l1idade ou

outros que possam surgir, ameaçando a segurança ou

o bem-estar PÚblico, todos são conclamados à

solidari~dade naciona1 para manutencão da jus'tiça

social, da paz, da ordem e do 'trabalho, dentro d~S

normas legais estabelecidas.

"Art. 34 ( •••••• ,

parágra%o Único A %uncão de Dexensor do

Art. Mediante decreto, a União, os Es"tados

da F~deração e os Municípios poderão intervir em

povo, no campo econômico, nos casos dede::Eesa do

sonegação, especUlacáo ou calamidade púb1ica,

==~====e====~==~====== P A R E C E R NRO. 1S0011-9 ======================~

RelatÓrio: Tem razÃo a cons~ituinte quando a%irma "que a pes-

soa que ocupa G cargo de De:Eensor do Povo nAo deve exercer

qua1quer outro cargo ou %un<;Ão púb1ica, sob pena de c010car-

mos suas funções sob ~uteJ.as ou submissões inadmissíveis".

Voto do Rela~or: Pe1a 3provaçAo da emenda.

desapropriandO

ou pecuários."

ou con%±scando produtos agrico~as c O n C L U SÃo =~============e================

APROVADA.

Proposta de Emenda:

%nclua-se no cap!~UIo dos Direitos Sociais o

seguinte disposi~ivo:

"Art. o Poder Púb1ico dexinirá e executará

P1anos e Programas Habitacionais, para garantir

AUTOR: OCTÁVXO EL1sxo
UF: MG PART%DO: P110S

==~==================e== E M E N D A HRO. 1S0a12-7 ======~=============e==

os cidadãos o exerc~cio do direito àtodos

============~=~=======P A R E e E R HRO. 1Se33B-9 ======~================

Rela~6rio: As propos~as do constitUinte, embora revestidas de

preocupaçÃo com a so1ídariedade humana, nÃo cons~ituem emen-

das re%eridas ao te~to do an~eprojeto. SÃO J na verdade, ar'tí-

gos que conttm normas genÉricas, a2gumas das quais jÁ contem

p1adas em nosso rela~6rioJ de %orma~ais especf%ica, no

Art. 10. e seus parÃgra%os e no Art.24.

Voto do Re1ator: Vo~amos, pois, pe1a prejUdicialidade.

==============~~=========C O N C L U SÃO ==========~=====~=====~==~=====
PREJUDJ:CADA..

moradia, visando :impedir a espeCU1acão

======================== E M E N D A HRO. 1B0009-7 ========~==============

urbanizacão priori~áriaAUTOR: COSTA FERRE%RA
UF: MA PART%DO: !OFL

imob~1iáría, promover

das áreas de baixa

%undiár:La.

renda e a regu1arizacâo

direitos c01etivos, os segu±ntes dispositivos:

auxiliares e nos estabelecimentos de internação

"Art. será prestada, nos termos da 1ei,

coletivas aos interessados que a

Parágra~o Único. Na execução dos Objetivos

expostos neSLe artigo, o Estado poderá atuar em

co1aboracão com a in:f.cia'tiva privada, apoiando as

comunidades 10cais, a autoconstrucão por cidadãos

carentes de recursos econõmico_xinanceiros e as

coopera'tivas habitacionais, na :forma da 1eí."

eArmadas

so1ic:f.tarem

no capítUlO dos

Forçasàs

couberonde:tnclua-se

assistência re1igiosa

represen'tantes legais, respeitando credo de cada

exercer as %unções de Presiden~e da Repúb1ica e de

Primeiro-Ministro."

====================== P A R E e ~ R HRO. 1S0009-7 =======================
Rela~ório: Trata-se de emenda que a1Ém de pretender alterar

DO%8 D%SPOS%TZVOS nÃo correlatos, o que É vedado pe10 ;20.dO

Art. 23 do Regimento Interno a ANe, tra~a ~ambÉm de assunto

nÃo pertinente a es~a SUbcomissÃo.

Voto do Re1ator: Pelo expos~OJ votamos pe1a prejudic1a1idade.

============~===~========C o N.C L U SÃO =======~=================~=====

PREJUD%CADA.

diretamente
==~======~============P A R E C E R NRO. 190012-7 ==============~=======~

Relatório: Conforme argumenta o Cons~ituinte OctAviO Elísio,

os dispositivos sugeridos materializam a norma constitucio

nal: " ao reconhecer o direito Ã moradia e determinar ao Po

der Púb1:ico a de:EiniçÃo e execuçÃo de P1anos e Programas Ha

bitacionais, a con~tituiÇÃO es"tarÁ abrindo um novo caminho de

atuaçÃo administra~iva, pe3.o qual se poderA chegar a uma

sensfvel melhor1a das condições de vida da sociedade ~rasi

l.eira" •

Voto do Re1ator: Opinamos pela aprovaçÃo da emenda, que deve

rÁ constituir um novo Art. 24 com parÁgra%o único, renumeran

do-se os demais.

~==~=====================C O K C L U SÃO ~================~====~========

APROVADA.

seusde

natos, poderão

intermédiopor

brasiJ.eiros

ou

Art. Somente

um.

AUTOR: ANNA MARIA RATTES
UF: RJ PARTZDO: PMCS

===============~=====~== E H E N D A NRO. ~a0013-1 =================~=====

AUTOR: RAQUEL CÂNDZDO
U'F: RO PARTZDO: PPL

=========~=======~===~==E M E N D A NRO. ~EBe13-5 ==~========~===========

re1a~6rio da Subcomissão a expressão:

substitua-se no 34 do Artigo Único do ""No artigo 4.0 do anteprojeto, su~sti'tua-se a

expressão "no prazo de um ano" pe1a expressão "no

prazo de 12.0 (cento e vinte dias)""

"Maioria dos membros da Câmara dos neeu-eacrca"

pe1a expressão "Maioria de do:Ls terços do e acrescente-se:

éongresso Naciona1, em sessão conjunta."
Art. 40 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

====================== P A R E C E R NRO. ~S0010-1 ===========~======~==~=

Re1atÓrio: O dispositivo proposto pela Const:ttuin~e Anna

Maria Rattes jÁ se encontra expresso no anteprojeto ap~esen-

1:ado.

V%% _ estabelecer sanções pela má inzormação

ou anúncio impreciso quanto à qua1idade, preco ou

:forma de venda de prOdutos.""
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Acrescen1:ar:

a1:o adm~ni.strativo.n

"Arti.go único. ~. ~ •••••••••••• ~ .•••• ~ ••••••••

comp1emen1:ares ou sanção discip1inar imposta por

atos

10. de

decorrênc:ia

institucionais~e-rce

data da Promu1gaçáo da constitUi.ção

2 de setembro de 1961

entre

entre

desta Constituição~ :foram punidos~ em

atos de exceção~

de 1934~ que concedeu anistia no seu artigo 19 das

D1sposições Transit6rias~ e a data da promu1gacáo

:feVereiro de 19B7, %oram punidos~ em decorrência

da motivação p01itica? por qua1quer di.p1oma 1ega1~

================~=====P A R E C E R HRO. 123013-5 ===============~=======

~iminuir O prazo previsto para e~aboracão d~ código de De~esa

do Consumidor para 120 (cento e vinte) diaJ~ como quer o no-

bre consti~uinte~ parece-nos temerário. Após a promu1gação da

constituição? teremos um recesso de três meses~ com o que

:ficar:f.alnos apenas com um mês para eJ.aborar e aprovar o re:fe

rido CÓdigo.

Quanto à sugestão de acrescentar um inciso V77 ao Art. 40~

nos termos propostos, entendemos oportuno acatá-J.a~ dando

nova redação ao inciso 7V do Anteprojeto.

Votamos pe1a aprovação~ com a segu1nte redação para o inciso

%V: ":tV - :fixar penaJ..idades para os i.n:E'ratores e estabeJ.ecer

sanções especi:ficas pe1a má informação ou anúncio impreciso

quanto à quaJ.idade, preço ou :forma de venda de produtos."

c o H C L usA o ===============================
APROVADA PARCXALMENTE. de motivacão Po1itica~ por qua1quer dip10ma 1ega1~

sanção disciplinar impos~a por ato administrativo~
AUTOR: JOSÉ GENOíNO
UF: SP PART:tDO: PT

======================== E n E N D A NRO. ~B0014-3 ==========~====~=~=====
atos de exceção~ atos institucionais atos

comp1ementares."

Acrescentar onde couber:

"Fíca garantidO o direito de 1iberdade de

expressão, cr~acão e acesso aos bens cu1turais sem

cerceamen'to por parte do Estado."

====================== P A R E C ~ R NRO. 160016-0 =======================
preju~cada~ P01S os de2~tos poJ.iticos ocorridos no período

abrangidO peJ.& suges-cão da Emenda já :foram contempl.ados na

reaacão do parágra%o 20. do artigo 46~ da proposta do Re~ator

C o N C L Y SÃo ===============================

====================== P A R E C E R NRO. 1e0014-3 =======================
PREJUO:tCADA.

A emenda proposta ~á encon~La a~01hida no Art. 42 e comp1e

men1:armente no Art. 2B dO· Anteprojeto.

opinamos peJ.a rejeição.

c O N C L U sÃo ===============================

AUTOR: CRZST7HA TAVARES
'UF: PE PARTJ:DO: Pl'lDB

~==========~============E M E N D A NRO. 1B0317-8 =======================

REJE7TADA.
D7SPOS7ÇÕES TRANSXTÓR7AS

AUTOR: JosÉ GENOíNO
UF: SP P~RT7DO: PT

======================== E n E H D A NRO. ~20015-1 =======================

An1.stia

Do SUbs1:itutivo~

Dar nova redação ao art. 42.

CanceJ.ar.

"É 1ivre a mani:Eestação de pensamento~ crença

re1igiosa e de convicções :Ei1os6:E'icas ou .. ~ 20 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

os espetácu10S

Po1iticas. Haverá somente

c1assi~icat6rio e indicativo para

serviço Púb1ico

bem como aós que tiveram ações SUstadas no Poder

Púb1icos e programas de te1ecomunicações, visando

aos expectadores menores de idade. Este serviço

não terá caráter de censura e não poderá imp1icar

a proi~içâo ou corte do espetácu20 e do programa.

Hão é permitião o incitamento à vi01ência nem a

discriminação por razões po1iticas? re1igiosas,

:fiJ.osó:Eicas ou de raça."

JUdiciário pe10 Decreto-1ei no. e64~ de 12 de

se'tembro de 1969~'"

Acrescentar

S 20. • ••••••••.•••••• ~ .

APROVADA.

artigo 46.

Dê-se nova redação ao item V~~ acrescentando-

bem como aos que tiveram processos em tramitação

Poder

demaisos

acõesou

renumerando-seV7Z~item

na área administrativa

JUdiciário sustados pe10 oeçreto-1ei no. 964~ de

12 de setembro de 1969."

AUTOR: HUMBERTO LUCENA
UI=': PS PARTIDO: Pl1DB

======================== E n E H D A NRO. 1B031B-S =======================.

c O N C L U S Ã 0'===============================

~===================== P A R E C E R NRO. ~B0G17-e =======================
Aco1h1da integra1mente a sugestão hO parágra:Eo 20. do

C O N C L U SÃO ===============================

gurar.

Votamos~ pois~ pe1a aprovação.

====================== P A R E C E R NRO. 1E0015-1 =======================
A nova redacão proposta para o Art. 42 evita a pa1avra censu-

ra~ re:ferindo-se a um serviço PÚbLi.co c1ass1:fica1:ório e indi

cativo para m~nores de ~dade. A1ém disso~ Veda a proibição. ou

cor~e de espe~ácu10s púb1icos e de programas de ~e1ecomuní

cações.

Argumenta o constituinte que não cabe ao Estado tute1ar~ mas

sim c1assi%icar e indicar os ShOHS e programas segundo :faixas

etárias~ ca~~ndo aos pais a decisão , em ú1tima instância~

sobre o que seus :iJ.hos devem assistir.

o %Undamento da emenda apresentada é exatamente o mesmo que

u~i1izamos~ sendo :forçoso reconhecer que a redação sugerida é

mais c1ara e exp11cita, das determinacões que se quer asse-

APROVADA.

AUTOR, CRISTINA TAVAR~S
VF: PE PARTIDO: PliDS

;======================= E M E N D A NRO. ~8GG16-a =======================

acrescendo-se parágra:Eo único do/ao art. 30.;

acrescente-se ao art. 50.~ renumerando-se o atua].

e os demais; dê-se nova redação aos arts. 60., com

acréscimo de parágra%o~ 70. e parágra70 ún~co e

D:tSPOSZÇÕES TRANS7TÓR~AS 10. do az-r , ~o~? todos do anteproje~o da

SUbcomissão dos D~reitos pol.íticos~ dos Direitos

Anistía CoJ.et~vos e Garantias~ nos ~eguintes termos:

~o substitutivo. Art. 30 •••••••••••••••••••••• ~ .

Cance1ar: v;r _ PeJ.a ação direta de

incons~~tuc~ona1idadepor norma, ato juriSdiciona1

"Artigo ünacc , • •••••••••••••••••••••••••• ~ •• .o~ adminis~rativo;
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jurisd~ciona1 ou admínis~ra~~vo;

Y%% _ PeJ.o 9aran~ia sociai por

inexis"tênc:ia

mandado de

ou omissão de norma, ato

AUTOR: ANNA NARrA RATTE'S
UF: R..J PARTXCO: Pl1CB

~==============;========E H E N D A HRO. 180019-4 =======;=========~~__
Znc1ua-se no art~9o 43 do anteproje~o da

sUbco~issão os segu~n1:es parágrazos:

parãgraxo único. A 1e1 eS1:abe1ecerá os "~ 1.0 ..0 Defensor elo POVo poderá ser

requis~~os, as condicões e a zorma de eXerc~cio

das ações e medidas previs~as nos incisos V% a X

deste ar'tigo.

sUbst~tu~do por outro l a qua1quer "tempo I por

del.iber~Cão da ma~oria abso1u"ta dos membros do

congresso Naciona1, em sessão conjun1:a l com base

em representaeão :fundamentada e subscrita no

asseguradoras dos direitos ihdividuaisl c01e'tivos

ou di%usos 'têm ap1ícabi1:Ldade p1ena e imediata.

Ar't. 50. As normas: cons't:1"tuc:1onais

minimo por 1/5 dos seus membros ou 30.000 C'trinta

mi1> e1ei"tores em l.is1:as organizadas por~ no

min~mo, 3 (~rês) entidaUes assocíat1vas l

1aga1mente consti"tuidas, que se respon~abi11zarão

pe1a idoneidade das assinaturas.

Art. 60. (a ser renumerado) _ As

prerrogativas individuais inerentes ao eXerc~cio

da soberania do povo e os direi~os e garan'tias

"~ 2 Na mesma sessão conjun~a de que "CXa~a o

parágrazo anterior, o Congresso Haciona1 e1egerá o

cons"tí'tucíonais têm ap1icabiJ.idade pJ.ena e novo De:fensor do Povo nos termos desta

imedía"t:a e são protegidaS pe1a acão d:Lreta de

inconstituciona1idade e pe10 mandado de 9arant:La
socia1.

constituição."

administra~ivo de qua1quer na~ureza e hierarquia,

inconstituciona1idade nos

qua1Quer grau e origem ou ato jurisdiciona1 ou

==============;====;== P A R E C E R NRO. 180019-4 ;=============~~ _
O ;10. da Emenda esposa a ~ese dO voto desti~uin~e para ap1í

c~-1a no dispositivo que tra'ta da e1eiçâo e do mandato do De_

zensar do povo. o 120. dispõe que na mesma sessão em que o

Congresso Naciona1 des~itui o Dezensor do Povo se e1eja o seu

substi~uto.

de

de

das

norma

direta

exercício

casos de

ação

pJ,enoo

a

inviab1.1izem

~ 10. Cabe

que

prerrogativas inerentes à soberania popu~ar e aos

direi~os e garan"tias cons~i~ucionais.

Somos pe10 acoJ.himento da Emenda.

=============~===========C O H C L U SÃO ============~===~====~=~-

APROVADA.

~ 20. Cabe o mandado de garant2a socia]. nos

quaJ.quer grau e origeml ou de a"to jurisd:ic:ionaJ. ou

adminís"trat:f.Vo sem o que se torne inviáve1 o p1eno

exercício. das prerroga~ivas inerentes à soberania

casos de inexistência

10. do ar~igo 28 doaoredaçãonova

capí~uJ.o dos direitos co1etivos do an"teproje~o da

subcomissão:

AUTOR: ANNA MAR%A RATTES
UF: RJ PARTXCO: Pl1DS-

==~=====================E M E N D A

garantias

omissão de norma de

et:i.re:i1:osdosepopul.ar

cons~:f.tucionais.

Ar"t. 70. (a ser renumerado) _ A dec1aração de

incons"titucíona11.daete de norma e ato jurisdicional.

ou adminis~ra~ivo é desconti~u~iva; a concessão ~e

garantia socia1 por inexistência ou omissão de

"§ 10. As manizes"tacões pÚb11cas independem

de 11cença préVia de autoridaOe l.oca1, seja e1a

Municipal;, Estadual. ou FEidera1 ....

norma con:Eere ao Tribunal. consti1:uc:1.ona1a

competente a edi"tá-10 no prazo que a sen'tença

consignar l ~mpor~ando a desobediência em perda da

investidura.

competênCia para suprir a 1acuna e a norma, assim

produzida, ~erâ vigênc1a a'té que a insti'tuicão ou

órgão competente a revogue por substi'tuicão, seja

obriga a ins"ti"tuiC~O ou órgão

c O n C L U B Ã O

==~===~==~====~=====~= P A R E C E R HRO. 1B002B_S ========~=__ ~ __ ~.

Tem razÃo a Constituinte Anna Maria Ra1:~es, quando sugere que

se qua1:i:fíque a rAUTOR%DADE LOCAL' em Mun:Lcipa1, Estadua1 ou

redera1 a z~m de que nÃo pairem dúvidas quanto A d:is~inçÃo

aos possfve~s níveis de autor~dade.

O que se pretende É evitar qua1quer con:fJ.ito ou superposiçÃo

de ordem 1ega1.

vo~o do Re~ator: Votamos poiS, pe1a aprovaçÃo.

a porbierarquia;

ato juriSdiciona1 ou

adminis"tra"tívo

qua1 :Eor a dizerença de

inexis1:ênc~a ou omissão de

Ar"t.. 80. Ca ser renumerado). • ••••••••••••••• APROVADA.

§ 10. CompQ"Ce ao "rr:i.buna1 de Garan"t:f.as

instância-a acão direta de inconstituciona1iaade e
o mandado de garantia socia1 por normal acão ou

omissão que inviabi1izem o p1eno exerc~cio das

prerrogat:ivas inerentes à soberania popu1ar e dos

d~reitos :Eundamen1:aís da pessoa humana, sejam e1es

CQns1:ítuciona~s apreciar e jU1gar em única AUTOR: ANNA HAR%A RATTEa
Uf": R.J PART%DO: Pl1DS

=======================~ E M E M D A HRO. 120B2i-6 ==~~========= _
%nc1ua-se no cap~"CU10 dos dire~tos coJ.et~vos

do anteprojeto da Subcomissão o seguinte artigo,

após o artigo 43, renumerando os demais.

individuais ou coJ.ativasl previs1:os nesta

mais e1ei"Cores brasi1eiros l Qrganizadas~ por, no

míninto ::3 'três) ehi:1.dades éa~:::..u,-~ativas, 1ega1mente

nArt. 44. Fica assegurda a apresentacão de

1is~as nomina1S de candída'tos a be%ensor do ~ovo

desde que subscrita por 3e.0~a Ctrin"Ca m~1) ou

cons~ituidasJ que

seguin1:es cond~cões:

as

peJ.a

obedecidas

responsabi2izarãose

ass~naturas,das:idoneidade

Constituição.

====================== P A R E C E R NRO. ~ea318-6 =======================
De mdnuciosa anál.ise dos artigos 30. a 40. do Anteprojeto,

vem-nos a exame do Senador HU11E1ERTO LUCENA. Traba1tlo de

%61ego e necessariamente 10ngO, a Emenda J como um todo, zoi

cuidadosamente ana1isaOa, e dessa anáJ.ise concJ.uimos que as

modi~~cacões e acrásC2rnos ao orig~na1 enriqueceram e

acompanhada de seu nome Comp1eto e

x _ A assinatura de cada eJ.e~tor deverá ser

con%eriram ma1S consistência ao capitu10 Da Soberania e_da

Cidania.

Pe10 acoJ.himen1:o é a nossa decisão.

C O N C L U sÃo =============================== endereco e dadoS :i.den1:i:E~cadores de seu ~:ituJ.o

APR.OVADA e1eitora1;
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xx _ A ~ista será pro~oco1izada perante a

Presidência do congresso Naciona1, que ver~%icará

se %oram cumpridas as exigênc:i.as estabe1ecidas

neste ar~igo para sua apresentação;

~================~====P A R E C E R NRO. ~B3324-i ~======================

A emenda sugerida peJ.a nobre Constituinte Anna Maria Rattes,

vem supr:l.r uma %a1ha no ~exto, que deixou de inc1uir o Tribu-

na1 de Garantias Constitucionais entre as %ormas institucio-

nais de participação popu~ar.

Votamos pe1a aprovação

XXI: _ A J.is'ta apresentada na %orma deste ========================= c O H C L U SÃO =======================~=~=====

artigo terâ tramitação voJ.tada à sua integracáo na

pauta da sessão conjunta do Congresso NacionaJ. que

eJ.egerá o Defensor do povo, não sendo objeto de

parecer pGr quaJ.quer órgão do Poder Legis1ativo

Federal.. "

APROVADA.

AUTOR: ANNA MARXA RATTES
UF: R~ PART~CO: pncs .
======================== E M E K D A NRO. 1133325-9 ===================~===

====================== P A R E C E R NRO. 190021-6 =======================

Dâ nova redação do art. 26 do anteprojeto da

SU1)comissão:

Substitua-se no artigo 43 do anteprojeto da

per:iodo";

SUbcomissão a expressão "Seis anos, não renováveJ."

pe1a expressão "Dois anos, renováve1 por igua1

AUTOR: ANNA HAR~A RATTEB
UF: RJ PARTXDO: PMDB

======================== E M E N DA· NRO. ~a0022-4 =======================

ass~stênc:ia

prod'ut:Lvo

à

à sociabi~idade, à

traba1hQ

rnen"ta1,

jur:tdica,eespiri"tura1

remuneradO, na :orma da 1ei.

integridade %~sica e

comunicaUi~~dade e ao

Acrrescen~e-se ao art. 9 do cap:ituJ.o da

cidadania do anteproje~o da SUbcomissão o seguinte

parágra%o, renumerando-se os demais que o seguem:

AUTOR: ANNA MARXA RATTES
UF: RJ PART:tCO: Pl1CS

======================== E H E N D A HRO. ~B0026-7 =======================

§ 20. É dever do Es~ado manter condi.ções

apropriadas nos estabe1ecimentos penais, para que

pres~diárias permaneçam com seus :i1hos, pel.o

menos durante o período da amamen~acão."

§ ~o. serão iguais os bene%~cios concedidos

aos presos dos sexos marcu1:ino e xeminino.

====================== P A R E C E R NRO. 1B3325-9 =======================
A redaçã01proposta para o "caput" do Art. 26 repete, com 1i-

geira mod!iicaçOes, a ozerecida pe10 Anteprojeto Axonso Ari-

nos. A SUbstituição da expressão %ina1 "que serã obrigatório~

por "na :forma da 1ei" nos parece adequada, uma vez que a

primeira pode sugerir trabaJ.ho :forçado.

Concord~n~s também com os dois parágra%os sugeridos. O pri

meiro di% respei.to à isonomia constitucionaJ. e o segundo ~

condicão bio16gica espeC~:fica da mu1her.

Nosso vo~o é pe1a aprovação.

~========================C O N C L U SÃO ====~==~~======================

APROVACA.

"Ar~. 25. OS presos têm d~re~to à d~gn~dade e

C O H C L usA O ===============================
APROVADA.
=========================

Acreditando que esta sua Emenda preenche "l.acuna do

Anteprojeto da Subcomissão", a iJ.us'tr~ constituinte Anna

Maria Rattes propõe que se assegure ao corpo sacia],

organizado o direito de participar da indicacão do'nome do

Defensor do Povo, a ser escol.hído pe10 Congr~sso HacionaJ..

Louve_se, desde 10go, essa oportuna iniciativa, que

certamen~e decorre da extrema sens~bi~idade da Autora para as
questões que de perto interessam à co1etividade.

Com exeito, todos os ~raba1hos d~ re1atoria obedeceram ~

1inha mestra de, tanto qUan~o possíve~, de1egar ao povo os

direitos, há tanto recusados, de e%e~iva participação nos

destinos da~ação. TOdavia, omitiu-se do texto o que

precon~za a Constituinte do Estado do Rio de Jane~ro - :al.ha

perdoáve~ pe10 ac01h~rnento da propos~ção.

PeJ.a aprovação.

========================= C O N C L U SÃo ===============================
APROVADA.

====================== P A R E C E R NRO. ~Bd322-4 =======================
A Emenda propõe que o mandato do Oe%ensor do Povo seja de

dois anos, renováve1 por igua1 periodo, em vez de seis anos,

não renováve1. É pertinente a Emenda.

Sornas peJ.o seu ac01himento.

AUTOR: ANNA nAR~A RATTES
UF: RJ PART2CO: PMDS

======================== E H E N n A NRO. ~B3023-2 =======================

"i ~o. As representações do De%ensor do Povo

junto ao tribunal. terão pr~oridade de ju1gamento

por parte do seu col.eg~ado."

Acrescente-se ao ar~igo 9 dO capi~u10 da
Cidadania do Ante~roje~o da Subcomissão o seguinte

parágra%o, remunerando os demais que o seguem:

n§ 1.0. Comporão o coJ.egiado do Tribuna1 os

nove nomes qu~ obtiverem o vo~o da maioria de dois

terços dos membros do congresso Naciona1 em sessão

conjunta."

====================== P A R E C E R HRO. ~B3023-2 =======================
Sem dúvida, o voto da maior~a de dois terços dos menbros do

Congresso Maciona1 conxere maior 1egitimidade aos nove in~e

grantes do Tribuna1 de Garantias constitucionais.

Pe1a aprovação da Emenda.

APROVADA ..

====================== P A R E C E R NRO. ~S0026-7 ~======================

Pretende a respei~áve1 Emenda assegurar prior~dade às repre-'

sentacões do De~enSOr do povo ao Tribuna1 oe Garantias Cons

titucionais. Compreendemos as razões que just~%icam a propo

siCão. Con~udo, se as ac01hêssemos, poder~amos estar a ~nva-

dir a competência do ~r~buna1, de organizar sua própria pau-

ta, sobre pormos em dúvida seu discern~ento quanto à impor

tância e urgência das ques~ões ·pos~as à sua apreciação. Por

outro l.ado, Qstá presente no 1 ~o. do art. 90. que ~ei com

p1emenLar reguJ.ará as decísões do Tribuna1 de Garantias, nem
I

como os mecanismos que assegurarão a independência dos ju~zes

• Pe1as razões expostas~ somos pe10 não aco1himento da Emenda

C O N C ~ U SÃO ===============================
REJEXTADA ..

AUTOR: ANNA MAR%A RATTES
UF: RJ PARTIDO: Pl1DB

======================== E H E N D A NRO. ~B3024-~ =======================

AUTOR: NELTOH FR%SDR%CH
VF: PR PART~CO: PMOS

~====~==============2=== E M E H D A NRO. 190027-5 ========~==============

Nos termos regimentaís proponho ao art. 30

Substitua-se no ar~igo 30 do cap~tuJ.o dos

Direitos c01etivos do anteprojeto da Subcomissão a

expressão '"O Juri" pe1a expressão "'0 Tr:l.buna1 de

Garantias Constitucionais."

Os serviços POb1~cos e atividades essenc~ais

serão %isca1izados por auditorias popu1ares, na

%orma da 1ei.
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APRO' ='A.

azos de prescrição _ que não poderão exceder 25

.===~===~== P A R E C E R NRO. ~Bea3e-5 =======================
redacão proposta, ao de:finir o prazo máximo de vinte e cin_

ano~ para a prescricão do s~g~10~ cooxere ao texto maior

as-ec , e objetividade.

1a a-,rovação.

====~========= c O N C L U SÃO ===============================

=~==========~========= P A R E C E R NRO~ 193027-5 ===========;~====~~=~==

A nova redação suger~da pe10 Const~~uinte Ne1ton Friedrich,

visa à~r~morar o texto, Uma vez que pretende garant~r a exicá

cia dos servicos púb1icos e atividades essenciais para e%ei-

tos de %isca1ização e p1anejamento.

Votamos pe1a aprovação da emenda ao inciso II, parágrazo ~ni

co ao Art. 31, que passará a ter a seguinte redação:

":t:t _ Nos serviços púb1icos e ativiaades essenciais executa_

doS diretamente pe10 Estado ou administrados sob regime de

permissão ou concessão, haverá obrigatoriamente uma comissão

da qua1 participarão representantes dos usuários, dos empre

gados da concessionária e do orgão concedente, para ezeitos

:Eisca1ização e p1.ane:Jamento, na :forma da 1.ei".

inte e cinco) anos

blicOiS. TI'

e %ormas de torná-J.os

==~====;=================c o N C L U SÃO

A~ROVADA..
AUTOR: HAROLDO LXMA
UF: BA PARTXDO: PC DO S

======================== E M E H D A HRO. 180031_3 =========~====~========

entidades pób1icas e p~ivadas represen~ativas de

A 1ei garan~irã e regu1ará a u~i1izacão das

Nos termos regimen~ais proPonho ao art. 3~

inc:i.so :tI

sa1vaguardando o P1ura2ismo das idéias e das

con:f:i.ssões.

doessas puníveis com a perda do mandato"~

parágra:fo único do art. 17 ao anteprojeto.

Suprima-se a. :frase, Utransgressões eJ.eitorais

========================= C O H C ~ U SÃO ===============================

=======~============== P A R E C E R HRO. 1B003~_3 ================~======

o i1ustre autor justi:fica sua Emenda supressiva com o receio

de que o voto destítuinte possa se trans:formar em ins~rumentú

permanen~e de ameaça aos mandatos par4amentares~ e de vir a

ser utiJ.izado para prejudicar os par~amen~ares mais combati

vos. Ta1 receio parece-nos sem procedência. ~s~á expresso no

parágra:fo an :foco que a destituição do manda~á~io s6 terá co

mo :fUndamento a prova de abuso do poder econômico~ corrupção,

e :fraUde, no processo e1etivo, que índubitave1mente con:figu

rem "'TRANSGRESSÕES EL~:t:TORA:r:SIl'.

Já o mau uso do mandato é matéria para o ca~ítu1o que trata

espec:1.:ficamente ~os deveres e do comportamento ético do par

1amen~ar. Sa1vo por visão obtusa da ditadura mi1itar, não

conhecemos na história par1.amentar brasi1.eíra casos de desti

tuição de 1egis1adores por simpJ.es atuacão combativa.

Hosso voto é peJ.a re~e:ição da Emenda.

pe1as

opinião,

===============================

radiodi:fusão

C o N C L U SÃO

interesses co1etives e correntes de

emissoras de ~e~ev~são e

APROVADA.

====================== P 8 R E C E R NRO. 1S002B-3 =======================
Trata-se de exe1en~e c01aboraçáo do Deputado Ne1.ton Friearich

• Assegurar a 1iberdade de in%ormação e comunicação, sem

prover o acesso ao ve!cu1o~ seria certamente ine:ficaz para a

dezesa dos interesses c01etivos.

pe1.a aprovação.

AUTOR: NELTON FRIEDR~CH

U1=": PRo PART:tDO: PliDS

=~================~=====E M ~ N D A NRO. 1B0~2B-3 =======================

REJEITADA.

"'§ 20. As associações para :fins paci:ficos e

Xnc1uam-se~ no art. 27 do anteprojeto, os

seguintes parágra%os, renumerando-se os demais:

AUTOR: VXRGXLDÁSIO DE SENNA
UF: SA PART:tDO: P!1DB

======================== E n E H b A NRO. 1S0029-1 =======================

1:í.citos não poderão ser disso1vidas ou ter

AUTOR: HAROLDO LXMA
UF: SA PARTZDO: PC DO B

===~========~=t=~======= E M E N D A NRO. 180032-1 =====================~=

Substitua-se a expressão " •• ~ G<seis) meses

antes do p~eito", contida no parágra:Eo único ero

art. 15 do anteprojeto pe1.a expressão " ••• um ano

antes do pe1:ito".

suspensa as suas atividades, exceto em

consequência de decisão judi~ia1 ~ansitada em

;u~gado.

§ 30. Ninguém pode ser compe1.ido a associar-

se."

===============;====== P A R E C E R NRo. 1S3329-1 =======================
A emenda sugerida objetiva~ como B%írma o nobre constitu1nte~

comp1emen~ar o texto do Anteprojeto, con:erindo-1he maior

c1.areza.

O primeiro parágra:o exp1icita que a suspenção ou disso1ução

das associações s6 será admissivel. em consequencia de decisão

jUdicial. transitada em jU1.gado.

o segundo parágra%o também deve ser aco1hido~ ver que, da

mesma :forma q~e %ica vedado aos poderes púb1icos opor obstá

culos àQue1es que desejam associar-se, o textO 1ega1. deve ga

rantir que nenhuma pessoa é obrigada à associação.

Nosso vo~o é pe1a aprovação.

========================= C o H C ~ U sÃO ==========~====================

======~==============;P A R E C E R NRO. 160032_1 ======================2
Em v~rdade, a SUbstituição pretendida enqUadra-se no paragrá-

:fo ónico do dis~os1tivo em questão I pois é a1~ que se :fixa em

seis meses o prazo de desincopatibi1ização~ que a Emenda

pretende seja estendída para um ano antes d~ p1ei~o. A nos~o

ver~ a di1sção do prazo se :Justixica. O prazo de se~s meses

para os titu1ares dos cargos em causa~ cuja ine1egibiJ.idade p

ara os mesmos cargos está proposta no "caput" do dispositivo,

tem respa1dO na tradição. Demais seis meses ou um ano, como

prazo de des~ncompatibi1izaCão, com :fins de candidatura a ou-

tro Cargo, pouco a1teram a possibi~idade e1eitora1 do candi_

to que exerceu mandato executivo do mais a1.1:0 nive1 na es:fera

~edera1, es~adua1 ou municipa1. Provada transgressão eJ.eito-

ra1~ o remédio adequado é o voto destituinte.

Somos pe1.a rejeição da Emenãa.

========================= c o H C L U SÃO

REJEJ:TADA.

APROVADA. AUTOR: HAROLDO LXMA
UF: SA PARTJ:OO: PC 00 S

======================== E M E N D A NRO. 1B3333_0 =================~=====

AUTOR~ VXF LDAsxo De SENHA
UF: r;;A PART%DO: PUDB

============ E M E N D A NRO. 1B003e-5 ============~==========

o art. 14 do anteprojeto passa a ter a

seguinte redação:

Art. 29 do anteprojeto do Re1ator Depu~ado

J. iâneas Macie1.. SUbsti~ui o úJ.timo períoao do'

t. 29 pe10 seguio~e período:

ji10S0S: sua Sa1Vaguardã~ seus graus de- s1gi10~

:federa1 regu1amentarâ os assuntos "Art. 14. Lei Comp1ementar dexínirá os casos

e os prazos de j,nelegibi1.idade ....
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"Art. Os crimes comet~dos contra cidadãos

autoridades l por motivacões de ordem P01itica e

AUTOR: HAROLDO L:tHA
UF: 13A PARTZDO: PC DO B

=======================c E n E NDA HRO. 1130337-2 ==============~========

brasí1eiros por mi1í~aresl p01iciais outras

Disposição Trans~tória ocornoXnc1uB-se

seguinte artigo:

~=====================P ARE C E R HRO. ~S0033-B ====:==================
Pre~ende a ~menda qua a redacâo desse disposit~vo se cinja

es~abe1ecer que " LEZ COMPLEMENTAR PEF%N%RÁ OS CASOS E OS

PRA20S PE %HELEG%BZL%PAPE ". Em verdadeI a redação desse ar-

t~go repete d~sposi~ivo do chamado An~eprojeto A%onso Arinos l'

que após a expressão " de%inirã os casos e os prazos de íne

1egib~1idade " descamba para o per:unctóriol para a inocuida

de. Em nome da concisão e da Objetividade do texto constitu

c~ona11 dec1aramo-nos de acordo com a Emenda.

=s======================= c OH C L usA O =========================:===== que ímp1icaram em vio1acões dos direitos humanos I

APROVAPA.

AUTOR: HAROLPO LZ~A
U,: DA PART.%PO: PC DO B

••••==================== E HE H P A HRO. 12333~-B =======================

no per~odo de março de 196~ a março de ~geSI serão

apurados e ~eus rlê::.jotvusáveis indiciados

crim1na1mente e punidos pe10s seus atds nos termos

desta Constituição."

Suprimam-se os art. 18 Q 19 do anteprojeto l

renpmerando-se os seguintesI bem como a expressão

"voto destituinte" do art. 30.

==:=================== P AR E C E R NRO. 1B303~-B ========~==============

o au~or repete sua discordância do voto desti~uin~eljâ expres

sa na Emenda nr.~e0331-3, que não contou com a nossa aprova

ção p~1os mo~ivos a1i expos~os. Des~a xeita l o autor justixi

ca sua posição contrária com o argumento de que o voto destí

tuin~E s6 ~em sen~ido no sístema e1etora1 díStríta1 1 que con_

sidera antidemocrâtico. Equivoca_se o i1us~re Consti~uinte. A

expressão "os e1eí~ores poderão revogar"1 do Art. 1B I não res

tringQ necessariamente o voto des~ituin~e aos e1eítores do e

ventua1 distrito Pe10 qua1 ~eria sído e1eí~o o par1amentar em

causa. Sasta que a 1eí sUP1ementar :ixe o número de e1eítores

digamos 50.e03 do Estado l cujo povo representaI independen

temen~e de seu cOÁégío e1eitora11 para que a impugnaçâo se

ja consíderada. Se vier o voto dís~rita11 a~ siml a impugna

ção ao manaato deve partir dos e1e~tores inscrítos no distrí

to e1eitora1 do par1amentar. De toda zormal a oposicão do no

bre Constituinte parece xundar-se mais em outras razões I sem

dúvída equivocadas. De novo l somos pe1a rejeição da Emenda.

==============~==========C OHCL USÃO ===============9===============
REJE%TA:DA.

====================== P ARE C E R HRO. 1E0037-2 ==============~========

Estamos propondo uma Anistia amp1a l gera1 e irrestrita que

seja um marco histórico na vida dos brasi1eíros. Deseja-se

sepu1tar dezinitivamente todas as marcas de um passado que

agora se esgota na revogacão de todas as %ormas de opress~ol

nas propos~as da Assemb1eia Naciona1 Constituinte.

Esperamos que este gesto seja compreendidO por todos os

segmentos que se envo1veram direta ou indiretamente nos

epis6dios p01iticos do passado. cons~ruir uma sociedade

zraterna e pronta para en~rentar os desaxios que nos aguarda

daqui para xrente é a maior tareza nos traba1hos da

Consti"tuinte.

Por essa razão l não cons~deramos opor"tuno reavivar

ressentimentos que possam di:icu~tar os anseios de

pacixicacão do povo brasi1eirol aqui de%inidos em nossa

sugestão de Anistia. FicaI por"tanto l rejeitada a Emenda.

========================= C o H CL U g Ã O
REJE:tTADA.

AUTOR: HAROLDO L%nA
'UF: 13A PART%DO: PC DO S

======================== E H~ Hn A HRO~ 113a03B-1 ==============~======~=

AUTOR: HAROLDO LXHA
UF: SA PART:tDO: PC DO B

====~=================== E HE KDA HRO. 1Se03S-G =======================

o ar~. 45 do anteproje"to passa a ter a

seguinte redação:

"Art. ~5. A 'tor-eura l a qua1quer 't:1'tUlo~ é

insusCept:1ve1a

o § 30. do art. 1B do an~epr~jeto pasa a ter

&eguinte redação: "o sU~râ%io pOPU1ar é

crime de 1esa_humanidadel
de anistia e

ina%iançãve1 e

prescr:1.cáo l devendo
universar e aire~o e o VO~I secreto e responder por e1e tanto os mandantes como os
proporciona1

1eg:1.s1at:ivos."

nas e1eições para cargos executores."

====================== P A R E C E R HRO. 1S0035-6 ======================= =========:=======:==== P AR ~ C E R NRO. 1Se038-i ==============~========

Estamos de acordo em que "o texto eonstítuciona1 deve consa

grar o voto proporciona1 como direito do c~dadâo"1 como meio

de evitar que "s:1.stemas e1eitorais menos democráticos" venham.
a ser introduzidOs na constituição. Pe1a aprovação da Eme~-

da.

========================= C ONC L VSÃO ===============================
APROVADA.

Concordamos com o Constituin"te Har01do LimaI na medida em que

a emenda 9visa aprimorar a :ormU1açÃo origina1 do an~epro~e

to 91 acrescentando disposi1:iVo que determina a puniçÃo "tanto

dos mandantes quanto dos executores de tortura.

Voto: Opinamos pe1a aprovaçÃo da emenda.

========================= C o NC L usA O ======================~========

APROVADA.

o § 10. do art. 10 do anteproje~o passa a ter

======================== E ME KDA HRO. 1S0a36-~ =======================

AUTOR: HAROLDO L%nA
UF: SA PART%DO: PC PO B

AUTOR: V:J:RGZLOÁSZO DE SENHA
UF: 13A PART:tDO: Pl1DB

======================== E ME NDA HRO. 120339-9 =============:e========

suzrágio a todos os brasi1eiros l maiores de ~B

a seguinte redação: "É assegu~ado direito ele

anos l com capacidade eivi1 1 inc1usive aos

%nc1uam-se o seguinte parágrazo no art. 1e do

An-reprojeto "Dos Direitos po1ítícoS I Dos Direitos

C01etivos e Garantias"':

ana1zabetos l so1dados l cabos e marinheiros."

"Art. 13.

====================== P AR E C E R HRO. 1B3336-4 =======================

§ 40. Aos estrangeiros residentes no Brasi1 e

====================== P A RE C E R NRO. 180039-9 =======================
A emenda em causa visa a con%erir e1egibi1idade~ ao nive2

de munic1pios l e estrange~ros domici1iados no Erasí1 há

que peste traba~ham há mais de anos

do voto e o

municipa:ls l

cinco

exercíciocontínuos é %aCu1tado

direito à e1egibi1:idade nas _e1e~cões

no J1uniCipio onde tenham dom:ic:í.~io.'"

A redação origina2 guarda per:eita coerência com o posiciona

mento do Re1a1:or~ no que respeita ao capit~10 DOS D~REXTOS

pOLfTICOS I do anteprojeto. Pe1as razões expostas no Re~at6rio

~ ado~amos o voto aos 16 anos de idade ("caput" do art. 10);

mantivemos o voto dos ana1xabe~os ao não ~nc1u~-10S entre os

~mped~dos de a1ístar-se (; 20. do art. 10) e asseguramos o

direito do voto aos cabos I so1dados e marínheirosl e também

aos c~bos e so1dauos das Po1íc~as Hi1itares Estaduais e dos

corpos de Bombeiros Mi1itares (1 10. do art. 16). A proposi

ção está l pois~ prejUdicada.

========================= C o HCL USÃo =======~=======================

PRE,JUD:J:CADA.
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AUTOR: JOÃO PAULO
Ur: MG PARTXCO: p~

===============~======~= E M ~ N D A NRO. 1aee~3-7 =======================

re~erente à an~st1a, o seguinte:

mais de cinco anos. O autor, const~tuinte VXRGXLOÃSXO DE

SENNA, pretende com sua iniciativa corrigir a grave. ínjus

t~ca a estrangeiros~ que não obstante participarem e atuarem

nas comunidades em que moram~ não podem votar sequer para

Vereador. Tem razão o nobre consti~uinte.Aprovarnosa emenda

Acrescente-se ao "texto constitucional,

para inC1usão no 30. do Art. 10~ renumerando-se os demais.

c O N C ~ U sÃO =~==========~================== dec:1.arados nu1.os os a~os pun1tivos que

APROVADA. demitir~~ e pe.s eri-ttaz-arn e eXPu~saranl os servidores

civ~s E2' m11.itares por motivos po1iticoS. u

AUTOR: PAES DE ANDRADE
UF: C~ PARTIDO: PHDB

========~=============== E n E H D A NRO. 180040-2 =====:======:======:===
Dê-se ao art. 50. do antepr03eto a seguinte

redação:

=======~~;====~======= p A R E: C E R NRO. ~B0043-7 =======================
Parc~a1mente aco1hida a sugE9stâo da E:men<fa. Os atos puni-tivos

estão co1.ocad~s de ~orma eXP1ícita na proposta do Re1atos, no

Ucaput U do ar"'tigo LJ6.

"TOdOS têm direito à v~da~ à exístênc:ia

=~=~==================~==c O N c L U SÃO ==============:::=============:==
APROVADA PARC~ALMEMTE.

A tortura~ sob qua1quer meio e a qua1.quer titu1.o~

da honra~ reputacão e imagem púb1.ica.

======================== E M e N D A HRO. 180044-5 ==============.========

digna~ à

preservação

integridade :física e rnen"ta1.~ à
AUTOR: JOÃO PAULO
ur: MG PART%DO: PT

anistia e prescricão."
anteprojeto da SUbCOffi2ssão aos DireitoS P011ticos,

constitui crime ina.:f~ançáve1. insusceptíveJ.
Acresça-Se ao art. parágra:fo único do

====================== P A R E C E R NRO. 1S0e40-2 ============~==========

dos Direitos co1etivos

diSPositiVO:

esco1ha~ através do vo~o e na %orma

re1acionados com a vida cotidiana da comunidade~

que a 1ei de:finir~ dos agentes do Poder PÚb1.ico em

saneamento, saÚde ~ seguridade

esegurança

setores diretamentenos

transPorte,

direção

educacão~

de

soc1al.~

cargos

como hab:ttacão

o disposi~ivo contido na emenda propos~a já se encon~ra

lh2do de xorma mais c~ara~ ob~etíva e deta1.hada no Art. 45 e

seus parágra:fos.

Votamos pe~a prejUdicialidade.

========================= C o H C L U sÃo ~==========~=====~=============

P'REJUC:tCACA.

abasteC::Lmento~ en"tre outros."

APROVADA.

produtos, bens e servicos."

Acresca-se ao 1tem :t%X do ar~. 40 a palavra

trbenstr~ passando o mesmo a 'ter a seguinte redaç:ão:

"xxx estabelecer os deveres do Poder

PÚb1.ico, dis~íp1.inar a :fisca~ização e Qua1idade de

====================== p A R E C E R HRO.I 180e44-5 =============~~=====:::==

A emenda proposta coadjuva-se per%eitamente com o espiri~o

da democracia participativa~ presente neste Re2at6rio, uma

vez que amp~ia as %ormas de participação p~pu~ar~ estendendo

o dire::Lto de exercicio do voto a cargos de direcão de agên-

cias de servicos pÚb1.icoS díretamente vincu1.ados à vida da

comunidade.

Os resu1.tados dessa prática~ já eX~s~en~e em a2guns estados e

municípios do País~ podem 1~var ao :forta1ecimen~o da par~i

cipacâo e co-responsabi1idade comunitária no processo decis6

rio e na gestão das Po1iticas sociais. constitui~ na verdade~

mais um mecanismo de contro1e e :fiscaJ.1zação do poder~ v:1.-

sando maior transparência~ 1isura e e:ficácia da administracão

púb1i.ca 1oca1..

Tem razão ainda o i~ustre autor ao deixar a cargo da lei re

guJ.amentar as normas de :indicação dos cand::Ldatos e os proc:e

d::Lmen"tos e1ei"tora::Ls~ cons:iderando-se nossa divers:idade reg:i.o

na1~ estaduaJ. e municipa1..

Nosso voto é~ pO::LS~ pe1a aprovaCão da emenda~ que passarâ a

ser o 1nciso X do parágra70 único do Art. ~1~ renumerando_se

os demais.

====~~===================c o N C L U sÃO =================~=============

APROVADA.
10.~ item VX~ art. ~a~ aAcresca-se ao

=========~============P A R E C e R NRO. 18@041-1 ==============~========

Tem razão o nobre constituinte. A inC1.usão da pa1avra "b€ns"

AUTOR: JoÃO ~AULO
UF: MG P'ARTXDO: PT

=======:=:=:=====:====== E M E N D A NRO. 1S0041-1 ===:=:======:====:=====

comp1.eLa e esclarece o prop6sito do texto.

Opinamos pe1a aprovação.

====:====:=====:::======:== c o N C L U sÃo =========================~=====

AUTOR: JoÃo PAULO
UF: HG PART%COt PT

========~=============== E 11 E: H D A NRO. 1B0042-9 =================:::=====

expressão 996rgãos púb1:icos de proteção e de:fesa ao

c.onsumidoru~ passando a vigorar com a seguinte

redação:

AUTOR: ÁTXLA LXRA
UF: PX PART%OO: PFL

:::==~==========~=========E M E N D A NRO. 1B0345-3 ====================~==

Dispos~ções Transit6r~as

"!i 10. O De:fensor do Povo~ o Ministério

PÚb1.:lco~ as sociedades civis, órgãos púb1icos de A1.tera o prazo da conCessão de anistia.

protec§o e de:Eesa C;Jo consum;tdor e pessoas

;Juri.dicas têm 1.egi"t':unJ,.dade

gera1. e irrestrita a todos que~ nojUr::Ld:ic::ia1.mente con"tra

para

práticas

representar J

abusivas em

Artigo único. É conCeCfida a.nist:ia amp1a".

periodo

d1scip1.inar imposta por ato adm:i.nis~rat:i.vo.

c O H C L U sÃo =============~=========~=======

compreendido entre 2 de setembro de 1961 até a

promu~gação desta Constítuic§o~ :oram puní~os~ em

decorrêncía de motivação po1.ítica~ por Qua1quer

================:::===== P A R E C E R NRO. 1S3045-3 =======================
Deseja o autor da Emenda que o per iodo da abrangência da

An~st~a vá até a promu~gacão da conStituição. Não podemos

a~01.her a suges"tão~ porque estaríamos anis~iando apríoristí

camente. porém até ser considerada um estimu1.o à vio1acão.

a-roaexcecão Jdea1:os

a~os comp1.ementares ou sanção

ae sea,d.:ip1.oma

inst:i.'tucionais,

de~r~men~o do consumidor~"

c O H C L U SÃO ===============================

====================== P A R E: C E R NRO. 1aGe~2-9 =====~=================

o acréscimo sugerido supre uma ~a1ha do texto, que deixou de

ínc1.uir os 6rgãos púb1:lcos de de~esa do consumidor, que tem

hJ,.s~6r~camente des~nPenhado um pape1. de vanguarda na organi-

zacão e conscientizacão dos consumidores bras:l1.e:lros.

Nada mais justo~ portanto que reconhecer sua 1egitimidae:te pa_

ra rePresentar jUdicia1mente contra práticas abusívaS em de

primento do consumidor.

votamos pe1a aprovação.

APROVADA. REJEXTACA.
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AUTOR: LOUREMSeRG NUNES ROcaA
\lF: l1T PART:tDO: Pl1'Dt:i

====;=================== E n E H D A NRO. 1t:i00~6-1 ==================~====

AUTOR: VXRGfL%O TAvORA
UF: CE PARTXDO: PDG

======================== E K E H D A NRO. 1BB0~9-6 =======~===============

Nos ~ermos do § 20., do ar~. 14, do Reg~men~o

da Assemb1éia Nac~ona1 Consti~uin~e, inc1uam-se os

seguin~es disposit~vos:

Dê-se ao art. 14 do An~eprojêto "Dos Direitos

P01iticos, Dos Direi~os CoJ.etivOS e Garantias" a

seguinte redação e suprimam-se os arts. 15 S 16,

renumerando-se os demais:

77Art, 14. Lei comp1ementar ae:inirá OS casos

B. vida pregressa doscons:i,derada

"Art. será ree1eg~ve1, ~ara mais um manda~o,

quem haja exercido cargo de Pres~dente e-de Vice

Presidente da RepÓb1ica, de Governador e de Více

Governador, de Pre%eito e de vice-Pze:eito, por

e os prazos de

preServa,r l

ine1egibiJ.idaae, Visando a

qua:lquer

anterior."

tempo ... no i.mediatamen"te candida~os".

x o regime dêmocrático;

a probidade adminis~ra~iva;

admin~stracão dire~a ou indire~a... ou do ~oder

X%Z _ a norma1idade ~ a ~egitimidade das

e1eições contra a in%1uêncis ou abuso do oxercício

econômico;

píib1ico

o exercício do

emprego

Para

oucargo

mora1idade

:função$

xv _ a

de

==;=================== P A R E C E R ~RO. 1aaa~6-1 =======================
A emenda contraria %rOnts1mente o dispos~o no art. 1S do

proposto an~eproje1:o. Como zoi uma esco1na muito consciente,

ia da irree1igi.bi.1idade aos detentOra; de mandatos e~ecutivo,

que nos parece importante em o noSSo estágio de

desenv01vimento s6c~0-P012~icol so1~c~~amos a rejeição da

propOSta.

~~=;==~==================C o N C L U SÃO ~=====~=;==;===================

RE.1l;:1:TADA.

manda~o.

A\lTOR: V%LSOH DOUZA ,
UF: SC PA~TXDO: pnDB

======================== E H ~ H D A NRO. 2a9947-6 =======================
~o. são ine1egíveis:

sUbcomissão o segUin~e aispos~~ivo:

_ inc1uir no an~eprojeto e re1a~6rio da a) quem bouver exercido I por qua1quer tempo

no per~odo imediatamente an~erior~ os cargos de

Pres~den~e e Vice-presiden~e da Repúb1ica$ de

Ar~. o Cana~dato QUa1quer cargo e1etivo

~erá direito a pe10 menos se (seSsenta) dias de

:érias no períOdO imediatamente anterior à data

das e1eícões l não podendo ~er demí~1do em razão da

sua x12iacao P011tico-part~dárial e gozará de

estabi11dade no emprego enquan~o furar o seu

mandato."

Governador e de Vice-Governador e de Pre:ei~o e

Vice_P're:Eeito ..

b) que~ hOUver sucedido aO ~1tuJ.ar oU I dentro

dos doze meses anteriores ao P1ei~ol o tiver

sUbs~itUido Em qua~quer dos cargos ~ndicados na

a1.inea a;

===:================== P A R E C E R NRO. 180047-0 ===================~===

É jus~o que sejam estendidos aos empregados da empresa pri-

vada os bene~ícios concedidos aos servidores c~vis e mi2ita-

res.

pe1a aprovação em parte •

===:=========;=========== C o N C L U S ~ o ======:;=======================
APRoVADA PARCXALMENTE~

c) quem houver exerciao~ por qualquer~~empo~

~o Per.iodo ~mediatamente anterior~ os cargos de

Hinistro de Es~ado e de secre~ário de Estada;

c) quem houver exerciao$ por qua1quer ~empo,

no períOdO imedia~amente an~erior, os cargos de

nin~stro de Es~ado e de secretário de Estado;

AUTOR: EL%EL RODRIGUes
\lF: PA PA~T:tDO: pl1.'Dt:i

=====================:== E M E N D A ~RO. 1see~e-e =======================

d) no território de juriSdição do ti~Ularl o

cônjuge e os parentes consangu*íneos ou a:inS a~é

o terGeiro grau ou por adoção do Presidente da

~epúb1ical de Governaaor de Estado oU Terri~6rio,

de Pre$e~to ou de quem os haja SUb~i~UídO den~ro

de doze meses an~eriores aO p~ei~o~ sa1vo se

1:ituJ.ar de mandato e ca.ndida~o a

disporão de cabines indevassáveis apropr~adasl de

modo a assegurar a privacidade e ~ranqui2idade oe
cada e1ei~or$ no momento do voto."

Xnc1ua-se no artigo 10 1 o inciso no. XI no

anteprojeto e1aborado pe10 Re2ator da Subcomissão I

com os seguintes dispositiVos: e) o ocUpan~e tí~u1ar e:etivo ou ~nterino de

cargo... emprego ou %uncão cujo exerc~cio possa

in%~uir para per~urbar a norma1idade ou tornar

duvidosa a 1egi~im1dade das e1e~ções~ sa1vo se. ./
a%as~ar de%ínit2vamen1:e de um ou Ue outro nO prazo

estabe1ecido em 1ei, o qua~ não ~erá maior de doze

nem menor de nove meses an~eriores ao p1eito~

estipu1ado l desde jâ l o prazo de nove meses para o

a%as~amen~o de%in:l~ivo do exercício dos cargos de

Art. ia ..

f'J: _ Para esse xim as mesas receptoras

ree1e:lcao;

Pres:tdentel Piretor, secretário-Gera1 e

P'LibJ.:i.ca cen'tra~:i.zada

superín~enden~e

JJ.dministracão

desc~ntra1izada~

de órgão ou en~idqde da

oU

As ineJ.egib:l1idades propostas são draConianas.Os remédios por

e1a previstos são do mesmo gênero que os propostos no Ante

projeto. As dosagens l poréml são, a nOSSo ver~ excess:lvos.

Pe1a rejeição

=================~=======C O H C L V sÃO ===============================
RE:"E%TADA.

:=============~======= P A R E C E R NRO. 18e349-8 =====~=============:=~=

A emenda oxerecida pe10 nobre const~tuin~e E1ie1 Rodrigues l

pretende regu1amentar a %orma de vo~acão, Tem por objetiVO

assegurar privacidade e ~ranqUi1idade, aos e1e1tores ... no

momen~o do exerc~cio do voto.

Trata-se de matér~a per~inent~ à Legís1açáo E1ei~ora1 razão

j:)e1a quaJ. consideramos a emeneia prejudicada.

~==~===~=================c o H C L U SÃo ===============================
PRE"UD%CADA.

====================== P A R E C E R NRO. 1mo04S_S
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dos direitos co~etivbos e indiv1duais.

AUTOR: PERCIVAL MUNXZ
UF: l1T P.ARTIDO: P11D13

=============t=,.:========= E ]i :E: H D A NRO. 1130350_.0 ========================
sucornissão dos direitos po1it~cos~

~arágraxo 40.~ do artigo 16, a

Anteprojeto apresentado~ princi~a~mente no que diz respeito

à competência do De%ensor do ~ovo con%orme Art. 44 e seUs

ins:;:isos.

Acolhemos a exce1ente sugestão de encaminhar ao congr~sso

Haciona1~ )::lara e1eicâo do De%ensor do Povo~ candidatos suge

ridos pe1a sociedade civi2 organizada.

Quanto à pro)::losta de a1teração do termo Dezensor do Povo para

De~ensor cívico trata-se, con~orrne citadO, de uma questão

semântica. A terminOlogia não in1:er%ere na âmago da ques1:ão~

uma vez que a incUmbência de respeito aos prece:l.tos constitu-ecivisservidores

a

"parágra:fo 40. Os

seja dada

seguinte redação:

mi1itares serão 1icenc~ados~ com vencimentos c10nais está presen1:e em ambos.

integrais, a partir da data da indicação das

respectivas cand1daturas pe1as convenções

partidos P01:iticos a que pertencerem."
"0S

pre%erimos, no entento, adotar Dezensor do Povo, pe1a pró

pria tradição de uso desse insti1:uto.

Pe1a aprovacão parcia1.

========================= c o H C L U sÃo ===============================
APROVADA PARCIALMENTE.

anteprojeto do Re1ator a expressão "no trabaJ.ho"

passando sua redação a ser a seguinte:

AUTOR: LUIZ SALOMÃO
UF: RJ PARTIDO: PDT

======================== E M e N D A NRO. 180352-6 =======================

====================== P A R E C E R NRO. 1B0350-3 =======================
Ach~nos exagerado o prazo de 1icença começar desde a data da

convenção Partidária. Seria a concessão de verdade1ras 1iCen_

cas-prêmío a serem gozadas sem~ possive1mente~ o respectivo

tempo de serv~co.

Pe1a rejeicão.

c O N C L U SÃO

Inc1.uir no cap;[tul.o "0 art. 10. do

REo1E::ITADA.

AUTOR: XSMAEL WANDERLEY
UF: RN PARTIDO: PMDB

=======:================ :E: M E N D A NRO. 1133351-8 =======================

"Art. ~o. O Brasi1 é urna Repúb1ica soberana,

xundada na naciona1idade e no traoa1ho e dignidade

de seu povo ••• "

De:ensor Cívico: ====================== P A R e c ~ R NRO~ 180052-6 =======================

Art. 10. %nc1ua-se onde couber a seguinte

direitos co1etivos e garant1as.

incumbida, na xorma da 1ei comp1ementar~ de ze1ar

pe10 e%e~ivo respeito dos poderes do Estado aos

direitos assegurados nesta consti~uição~ apurando

A Emenda em ~oco busca a a1~erar a redação do Art. 10. do An

te)::lrojeto. Entendemos que a a1teração pretendida não coJ.ide

com o texto or1gina1, sobretudo se considerar que o trabalho

como componente :fundamentaJ. de estrutura da Naçáo~ como ta1 é

rconhec1do impJ.ic~tamente no texto atacado, como é no ~ 20.

do mesmo artigo e, eXpressamente~ no Art. 23 do capítu10 dos

Direitos C02etivos. Põr isso consideramos a r. Emenda como

prejud:i.cada.

========================= c o N C L U SÃO ===============================
PRE:JUD:J:CADA.

Cí"ica,Dexensoria

direitos po12ticos~ dos"0SSUbcomissão

d:ispos:i.Cão:

independentemente da autor.dade, e indicando aos

órgãos competentes as medidas necessárias à sua

correç.ão ou pun:i.ção u•

AUTOR: DÉLIO ERAZ
Uf": GO ~ARTIDO: PI1DE

======================== ~ M E N D A NRO. 180053-4 =======================

abusos e omissões "e qua1quer natureZa~

Dê-se art. ~"e sseu 10.~ do anteprojeto, a

§ 10. o De%ensor Civico poderá apurar e
seguinte redacão:

promover a responsabi1idade da autoridade~ no caso

de omissão abusiva, de quem se requisitou a adocão

das providências requeridas.

"Art. 10. são e2eitores os brasi1eiros que~ à

data da e1eição~ con~ém dezesseis anos ou mais~

aJ.istados na :forma da J.ei.

competência, a organizacão e

observados.

§ 20. Lei

seguintes

3 1 o a1~stamen~0 é obrígat6río para ~odos os

bras11eiros, sa1vu as exce~~ü~s previstas em 1ei,

mas o voto é xacuJ.ta1:ívo".

da

sobre

:funcionamento

disporá

°
comp1ementar

Civica,

principios:

De%ensoria

% _ o cexensor Civico é esco1hido~ em e1eicão

jurídico, respeito púb1ico e reputação i1ibada.

o maneia-te do De%ensor Cívico é erua-cxc

secreta,pe~a maioria abso1uta dos membros
====================== P A R ~ C E R NRO. 180353-4 =======================

A emenda é igua1 ao 'texto do Antepro:Jeto, com exceç'áo de um

ponto :fundamenta2: o da obrígatoriedade de voto~ estabe1ecida

no Anteprojeto por jUJ.gar-se que, nas condicões di~iceis do

arasil., é preciso mo'tivá-10, nem que seja pe1a coerção.

Pe1a Rejeição.

========================= C O N C L U sÃo ===============================
RE:JE:ITADA.

"a
saber

Deputados~ entre candidatos pe1adoscâmara

sociedade civi1 organizada~ de notório

invi01abi1:l.dade, os im)::ledimentos, as prerrogativas

precessuais dos membros do Par1amento e os
venc~mentos dos Ministros do Supremo Tribuna2

r'edera1.

:rn são atribuídas ao De%ensor civico a AUTOR: DOMINGOD L~ONELL%

VF: BA PARTIDO: PMDS

======================== E M ~ N D A NRO. 180054-2 =======================
:EJnenda Adi tiva :

:rv Todas as denúncias a)::luradas pe1a

Acrescente-se novo artigo ao cap~~U1o dis

direitos co1etivos:

De%ensoria Civica serão quando comprovadas,

obrigatória e gratuitamente~ pub11cadas nos me10s

d~ comunicação socia~~ nos "termos da 1ei

conjuntos habitacionais, dis~r~tos ou povoados ~em

Art. são dire~tos dos moradores e de sus

associações:

comp1emen1:ar.

===================~==P A R E C E R NRO. 1B3051-8 =======================
Entendemos que a emenda do i2ustre Constitu~nte Ismael U~n_

der2ev encontra-se atendída de zorm~ mais abrangente no

":r Os moradores dos baírros urbanos,
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o dir~ito de e organizar em associacões ~nicas por

bairro 7 diStrito ou povoado com um m~nimo de 350

unidades de moradia zami~iar~-

AUTOR: DOMINGOS LEON~LLX

UF: BA PART%DO: PMDB

======================== E M E H D A NRO. 180956_9 =======================
Emenda Aditiva:

X% As associações de moradores 1ega1men~e

const~tuídas de capacidade processua~ para dezesa

jUdic~a1 ou adm~nistratíva dos interesses por e1a

Dê-se nova redação ao caput do art. 3~ e ao

i1;em :rV~

moradores a representação direta ou indireta nos

representados~ podendo intervir como

interesSadG ou sUbstituto processua1.

assegurada às associações de

Conse::thos e

É

6rgãos c01egiados

terceiro

muni.cipais~

"caput Art. 31~ As entidades e associações

representa"tivas de interesses sociais e co1etivos

serão p~rte 1eg1tima para rEquererem inzormações

ao Poder PÍlbl.ico e promoverem as ações qUe visam à

de%esa destes, na %orma da :Lei~

estaduais ou %ederais 7 cuja competência envo~va

interesses dos moradores representados. xv o direito à :iD%ormação sobre os atos e

so%rer intervenção~ ser suspensa ou diss01vida

xv _ Compete às associações de morador~s

dezender os direitos e os interesses dos cidadões

residentes no bairro7 distrito ou povoado em que

etiver organizada.

NenhUma associação de moradores poderá

pe:La

v

autorid'ade pÍlb:Lica 7 senão por decisão

95t05 do governo e das entidades contro1adas pe10

Poder PÚb1ico~ rel.ativos à gestão do~ ~nteresses

ob:Jet:t.VOs."

======~=;========~====P A R E C E R NRO. 1S0056-9 =======================
A redação proposta para o "caput" do Ar"t. 31 é mais c1ara e

Objetiva~ uma vez que a in%ormação é %unaamental para a de~e-

sa dos d~reitos col.etivos~

jUdic~a~~ garantindo amp10 direíto de de%esa.

vx A AssembJ.é:!.a Geral. é o 6rgão

No que se re:fere ao inciso XV7 enten~emos que nossa redação é

mais abrangente e deveria permanecer~ acrescida da pa1avra

"'gastos" ~

de1iberativo supremo dê!' associação de moradores~

sendo de sua competênc~a exc2usiva aprovar-l.he os

estatutos~ deJ.iberar sobre suas %i1iacões~

opinamos pe1a aprovação parcia1 da emenda~

===========:=====~====:==C o H C ~ U SÃO ===============================
APROVADA PARC~ALMENTE~

:federações e conzederações~ contribuição

%inanceiro e e1eicões para seus órgãos diretivos~

===;=============~====P A R E C E R HRO. 120054_2 =~=====~===============

AUTOR: DOMXHGOS LEONELL~

Ui'": SA PARTI:DO: Pl'1DB

======================== E M E H D A NRO~ 1B0GS7-7 ======================
SUbstitua-se:

====================== P A R E C E R NRO. 120057_7 ======================

-Art~ 18 A 1e~ estabe1ecerá a %orma pe1a qua1

a maioria dos eleitores poderá destituir do cargo

exercicio do mandato.-

noco1et:ivacon%iancadadecairqueàque1e

os direitos especí%icos dos moradores e sua associacões que o

i2us~re Cons~ítUinte propõe ínc1uir no Antepro~eto já se en_

contram aco:Lhidos de maneira ampl.a e abrangente Para todos os

tipos de %ormas associativas~

Assím os incisos ~~ ZI 7 V e V~~ propostos já estão amparados

pe10 A~t~ 27~ ~ 1o~ e ~ 30~ Os dispositivos contidos nos ~n

cisos X%% e XV %oram igual.mente contempl.ados no Art. 31. e in

ciso ~ do parágra%o único.

VotamQs~ portanto7 pe1a prejudicía1idade.

========================= C o H C L U SÃo ===============================
PR.e:,JUDZCADA~

Acrescente-se:

Emenda Adit:!.va:

:forma da :Lei~

dezesse1S anos na data da e1eição~ a1istados na

e1egeu o par1amentar têm o dire:i~o de acionar os mecanismos

do voto dest~tu~ntes contra
1e1e.

Pe1a prejudicia1~dade.

========================= C O N C L U sÃo ===~==========================

PR.E:JUD~CADA.

trata-se de estabe:Lecer desde :Logo que será da maioria dos

e2eitores a iniciativa do voto destituinte.r aos que venham a

decair da con%iança co1etiva no exerc~cio do mandato. Em sua

bri1hante argumentaçâo 7 o Au"tor enxatiza que -n6s não

eximimos o mandato par~amentar do vot~ destituinte.

:rnsistimos~ apenaS 7 na tese da soberania popu1ar: o voto da

maioria que desti"tui o e1ei'to~"

Intenta o i1ustre Constituinte au~pr da Emenda %ixar redação

diversa da do Anteprojeto 7 em seu artigo 18. Especizicamente~

Bem recusar a va1idade dessa entendimento~ esc1arecemos qUe~

na %Ortna estatu1da no Anteprojeto~ a questão do n'Úmero 7 entre

outras 7 %icou de%er~da~o regulamento a ser baixado por l.ei

comp1etnentar.

A admit~r a Emenda~ deveríamos cons1derar também outras

hip6teses~ como a de s6 os e1eitos do ~stado pe10 qual se

serem

Po1i.t1.ca

e~e"tiVo'S.r

voto os ma10res de

votarem

candidatando-se a cargos

Dos direitos po:L!ticos

Ar~~ ~0. Tem direito

direi~o de participar 1ivremente da vida

do

exercendo cargos púb1icos~

votadOs~ in"tegranao partidos po1~ticos7 obedecidas

apenas as normas vigentes para todos os servidores

Púb1:iCos~n

"§ ~o. É assegurado aos cidadãos mi1itares o

AUTOR: DOMXNGOS LEONELLX
ur: SA PART~DO: PMDS

======================== E M E H D A NRO~ 1S005S-1 =======================

====================== P A R E C E R NRO~ 1B00SS-1 =======================
Rea1mente~ o Anteprojeto não exp:Licita o direito de os mi1i_

tares partiCiparem ~ivremente da vida po~ítica do Pais. Mas

esse direito está bastante c2aro ~nc1u~ive na Art. 16~ ; 1o~

onde estão estabe1ec:idos os prazos de des:incompatibi1ização

para os mi1itares que se candidatem a cargo e:Letivo~ Exp1i-

citar esse direi~o é 1abéu que perpetua a distincão entre c~_

vis e mi1itares~

AUTOR: OSWALCO LXkA rXLHO
UF: PE PARTI:DO: PMDB

======================== E M E H O A NRO. 1B0058-5 =======================
"Ar~. As disposições constitucionais poderáo

ser submetidas a re~erendo popu2ar na %orma da

1ei~ no prazo de sessenta (63) dias da sua

aprovação~ se assím %or requerido por um terço dos

constituintes ou por cem mi~ (100.000) eleitores~

Pela rejeicão. parágra~o único~ A disposição submetida à

c O H C L U S h o ===============================
REJ:E:%TADA.

decisão ~opu:Lar s6 entrará em vigor se aprovada no

re:Eerendo~"
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====;;==;=====;======= P A R E C E R NRO. 180058-5 =========;=============
A emende, de be1a intencão, padece apenas de um de~e~to: de-

veria usar o termo "deverão", em 1\.lg~r de "poderão". F"ora

isso, está dentro do esp~rito das propostas do anteprojeto

do re1ator. Somos portanto pe1a sua aprovação, parcia1mente,

com a SUbstituição que propomos., de "trocar "poderão" por

"deverão".

========~================C O N C L U SÃO

APROVADA PARCXALHENTE.
===============================

norteia, de que "todo poder emana do povo e com o povo serã

eXerc:Ldo". o :fato de que: .. é individuo que a cada pessoa

corresponde urna idéia própria da 1eí. que o bene:ficia, e dos

outros impõe deveres", con~itui-se num vicio da cU1tura

brasi1eira, que ating~ por igua1 as camadas ditas popu1ares e

a "so:i-d:Lsau't" e1:ite ... sendo mais de veriminar nesta, de quem

se deve exig~r mais - e que deve exigir mais de si. Pe1a

.zed e ã c ão ,

===========~============= c O N C L U sÃo ===============================
REJ':E::tTADA.

AUTOR: JOÃO MENE2ES
CF: PA PARTXDO: PFL

======================== E M E N D A NRO. 1BGG59-3 =======================
Do Capítu10 re~erente aos DireitOS Po1~ticos

(Da Soberania), suprimam-se o art. 10. seus

parágra:fos.

AUTOR: JoAo HENE2ES
UF': PA PARTIDO: PFL

=====================~==E M E N n A NRO. 1E0063_1 =============~=========

suprima-se o art. 240. e o parágra~o ún~co.

====================== P A R E C E R NRO. 1SS059-3 ======================= ====================== P A R E: C E R :tiRO. 1E0063-1 =============~=========

as idéias de cada subcomissão, e acreditamos que temos uma

contribuicão pr6pr~a, e criativa, que pode ser aproveitada

por SUbcomissão a:im, não vemos razão para suprimir o Art.10.

A2ém do mais? e1e estabe1ece proposicóes de principio que

são :fundamentais ao nosso Anteprojeto e que, a não serem

:feitas, deS%:L9Uram-no comp1etamente.

Pe~a rejeição.

========================= C O N C L U sÃo ==:============================
RE:oJE:XTADA.

Não havendo, não há, uma rígida compartimentacão entre o.argumento de que parágra~o único é por demais vago e

carece de especi:ficidade quando a sua exequibi1idade, é

:fraco.

A sociedade ~ras:i1eira já se vai organizando e apresentando

um grande número de canais pe10s quais Expressa sua opinião.

Trata-se, en~ão, de, ouvidos os canais existentes, amp1i&-10S

• De resto, não é por ser-de di:f~c:i1 execução que se vai

"",==,=:::~::~:,::,~::=i:é~aNb:a~:e:aÃr:;:~::::",==,===,=",=========.J
REJEITADA.

AUTOR: JOÃo MENEzeS
UF: PA pART:IDO: PF'L

==================:===== E M E N D A NRO. 180060-7 =======================

AUTOR: JoÃo MENE2ES
UF: PA PARTIDO: PFL

======================== E M E N D A NRO. 1Be064_e =============~=========

suprima_se o art. ~7 e seu parágra:o único. suprima-se o art. 250.

====================~=P A R E C E R NRO. 180060-7 =======================
Rejeitamos :fortemente a emenda e sua justi~icação. Não é ver

dade que OS detentores de mandatos e2etivos sempre prestem

contas de suas atividades aos e1eitores~ Dir~emos, mesmo, que

é raro que isso aconteça. O que há é muito c1iente~~smo.

Quanto às impugnações junto à Justiça E1eítora1, que hoje

cessam qoro a dip1omacão, convém que sejam possíveis em qua1

quer tempo, durante o mandato, para que não prescre~am, tão

:faci1mente, os SUpostos abusos de época e1eitora1.

Pe1a rejeição portanto.

C O N C L U sÃo
REJ';:XTADA.

AUTOR: 40ÃO MENEZES
Ui": ~A PARTXDO: P!="L

======================== E M E :ti D A NRO. 1E0061-S =======================

=================2==== P A R E C E ~ NRO. 1B0064_0 =======================
Parece_nos dos mais justos o principio de que cada.um deve

contr:Lbuir proporciona1men~e a sua capacidade. s6 assim se

:inverterá o sistema de privi1ég:ios que :az do aras:i1 o PQ~S

20. ou 30. co1ocado na disparidade de renda. E essa

contribU:Lcão não se deveria sequer restring:ir ~ capacidade

econômica ou :inanceira. os mais inte1i.gentes, os lnais

i1ustrados, de mais saÍlde, ao invés de e~igirem e

reiv:indicarem mais, devem comparecer Com o seu contr:!.bu'to

para a me1horia da vida brasi1eira.

A1ém de tudO J como traba1ha-se numa Carta nova, não há porque

deixar de estabe1ecer o pr~nc~pío. Lembre-se que, embora o

imposto de renda seja progress~vo, o s~s~ema ~isca~,

g1oba1mente apreciadO ... é zortemente regressivo.

Pe1a rejeicão.

===~========~========~===c O N C L U sÃO ===~===========================

REJEZTADA ..

supr~ma-se o art. 20 do antepro~eto.

====================== P A R E C E R :tiRO. 180061-5

AUTOR: .10Ão MENEZES
UF: PA PARTXDO: PFL

====================~===E M e N D A NRo. 1J3GG55_S

":inadmitidas os de caráter secreto e param:L1i1:ar".

====================== P A R E c E: R NRO. 1E0065_2 =======================
Concordamos com a ret~rada da proibicão de :formação de

associacões secretas. De qua1quer modo, nenhuma associacão

secreta se rotu1a como ta1: haver~a uma grande margem de

arb~~r:Lo nessa dexinição. Poderiam ser postas sob suspejta,

por exemp1o ... certas ordens re1igiosas.

Quanto às associações parami1itares acred~tamos haver maior

grau de concordância sobre

Pe1a aprovação parC:La1.

dez:i.nicão e permíciosidade.

zine:in270.,art.Closuprima-se,
A primeira parte do argumento da justi:ficação é :fa1acioso?

pois a exigênci.a de " 2/3 " dos votos :favoráveis dos membros

de cada uma das casas, em dois turnos de di~cussão e votação

para aprovação de emenda à Const~tuição é uma exigência da

constituiÇão ATUAL que não se sabe se será mant2da na Cons

tittli.cão que estéilflÜS e1aboiau";O. Se por acaso, :for mantida

essa exigêncía de 2/3 ( como é provavé1 ), será :fác~1, à

Comissão de Sistematização, obter a compatíbi1izacão do

"QUORUl'S". A idéia básica, a do de:E"ensor popu1ar, é váa ã cre ,

mo~ívo por que somos pe~a rejeição da emenda.

==================~======c o H C L U SÃo ===============================
tu:.1E:ZTADA.

c o N C L usA O

AUTOR: JOÃO MENEZES
UF: PA PART%OO: PE"t..

======================== E M E N D A NRO. 1S3062-3 =========;=============

APROVADA PARCIALMENTE.

suprima-se o art. 210.do ant~projeto.

==================:=== P A R E C E R MRO. 180362-3 =======================
A iniciativa POpu1ar de 1e1 é :fundamenta1 dentro do caráter

inovador do Anteprojeto no que se re:fere à participação

popu1ar no destino da Repúb1ica, "respÍlb~i.ca", "coisa

púb~ica". !="undamenta1 porque coerente com o principio que o

AUTOR: 40ÃO M~NE2ES
UF": PA PARTZnO: PFL

=============~==========E M E N D A NRO. 1S006S_6 =======================

Acrecente-se ao Caput do art.. 28, a %rase '~e

acordo com a 1ei".



====================== P A R E C E R NRO. 180066-6 =======================
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parágra:fo único Todos ~em direito de

iminente à saúde I enquanto não zorem adotadas

medidas para e1iminacâo do riSCaI sendo vedada

qualquer punicão ou reducão sa1aríal .."

ou que representam risco grave ou

Discordamos da emenda do i1ustre Senador João nenezes. o d~s

pos~tivo deve ser auto-ap1icável. Pe1a rejeição

========================= C o N C L U sÃo ===============================

REJE:ITADA.

AUTOR: JOÃo MENEZES
UF: PA PART2DO: PFL

======================== E M E }l D A NRO. 1~0067_4 =======================

recusar

perigosos

traba~har em amb:ientes :i.nsalubresl

suprima-se do art. 290. o período que vai de

nCada órgãon stlé nao pÚblico".

====================== P A R E C E R NRO. 1B0057-4 =======================

A disposição é realmente burocratizante e l portanto 1 num

sen~ido mais amplol :rustra aos interesses coletivos.

Pela rejeição.

c o N C L U sÃO
REJE'ITADA.

_===================== P A R E C E R NRO. 1B0071-2 =======================

Entendemos que a emenda o:fe~cida pe10 Constituinte Eduardo

Jorge se re%ere a direito especi%ico 1 que deverá ser ~ratado

de :forma mais adequada no capíLulo concernente ao Direito dos

Traba1hadoresl o que não nos compete l razão pela qua1 1 vota-

mos pela pr€~~aicia1idade.

========================= c o H C L U SÃo ===============================
I='RE:.JUD:ICADA.

AUTOR: FLAVIO PALMIER DA VEIGA
UF: RJ PARTIDO: PMDB

======================== E: M E N D A NRO. 1S0072-1 =======================

seguinte redacão:

AUTOR: JoÃo MENEZES
UF: PA PARTXDO: PFL

======================== E M E N D A NRO. 1B006B-2
Dê-se ao 10. do art .. do anteprojeto a

suprima-se o inciso II do art. 310.

======================~pA R E C E R NRO. 180068-2 =======================

Não é por ser di%ícil de pôr em prática qUe se va1 abandonar

uma idéia boa. Argumentos como os apresentados na

justi%~cacão aa emenda são do tipo que a aristocracia

apresentava I antes do surgimento da representacão popu1ar nos

par1amen~os modernos.

Deve-se acreditar no povo e pôr a imaginação criadora a

trabalhar. Pe1a rejeicão.

========================= c O H C L U sÃo ===============================
REJE:tTADA.

AUTOR: JoÃO MENEZES
UI": PA PART:tDO: PFL

======================== E H E H D A NRO. 1Se069-1 =======================

suprima-se o art. 3~0.

====================== P A R E C E R NRO. 1B0369-1 =======================

O ~ato de uma matéria já ter sido abordada pela legiSlação

ordinária vigente não implica que de não deva ou não possa

ser tratada no texto constitucional. No caso l bom s~nal é que

o assunto já tenha sido regUlado. Disposto na constituicáo l

consolida-se a tendência. Pela rejeição 1 portanto.

========================= C o H C L U sÃo ===============================

RE.J'E::t"TADA.

AUTOR: JoÃO MENEZES
UI"': PA PARTIDO: PF'L

======================== E M E H D A HRO. 1S0e70-~ =======================

suprima-se o primeiro parágra%o do art. ~2Q.

userão ::facUl.tativos l para os brasil.e:f.ros de

ambos os sexos I o alís1:amento e o votou ••

===================~== P A R E C E: R HRO. 1B0072-1 =======================

A nova redação proposta pelo nobre Constituinte Flávio

Pal.mier da veiga quanto ao vo1:o %acul.tativo extensivo a todos

os brasil.eirOS I deixa de estar em consonância com as razões

expostas no Anteprojeto l uma vez que entendemos como dever.
cívico o exercicio do voto a partir dos dezo~to anos l

mantendo a Op'cão somente entre dezesseis e dezoito anos.

Somos pel.a rejeição.

c O N C L U SÃO ~==============================

REJEITADA.

AUTOR: MAURO BORGES
Uf": GO PARTXDO: PDC

==========;============= E M E N o A NRO. 1S0073-9 =======================

CDo const2tu2n~e Mau~o Borges)

Dá reparacão aos cidadãos que tiveram suas

garantias ind~vidua~s e seus direitos humanos

v~01adcs através da proibição do exercíc~o da

pro%~ssão~

Xnclua-se onde couber:

Art~ Aos cidadãos bra~~l.eiros proibiaos de

exercer sua pro%2ssão a~ravés das Por~arias

aeroviários atingidOS por atos institucionnis ou

compl.ementares.

Reservadas no. S-S0-GHS 1 de 19 de junhO de 1964 e

no •. 2-2ES-GMS 1 de 1 de setembro de 1966 1 a uniâo

pagarâ como indenizacão de 230.000n OTN a todos os

5 A União l atravlé5 do Ministério da Fazenda l

mediante relação fornecida pelo Ministério da

Aeronáutica l providenc~ará dentro de 90.d1a5 1 a

====================== P A R E C E R HRO. 120070-4 =======================

É ponto paci%ico que a liberdade de pensamento não pode

estar sujeita a qualquer restricão l e mui~o menos à censura

de autoridade policial.

O artigo ataCado prevê a dexesa da sociedade contra abusos

que possam ser cometidos ao uso dessa 1iberdade.

Pe1E'1 re:1ei.cão

========================= c O N C ~ U sÃO ===============================

RE:.JE:XTADA.

m:Ll:í.'t:ares da Aeronáu't:ical aeronau1:aS I

partir da promU1gação desta constituição 1 o
AUTOR: ~DUA~DO ~ORGE

Uf": SI=' PARTXDO: PT

======================== E: H E N D A NRO. 1B0071-2 =======================

pagamento dos va10res individuais a cada cidadão 1

ou no caso de seu :a1ecimen't:o l aos seus herdeiros

lega:Ls.
_ Acrescentar

anteprojeto ..

"Art. 23

parágra.%o ao art.. 23 do

====================== P A R E C E R tiRO. 11l3373-9

Matéría acolhida em parte no anteprojeto.

Pe1a aprovacão parcia1.

C O N C L U SÃO

APROVADA PARCIALMENTE ..
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AUTOR: FERNANDO HENRiQUE CARDOSO
UF: SP PARTXOO: PWDB

======================== E M E H D A HRO. 1B007~-7 =======================

AUTOR: ~oÃo PAULO
UF: MG PARTIDO: PT

======================== E M E N D A NRO. 1B0377_1 =====================

:tnc1ua-se:

"Art. Leí comp1ementar regu1ará o direito de

at~vidades partidárias, especia1mente as campanhas

eJ.eitorais.

:financiamento.r com recursos púb1icos, das

Aos mi1itares nã anistiados que.r no periodo

de 1950 à 1954, atuaram nas entidades associativas

da c1asse, de:fendendo reivindicacões e posições

naciona1istas e que :foram des1igados da ativa por

atos administrativos, por mO~:l.vação P01ítica, têm l

igua1mente l ass~gurados os direi'tos e van~agens

deste ar'tigo.

====================== P A R E C E R NRO. 1BB074-7 =======================
O dispositivo, conquanto interessante, teria.r como endereco

mais correto, a subcomissão do sistema E1eitoraJ. e Partidcs

po11:.ticos.

Devemos considerá-1a prejud~cada.

========================= C o tE C L U SÃO ===============================
PRE.J'UO:rCADA.

====================== P A R E C E R NRO. 180D77-1 =====================
prejUdicada, pois os de1itos P01iticos ocorr1dos no período

que se deseja abranger pe1a Emenda já ~oram contemp1adoS na

redação do parágra:o 20. do artigo ~~6, da proposta do

Re1ator

C o N C L VS A O

PREJUDICADA.

AUTOR: FERNANDO HENRXQUE CARDOSO
UF: SP PARTZDO: PJiDB

======================== E M E H D A NRO. 1S0075-5 =======================
Inc1ua-se no art. 31:

AUTOR: cASSIO CUNHA LXMA
UP: PB PARTZDO: PMba

============~===========E ~ E N D A NRO. 1a3078-0 ===========~=========

a obrigação do Poder Púb1ico de
Modí:ique-se o art. 10 e seus parágra:os do

Anteprojeto l ado'tando_se a seguinte redacão:
produz2r e :fazer divulga amplamente.r e em tempo

====================== P A R E C E R NRO. 183075-5 =======================

\eSC1arec:!mento de seus atos e projetos."

hábil., toda in:formação re1evante para Art. ia Têm direi~o a voto os maiores de

idade na data da e1eicãol a1istados na %orma da

1e1.

direto.r e o votOI secreto e %acu1tat1VO.

os brasi1eiros l sa1vo as excessões previstas em

§ 10. O aJ.istamen~o é obriga~ório para todos

====================== P A ~ E C E R NRO. 120078-0 =====================

popu1ar é un~versa1su:frág:io§ ;20. o

J.ei..

A emenda é pertinente.r a1ém de ter justí~icacão sucinta e

adequada. Na verdade uma merit6ria mani:estacão da vontade

cons~ituinte. Assim como na reso1ucão industria1 a mercadoria

trans:ormou-se numa das :formas patentes da riqueza das

nações, na era da in:formática a in%ormação é uma das :ormaS

dessa riqueza. A1ém disso, quando púb1ica.r é uma das

condições da 1iberdade-dos povos. Pe1a aprovacão.

========================= C o H C L U sÃo ===============================
APROVADA.

%nc1ua-se onde couber:

"São "também :LneJ.eg:í.veis:

AUTOR: SA11XR ACHÔA
UF: SP PARTIDÇ): PMD8

=~====================== E M E N D A HRO. 180376-3 =======================

"Os dirigentes partidários que exerçam cargos

nas respectivas Comissões Executivas quer Federa1.r

Estadua1 ou Municipa1, a não sequer se l.1cenciem

de seus cargo partidários pe10 menos seis (6)

Substituir a redacão do ar~igo 50. pe1a
seguinte:

AUTOR: CID SABÓIA DE CARVALHO
UP: CE PARTXDO: PliDB

A emenda sugerida pe10 nobre Constituinte Cassio Cunha Lima

está em par'te aco1hida no Anteprojeto apresentado.

Deixamos de inc1uir o voto :acu1tativo em todas os niveis,

por entendermos, que a partir dos dezoito anos a

conscientizacão Po1ít:ica conduz a obrigatori.edade.

Votamos pe1a rejeicão.

========================= C O N C L U SÃO =============================:
REJEITADA.

======================== E li E: H D A NRO. 180379-8 =====================a que pretendam

crimes de quaJ.quer"or

eJ.eiçõesdas

condenados

antes

"Os

meses

concorrer" •.
Art. 50. A cidadania é a mesma para tOdos.r

imune de vedações e cassacões e, como expressão

natureza desde que a pena tenha ido superior a 2

(dois) anos de recl.usão, cuja sentença 'tenha

transitado em ,u1gado, a não ser que devidamente

reabi1itados perante a Justica competente. ind:iv:i.dua1, é direito inerente à própri.a
persona1idade.

"os réus dehunciados em mais de 3 processos

superior a 1 (um) ano de rec1usão".

C o N C L usA O ===============================

'nOs devedores de impor'tâncias superiores a' 50

sa1ários minimos, cujos débi~os es'tejam sendo

cobrados jUdicia1men'te e não garantam a execução

com bens su:icien~es".

==:===========================c O H C L U sÃo

====================== P A R E C E R ~RO. 120379-8 =====================:
Pretende o :i.1ustre Autor da Emenda ver substituída a redacão

dada pe10 Anteprojeto ao ar'tigo 50 • .r entendendo "'que deve e

disposi. tive ser ma ã ss :ortel consagrando a impossibi1idade

de cassacão ou de vedacões de um direito qU~ se con:unde com

a persona1idade ." A redação sugerida proc1ama que "'a

cidadania é a mesma para todos"', expressão que concorda com o

origina1, dispondo: "TodOS têm igual. direito ao p1eno

exercício da cidadania"'. por :igua1 1 "'a cidadania •••• :imune de

vedações e cassações"'.r da Emenda, não con:fJ.í"ta com "'pl.eno

exercício da cidadania", do autor l projeto. Por %:im, a

cidadania.r "'corno expressão indi.vidua], é direito inerente à

própria persona1idade··.r da Emenda, não é discrepante da

de~inição de que a "ci.dadania é expressão individual. da

soberania do povo", :ormuJ.ada pe10 Anteprojeto. A norma

sugerida parece-nos atendida no ~exto do Redator. Pe1a

prejud:icia1idade.

cada um de1es l sejaquais.r a pena mínima

====================== P A R E c E R NRO. 183076-3 =======================
O ~nstitu~o da Emenda no processo 2egis1ativo exige Objetivi-

dade em seu emprego. Se discorda de determinado dispositivo

do projeto.r o par1amentar podeI por EmendaI propor desde a1te

rações redacionais à sua supressão pura e s~mp1es. O nobre

ccns ta. tuin'te salll:í.r Achôa não nos submeteu uma Emenda, mas

três di:ferentes sugestões sob a recomendação "inc1ua-se onde

couber". Como sugestões ao Anteprojeto.r as propostas são in

tempestivas; como Emenda.r não atendem às caracterist2.cas do

instituto, e por isso não podem ser consideradas.

RE:,JE:%TADA. PRE:.J'UDICADA.
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AUTOR: PAULO RAMOS
UF: R~ PART%DO: PMDB

======================== E M E H D A NRO. 1B3~B~-1 =======================

AUTOR: ULDVR%CO PZNTO
UF: SA PART%DO: PMDB

======================== E M E N O A NRO. 1B00B2-B =======================

constituciona2, na parte re1ativa às Disposições

Gerais e Trans2tórias, o seguinte dispositivo:

seja dada aos parágrazos 10.~ 30. e Bo.~ a

segu~nte redação:

%nc1ua-se no anteprojeto de texto

Guerra. Em seu 1ugar, é criada a EscoJ.a superior

de Dexesa da Paz" do Meio Ambiente e dos Direitos

§ 10. A An~st~a de que trata esse art~go

garante aos anistiados Civis e Mi2itares~ desde

que requerida até doze meses após a prOmU2gação

desta constituição~ a reintegração ao serviço

"Art. F1ca extint~ Esco1a superior de

ativo" recebimento dos vencimentos~ sa1ários~ Humanos.

van~agens e gratizicações atrasadas~ com seus

va20res corrigidos, a contar da data de punição,

promoções a cargos~ postos~ graduaçõs ou zuncões,

a que tem direito em equiparação aos que

§ 10. A Esc01a Superior de De%esa da Paz, do

~eio Amb1ente e dos Direitos Humanos terá por

%inaJ.idade a promoçâo da am~zade, da c01aboracão e

eszorços em de%esa da paz, do meio ambiente e dos

direitos hUmanos. Na rea~ização dos seus %1n5, a

so~idar~edade en~re os povos do mundo"permaneceram em atividade até o ú1timo posto de

carreira" computando-se o tempo de aXBstamento

como de e%etivo servico~ para todos os ezeitas

1egais. Esc01a

seus

Superior de Dezesa da Paza, do Meio

&nbiente e dos D~reitos Humanos congregará todas

as associações e entidades congêneres" a zim de

promocões por antigUidade" merecimento ou esco1ha,

venc~men~os, sa1ários, v~n~agens e gra~izicações"

§ 30. _ s~o considerados preenchidas todas as

exigências dos estatutos e dema~s 1eis que regem a

vida do Servidor Civi2 ou Mi2itar, da Administracã

Direta ou Xndireta, na presuncãõ de que amp1amente

somar ~orças em de%esa da v1da e da n~tureza~

particu1armente da organizacão da Nações Un~das

(ONU)" contra a corrida armamentista e a Pol~tica

belicista do "comp1ezo industria1-mi1itar a serviço

da

internacionais"

~nternaciona1"

e

os eszorços em apoio às

:financeiro

todos

nacionais

capita1do

empreendendo

iniciativas

no que respe~ta à rein~egração"satiszeitas..

prescrição" decadência ou renúncia de direito, nem

outras exigências" requisitos ou cursos.

Mi1itares e trabaJ.hadores abrangidOS por esse

artigo, jâ %a1ecidos~ ou desaparec~dos, %aráo jús

Os Dependentes de Servidores civis e

e não prevaJ.ecerão

70.

quaisquer aJ.egações de destru1ção, da misér28 e da morte. A Escola

Superior de De%esa da Paz" do Meio Ambien~e e dos

D1reitos Humanos promoverá pesquisas, seminários e

cursos regu1ares para paci%istas, ecoJ.ogistas e

humanistas que propagarão a sua concepção de vida

(Ueltanschaung) de dezesa da paz" do meio ambiente

e dos direitos humanos em ~odos os segmentos da

as vantagens pecuniárias da pensão especial. soc1edade.

correspondente ao cargo, zuncão, emprego" posto de

di:ferencas atrasadas" até a data do za1ec~mento.

sido asseguradas agraduacão que

bene:ficiário

teriam

dessa anistia" inc1usive

cada

as

§ 20. A Esc02a Superior de Dezesa da Paz, do

Meio ~nbiente e dos Direitos Humanos será mant~da

pe10 Conse1ho Naciona1 de De:fesa da Paz" do Meio

Ambiente e dos D1reitos Humanos integrado por

§ Bo. _ caberá à un~ão Prover os Recursos

Financeiros Necessários à Ap1icacão da Anistia de

representan~es do Ministério

Exteriores (Ztamaratv)" Conse1ho de

das aeaecõeç

Reitores da

que trata o presente artigo" excetuadas as Universidades Brasi1eiras (CRUS) " orqem dos

indenizações pertinentes aos traba1hadors do setor

particiacão no PZS" PASEP e Fundo de Garantia.

privada" assegurando, inc1usive, o direito à

Advogados do Brasi1 COAB), Sociedade Brasileira

para o Progresso da Ciência (BEPC) Associação

arasi1e~ra de Zmprensa (ABZ)" con%erência Naciona1

dos Bispos do Brasí1 (CNBB), Congresso NacionaJ."

Evangélicas do Brasil., Con%ederações nacionais de

(CONDEPAZ)" Sociedade Erasi1eira de De:fesa da

Ecologia e do Meio Ambiente" Conse1ho de De%esa

dos Direitos da Pessoa Humana" a1ém de outras

sociedades civis a%ins.

PÚbJ.ico" Igrejas

Pasda

de

De%esade

concílio

conseano

Ministério

Traba1hadores"

c OHC L USÃO ===============================

==================r=== P ARE C E R HRO. 1B0080-1 =======================
AcoJ.hida a parte que sugere a amp1iaçáo dos direitos aos de

pendentes dos anistiados já %aJ.ecidos, no que respeita aos

proventos atrasados.

As demais sugestões que já estão contempJ.adas nos parágra:fOS

10. e 30." do artigo 46, da proposta do ReJ.ator.

APROVADA PARCXALMEHTE.
§ 30. Lei Comp1ementar regu1amentará a

AUTOR: ~oÃo AGRZP%NO
UF: PB PARTZDO: PMDS

=e====================== E ME HDA HRO. 1Se081-0 =======================

organizacão e %unc:l.onatnento do Conselho Nac~ona1

de Oe%esa da Paz" do Meio Ambiente e dos Direitos

Humanos e da Esco1a Super~or de Dexesa da Paz~ do

Anistia no cap1tu1o das Dispos2ções TranSitórias,

Dê-se ao 10. do artigo ún1CO sobre a Meio Am~iente e dos Direitos Humanos, instituindo

:fundo especiaJ. para sua manutenção" sem prejuizo

a seguinte redacão: da imed:i.ata e sumária incorporacão seu

patrimônio dos bens e eze:i.tos econômico-

§ 10. promocões a cargos, postos, gradUacões

ou ~uncões" em ressarcimen~o de pretericão com

o período de azastamento como tempo

aos que perman~ceram em atividade até

Esco1a superior de Guer;a, do serviço NacionaJ. de

zn%ormacões (SNX) e de toda a rede de organizacões

~o apareJ.ho policia1-mi1itar de repressão à

1iberdade e aos direitos do homem e do cidadão.

acervo dazinanceiros que integram presente

carreira,naatingidaposiCãoa mais a1ta

equiparação

computando-se

de e%etivo servico? para todos os ezeitos legais.
§ 40. A mesma 1ei sup2et:l.va criará discipJ.ina

didá~ico-pedag6gica com conteúdo temát:1co_

====================== P AR ~ CE R HRO. 1E0091_0 =======================
AcoJ.hida a parte que sugere promoções Trem ressarcimento de

pretenção", no parágrazo 10., do artigo 46.

icteo1ógico de de~esa da paz, do meio ambiente e

dos direitos humanos a ser imp1antada em todos os

nive2s e graus do sistema naciona1 de educação.

Quanto à expressão "com equiparacão aos que permaneceram em

atividade até a mais a1ta posicão a"t1ngida na carreiraTr" :fica

prejUdicada, pois optamos por outra redação, no parágra%o 10.

do artigo 45, da proposta do Re1ator.

========================= C o NCL USÃO ===============================
APROVADA PARC7ALMENTE.

====================== P AR E CE R NRO. 1S00B2-e =======================
A proposicão coJ.ima extinguir a Esco1a superior de Guerra~

·criando, em seu 1ugar" a Esco1a superior de Deíesa da Paz" do

Meio Ambiente e dos Direitos Humanos, como exemp10



-39-

"de corajosa generosidade ao mundo, dando inicio

imediatamente ao nosso processo de_desmi1~tarização e

assunção de ~ostura mais consen~ãneà com a nossa fndo~e

pac1zica e hospita1eira".

Cumpre zrisa~ que a Emenda nâo exp1icita os dispositivos que

devessem so%xer a1teracão. Ademais, a matéria pertinente à

SUbcomissão de Dezesa do Estado, da sociedade e de sua

seguranca. Pe1a prejUdicia1idade.

=====================~===C O H C L U sÃo
PRE.JUD:tCADA.

AUTOR: MAURfc~o CORRfA
UF; DF PART~DO: PDT

_======================= E n E H D A NRO. 1S00B3-6 =======================
Dê-se ao art. 29 a seguinte redação;

====================== P A R E c Z R HRO. 120085-2 =======================
A proposição visa. a supr:i..m..i..L v ar't:ígo 15,' e seu parâgra:Eo,

para o %im de es1:abe1ecer o princípio da reeleicão do

Presidente da Repúb1ica, Governadores de Estado e Prexeitos.

A doutrina e a tradicão constituciona1 no Srasí1 sempre

verberaram contra a reeleição doS ocupantes de cargos do

Poder Executivo, nos três niveis pOl.iticos, para o per1odo

imediato da geStão. O Anteprojeto, s~gu~ndo essa 1inha,

dezende a manutenção dessa regra sa~utar e ~ora2;1zadora da

Política naciona1. Pel.a rejaição.

========================= c o H C L V sÃo ===============================
RSJSZTADA.

AU~OR: MAURíczo CORRfA
UF: DF PARTXCO: PDT

======================== E M E H D A NRO. 1B0396-1 =======================

"'Art. 29. A par~icipacão pOPu1ar requer
Dê-se ao art. 29 a seguinte redaçâô:

inzormação adequada que é garantida por 1ei:
"Art. 29. A participação popu1ar requer

:t _ norma 1ega1, norma administrativa e
in%ormação adequada que é garantida por l.ei:

sentença jUdicia1 vazadas de Jnaneira s;1mp1es,

c1ara e precisa;

xx _ permanente s~s~ema~ização pe10s Poderes

Executivo, Leg1s1ativo e JUdiciário, em ~odos os

níveís, das normas revoga~6rías;

sentença jUdiCial. vazadas de manS::Lra s~mples,

c1ara e precisa;

zx _ permanente s~stematização pel.os Poderes

sxecut~vo~ Legis~ativo e .Judiciário~ em tOdos os

níveis, das normas revogat6rias;

norma administrativa e1egal,z _ norma

d~ si,gi1à dosgrausParágraxo único. Os

documenLos reservadOS, prazos de caducidade e

%orma de eXPosição ao púb1ico, são dexinidos em

J.ei."

documen~os reservados, prazos de caducidade e

zorma de exposicão ao P~b1ico, são de2inídos em

1ei.--

parágra%o único. Os graus de sí9í10 dos

====================== P A R & C E R NRO. 1B~~B3-6 =======================
A emenda oxerecida pe10 i1ustre Const~tuin~e Maur~cio corrêa,

indubitave1mente, vem adequar o texto a uma me1hor técnica

l.egisl.ativa.

Sríl.hante ozerecimento l que s6 pOdemos aco1her zavorave1mente

na integra.

Pe1a aprovação.

c O N C L U sÃo

APROVADA.

AUTOR: HAURfczo CORRtA
VF: DF PARTXDO: PDT

======================== E M E N D A NRO. ~e~0B4_4 =======================
o Artigo 42 passa a ter a seguinte redação:

É l.ivre a manixestacão do pensamento, crença

re1igios~ e de conViccões xil.osózicas e pol.iticas.

Haverá c1assixicaçáo para a programacão das

empresas de te1ecomunicacões. Cada um responderá,

xorma da 1ei l pel.os abUSOS que cometer no

exercício das manizes~acões de que trata este

artigo."

====================== P A R E C E R NRO. ~e~~B6-1 =======================
O autor da propos~ção aborda com pro%undidsde e COMPetên-

cia a questão do Mandado de Segurança, trazendO à co1ação

exemp10s doutr~narios convincentes da necessidade de mod~~i

cação do d2~positivo emendado.

Com ezeito, quando acreditávamos que o assunto estava sUx1

cientemente contemp1ado pe10 anteprojeto, no seu artigo 36,

vemos agora que é :imperativa a supressão da :frase ";liquidO e

certo", uma vez que, para as correntes juridicas de maior

expressão, o eruprêgo técnico desse dispositivo, inserido nas

ccneea-euacees , "tem determinado aJnb:l.9Uidade e imprecisão que

restringem os direitos do cidadão e da co1eaot:i.vídade.

Pe1a aprovação parcia1, passando o artigo a ~er a seguinte

redação:

-'Art. 36 _ conceder-se-á xancacc de segurança para prote!!er

direito individua~ ou co1etivo, não amparado por Habeas Cor

pus ou Habeas Data, seja o responsave~ pe~a ~J.egaJ.idade ou

abuso de poder pessoa x:i.s~ca ou jurídica, de direito púb11co

ou privadO.""

================:======~=C O N C L U sÃO =======~=======================

APROVADA PARCXALl1ENTE.

====================== P A ~ & C & R NRO. 1B0084_4 =======================
Quer o digno Constituinte promover a1~eracão do ar~igo 42,

temendo que a sua manutencão, in totum h ••• ~"cria

automaticamente a censura proibitória--. l1uito pel.o contrár::Lo:

a conduta do Re1a1:or inc1ina-se Vigorosamen~e contra a

censura proibi~ória, nem ae 2eve cogitada em qua1quer peça

básica da elaborac&o do traba1ho. É disso exatamente que

AUTOR: l1AURfc%o CORRÊA
UF; D~ PART%DO: PDT

======================== E M E N D A NRO. 1S0387-9 ==============c===~===m

Dê-se ao§ 10. do art. 10 a seguinte redacão:

UArt. 1~ .

RE:JE:XTADA.

====================== P A R E C E R NRO. 180097-9 =======================
pretenOe O digno constituinte do Distrito ~edera1 instituir o

voto v01untário, pois a tanto conduz a redacão de sua Emenda,

proponCfo que ""o a1is1:amento e o voto não são obrigatórios.

s.Exa~ ~ere assunto po~êmico, que divíde as opiniões

xavoráveis e contrárias de p01:i.tícos e cientista~ sociais,

acerca da Obrigatoriedade do voto. Não podemos, in%e1izmente

aco1her a proposta, po~quanto o Anteprojeto de zende a

continuidade do voto obrigatório, s~1vo as exceções

dezinídas. Ademaís, como ressa1tado no Re1atórío, a própria

do~tr:i.na a~irma que a obrigator1eaade do voto não constrange

a consciência 1ivre do cidadão. Pe1a rejeição.

========================= c o N C L U sÃo ===============================

trata o Anteprojeto. Es~e, e o texto da Emenda,

rigorosamente, ae~endem iaên1::ico Objetivo, porquanto aque2e

que uhaverá censura apenas C1assizicatóriau, enquan1:o esta

admi te que "'haverá classi%"icação para a programação das

empresas de teJ.ecornun:i.cacões". Pe].a rejeição~

c O H C L U SÃO ===================~===========

RE.JE::J:TADA.

AUTOR: MAURfcxo CORRÊA
UF: DF PARTXDO: POT

======================== E M E H D A NRO. 1B0095-Z =======================

Emenda supressiva ao art. 15 ~ parágraxo

único:

"Art. 10. Supr:Lma-se do anteprojeto o ar1:. 15

e parágrafo único, renumerando-s~ os sesuintes~"

§ lo. O

obríga1;6rios."

alistamento e voto não são



AUTOR: MAURíCIO CORRÊA
UF: DF PARTXDO: PDT

=~==~~================== E ME NDA HRO. 1a~0B8-7 =======================

AUTOR: MAURfcxo CORRfA
UF: DF PARTXDO: PDT

======================== E ME Nn A NRO. 1S0091-7 =====================s=t
Emenda

an-teprojeto:

modi:ficativa ao ordenamento do znc1.ua-se,

dispositivo:

onde couber, o seguinte

UArt. ':10. ExcJ.ua-se o er-t , Lt0, incisos e "Art.. Todos os bras12e:i.ros são iguais

:incJ.u:i.ndo-os D:LSpos:i.ções

parágra:Eos dos

cOJ.eti.vos,

Trans:i.t6.r:1.as. n

capituJ.os dos

nas

dos Direitos perante a 1ei, que não %ará qua~quer discriminação

entre brasi1eiros natos e natura1izados, vedado a

estes 7 ~ão-somente, o acesso à Presi.dência da

RepÍLb1:ica."

P A R '" lo '" R NRO. 1BG091_7 =======================

========================= COn c L USÃO
APROVADA ..

AUTOR: HAURO M%RANDA
VF: GO PART2DO: PMDB

==========~============= & ME NDA NRO.. 1B00B9-S =======================

====================== P AR E C E R HRO .. 1E00SS-7 =======================
Aemenda sujerida ob~etiva, como a~irns o iJ.ustre constituin_

te, adequar o texto a uma me1hor técnica J.egisJ.ativa. Não é

pretensão, como insinua o nobre senador nauricio Corrêa,

trata-se de bri1hante co1aborêlCáo, a qua1 aco1hemos.

Dessa zorma exc1u:i.mos o Art.. ~0, incisos e parágra~os do

CapituJ.o dos Direitos CoJ.etivos, :i.nc1Uindo-os'nas Dispo-

sicões Transi~6rías..

AJ.a"tera a redacão do 10 .. do ar'!:. 1.0 .. :

Trata-se de oportuna emenda adi~iva do Constituinte pe10

Distrito redera1~ pre~endendo que, por acréscimo ao art~go 10

ao Anteprojeto, sejam eJ.imínadas as di~criminacões constantes

aa Lei Hagn~, concernen~ementeao acesso dos bras~~eiros

natura1izados aos cargos eJ.etivos, excecão apenas do de

Presidente da RepÍLbJ.ica.

conzorme expõe em sua :e1iz justi:ficacão o i~ustre autor da

proposiç§o, os brasi1eiros naturaJ.izados, mercê dessa

inde:fensáve1 discr:i.minacão, :oram até hOje reduzidos à

categor:i.a de cidadãos de segunda c1asse, pois nada menos de

"16 obstácu10s se contrapõem ao justo anseio dos

na"turaJ.izados de servirem à sua nova pátria".

Aceitamos a tese de que não pode haver aiscrim1nacão entre

bras11eiros, e concordamos em qUe se mantenha a proibicão do..
natura1:i.zado ocupar a Presidência da RepÍLbJ.ica - ÍLnico posto

a partir de agora reservado aos bras11eiros natos. Pe1a

aprovação.

=========~=======~=======c ONC L VsÃo =========~==========e==========
'~O BrasiJ. é um Es~ado democrá~ico cons"ti"tu1do

peJ.a von~ade popu1ar e por e1a organizado em
APROVADA ..

:federa:ção ind.i.sso~Ílve1 de Estados, Distrito

Consumidor será apJ.icada a 1eg:i.s1açáo Vigente para

Dá nova redação ao parágra:o Lto.. do artigo

40 .. tio Anteprojeto da SUbcomissão:

os :f:i.ns co1imados nesse art~go, ~éspeitados os

principios desta ConstituiCão .."

do Código dopromu1gacâoa

AUTOR: ANNA MARZA RATT~S
UF: RJ PARTXDO: PliDB

======================== E ME NDA NRO. 1B0092-S =======================

====================== P AR & C E R NRO. 1B~09Z-S =~=====================

O acréscimo proposto eXP11c~ta as garan~ias constituc~ona~s

para os consum1dores, enquanto o C6digo previsto não %or

e1aborado e promu1gado ..

Votamos pe1a aprovacâo ..

J""edera1 e !iun:i.ci.pios" ..

APROVADA PARCXALMENTE ..

====================== P AR E C E R NRO .. 1S00B9-S =======================
Trata-se de Emenda objet1vando que os Munic~Pios, assim como

os Es~ados, os Territórios e o Dis"trito Federa1, passem a

integrar a Federação, sob o principa2 argumen't:o de qUe a.

doutrina, ci-tada pe~a Subcomissão do Es"tados e pe1a

subcomissão dos Es"tados e pe2a Subcomissão dos Municípios e

Regiões, abona a medida preconizada ..

Rea1mente, grande par"te dos pesquisadores po1~t:icos reconhece

a pecU1iaridade da Federação brasiJ.eira, em que os Municípios

:funC1onam como verdadeiras entidades :federadas .. Pode-se,

pois, ins"t:ituc:iona1izá-1as como entes :federativos .. Pe1a

aprovação em parte

========================= C OH CL USÃO ===============================

c o H C L V s A o
APROVADA..

AUTOR: MAURO M2RANDA
UF: GO PARTX~O: PMDS

======================== E ME H DA NRO. ~B0G90_9·=======================

Acrescente-se,

parágril;:fos:

ao art.. 21, os segU1ntes

AUTOR: ANNA nARXA RATTES
VI"': RJ PARTXDO: PJ'lDS

======================== E ME NDA HRO. 1.S0~93-3 =======~===============

an~eproje"to da Subcomissão:··s 10 .. Na âmbito dos Estados, 3 mi1 e1e:t"tores

:rnc1ua-se o inciso V22 no art. ~0 do

poderão apresentar projetos de emendas

const:t~uc:iona:i.s 1 .. 5~lo3' e1e:f."t'ores poderão "VII _ estabe1ecer responsab:f.1idade

subscrever projetos de 1eis .. Ob,etiva do produtor por danos causados

de:Eei~os do projeto, %abr~cacâo, construção,

§ 20 .. no· níve1 dos nun:J.c~pios~ exig:i.r_se_ão

1.500 assinaturas para projetos que aJ.terem a Lei

Orgân~ca e 500 assinaturas para 1niciat:lva de

proje1:0s de J.e:J.s ordinárias .."

mon~agem ou acondicionamento de seus produtos, ou

por !nxormacáõ de:ficiente ou inadequada sobre sua

uti1~zacáo, ainda que tenha contratado com

v~~ima, seja ou não esta ú1tima proprietâria

deten~ora ou usuária do prodato que provocou o

======~=============== P AR E C E R NRO. 120090-9 =~===================== dano."

Entendem-se os a1tos Objetivos do no~re Autor da Emenda:

pretende estender aos Estados e Municípios que se quer

cons~gnar na nova constituição, re:ferentemen~e à

possib1idade de iniciativa popu1ar do processo ~egis1ativo..

Parece~ todavia, que ta1 proposição poderá concretizar_se

mais apropriadamente, nas :Eu1;uras constituições estaduais e

Leis Orgânicas doS Municipíos, o que nos J.eva a opinar pe1a

rejeição da Emenda ..

======~================== C OHC L UsÃo =~=============================

REJEITADA ..

====================== P AR E C & R NRO.. 120093-3 ======================
A emenda oxerece redação mais restritiva que a acoJ.bida no

inciso X do art. Lt~ do anteprojeto .. Trata_se de de:fender o

consumidor contra abusoS 7 não Só do prOdutor, mas ta~~~·tios

responsáve1s pe1a comerc:i.aJ.izacão, doS zornecedores de

matérias-pr~mas e da pUb1icidade ..

Assim~ votamos pe1a rejeicão.

========================= CONCL VsÃo ===============================
REJE:ITAOA ..
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§ 50. o crime previsto no parágra%o 30. pode

====~===================~ K E H D A HRO~ 1S0094-1 ======================= de parce1a ou categoria da popu1aç:ão~"

sociedade ciVí1~ representa~ivas

AUTOR: ANNA nAR%A RATTES
UF: ~~ PART%DO: PklDS

ser notic:iado

organizações da

pel.o Ministério PÚbl.ico e

============-========= P A ~ E C E Ã riRO. 1B~094-1 =======================
Tem razão a nobre constituinte ao propor redação mais c1ara e

precisa ao ~ 30. do art. 40. Trata-se de prever punições

sobretudo para os proprietários e diretores de empresas

in%ratoras~ e não apenas por seus empregados gerentes.

Pe1a aprovação.

========================= C O H C L u sÃo ===============================
APROYADA.

empresas cu1padas por abUsos ou

consumidor responderão pe20s

consumidor."

Dâ nova redação ao

anteprojeto da sUbcomissão:

"§ 30. Os propr:i.etários

30. do artigo 40 do

diretores de

%raude contra o

danos causados ao

====================== P A R E C E R NRO. 120096-e ======================
Aprovamos a inc1usÃo dos tres parÃgra:fos propostos na Emenda

aditiva do :i1ustre Senador MAURXCZO CORREA. Xn:fe1izmente~ É

neceeeâc-c.c que :figurem na ConstituiÇÃo~ po:is -estÁ na memó.r d a

da NaCÃo o triste espetÃcu10 de juizes sUbservientes a

curvar-se aos desmandos do Poder Mí1itar~ ínc1usive ao arrepi

o de 1eis ainda vigentes. A incorporaçÃo da Emenda em causa

terA o condÃo de aJ.ertar a magistratura que~ a Qua1quer

Época" pOderA responder pe1a cobertura inc1uida com abusos do

Poder que resu1tem em v~o1fncia a direitos c01etivos ou

indiv:iduais~ garantidOS na ConstituiCÃo.

pe1a aprovaçÃo~ nOfl termos ind1cados.

d O N C L U SÃO ==============================
APROVADA.

.AUTOR: MAURfC%O CORRfA
UF: DF PART:tDO: PDT

~======================= E M E N D A NRO. ~S0095-0 =======================

AUTOR: HUM2ERTO LUCENA
UF: PS PARTZOO: PM02

E M E: N O A HRO. 12~e97-6 ======================

Acrescente_se nas Dispos~cões Transitórias o

seguinte artigo:

aposentadoria no cargo de magistérío~ esta será

integral. sobre o maior sal.árío percebidO nos

"Art. Os mag1strados~ pro:fessores da rede

o:ficia1 e da rede particu1ar de ens1no~ que

Constituciona1 no. 7 de ~3 de abril. de ~977~,
pOderão averbar todas as vantagens do cargo de

rnag~stério no cargo de jU1Z.

c o N C L U sÃO ========:==~===========~======

Suprima-se o art. 10. e seus parágra:fos do

AnteprOjeto.

==========~===========P A R E C E R NRO. 123397-6 ======================
propõe a Emenda a supressão do artigo 1o.",e de seus

parágr~%os~ do Anteprojeto~ sob a argumen~acão de que as

dispos:tções assinal.adas "devem integrar~ por mel.hor

pertinência quanto à matér:La ne1as inc1u~das~ o capitul.O

re1ati\10 à Organizacão do Estado".

Os disposi~ivos em questão resu1tam de sugestões encaminhadas

a esta súbcom1ssão. por %orca de dispos~cões regimentais~

cumpre-nos dar-1hes andamen~o~ uma vez considerada procedente

a nossa competência. Even~ua1 dUP1icidade de texto com

certeza será saneada pe1a sistematizacão das normas. Pel.a

re:Jeicão.

Emendada

opção pel.a

Constitucional.

de

razão

caso

emcargo~

parágra%o Único. No

perCferam

~1timos cinco anos antes da Emenda

de no. ou~ onde houver carre~ra do magistér~o~ no

:fina.1 da mesnna s, atual.izados os va10res."

REJEt.TADA.

REJEXTADA.

C O N C L U SÃO ==============================

AUTOR: HU~SERTO LUCENA
UF: PS PARTXDO: PMD2

===============~======== E M E N D A NRO. 183098-4 ======~===============

====================== P A R E C E R NRO. 180098-4 ======================
Propõe o i1ustre Autor da Emenda a supressão~ nada mais nada

menos~ de extenso e %undameta1 texto do Anteprojeto. DoS

artigos 12 a 17, e de seus parágra%os~ constam questões como

a el.eg:tbil.idade~ a 1nel.egibi1idade~ inc1usive do Presidente

da RePúnl:LCa~ para o per~odo imediatamente seguin1:e~ gestão~.
e das :impugnacões :fundamentadas no abuso do poder econômico,

corrupção e ~raude dos detentores de mandatos e1etívos.

Não vemos~ dada a importâncía da matéria~ como eXbungi-1a do

~exto do An~eprojeto~ nem como aceitar a advertênc:ia de que

tratam de assunto in%raconstituciona1. Pe1a rejeieão.

seus12 a 17~artigosossupr~rnam-se

pará9ra~os~ incisos e a2~neas do Anteprojeto.

c O H C L U sÃO ===============================

=••=================== P A R E: C E: R NRO~ 1E0~95-0 =======================
Acol.ho~ para inc1usão nas Disposições Transitórias da

constitu:icãt'.? a Emenda do nobre Senador MAURfc:ro CORRf:A... que

visa a corr:i.gir :f.njus"tiça cometida pela "nevonucã o « de 1961.t

con1:ra magistrados-pro:fessores~q:ue perderam o cargo em razão

da Emenda Constitucional. no. 7~ de 07 de abrí1 de 1977~

prosnu1gada com base no -J 1o~ do art. 20. do A:t-5. Esse mesmo

A:t-S~ no -J 10. de seu art. 60.~ previa disponini1idade ou

aposentadoria aos punidos por Atos Xnst~tuc~onais. Por ironia

~ porque não punidos~ os magistradOS que lecionavam na rede

o:ficial. ou na rede particu1ar de ensino perderam os cargos~

vantagens e a contagem de tempo~ sem que bouvesse

ressarcimento por esse mUti1iação de seus direitos. Porque

não punidos~ não foram aposentados. Hem mesmo a

disponibilidade constitucional prevista para todos os

%UnCionários (parágrazo único~ art. 103) COUbe aos

magistrados (art. 11Lt~ X~ da Carta em vigor).

APROVADA.

AUTOR: HAURfcxo CORRftA
VF: DF PART:tCO: PDT

============~=========== E M E N D A NRO. 1S0096-e ===~===============~===

AUTOR: HUMSERTO LUCENA
UF: PS PARTXDO: PliOB

======================== E M E N D A NRO. 1B~~99-2 ======================

Xncluam-se seguintes parágra::E'os~

Suprimam-se

Anteprojeto.

os art:tgos e 21 do

renUmerando-se os demais do artigo 33 do

Anteprojeto-:

====================== P A R E: C E R NRO. 1Ba~99-2 =!====================
U§ 30. Aos magis"t:rados~ de qua1quer grau~ é Zntenta o ilustre Constituinte para~bano a supressão dos

decreto-1e~~ decre~o ou norma de regu1amen~0 que

contrarie direi~os consagrados nesta Constituição.

§ Lto. o juiz que ignorar ou desobedecer o

manaamento deste artigo sujeita-se a dest1tuição e

processo crimina~~ na :forma de rei.

vedado o reconhecimento de va1idade

ins'titucionaJ. J emenda

de

const:ttuciona1~

ato

1ei~

artigos 23 e 21 do Anteprôjeto~ sob o argumento de se

re%erirem a questões examinadas em outras SUbcomissões~ ou a

e1as Pertinentes.

Tivemos o cuidado de que o Anteprojeto re%l.et:L~se as

sugestões da sociedade~ cumprindo assim a e~igência

regimenta1~ sem a preocupação de que o assunto~ aceíto como

de nossa competência~ viesse~ ao mesmo tempd~ a ser estudado

por oU~ra qua1quer SUbcomissão. t nosso dever assegurar o
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a~end~men~o daquelas sugestões, no Anteprojeto em discussão

nes~a SUbcomissão, uma vez que circunstancia1 dup1icidatle de

norma pode ser %acilmente corrigida pela sistematizacão dos

textos. Pela rejeicão.

~========================c o N c ~ U sÃo ====~==========================
RE..JE::tTADA.

AUTOR: HUMBERTO LUCENA
UF: PB PART::tDO: PMDS

======================== E M E N D A NRO. 1S010e-e =======================
suprima-se o artigo 19 do Anteprojeto, para

====================== P A R E C E R HRO. 193102-6 =======================
O i1ustre Constituinte 9flando Pacheco pede também suspensão

do ~ 30. do Art. 25, com a justi:Eicação d~ que o 1 20. já be

ne%icia os absolutamente pobres, ao estabe1ecer tari:Ea di:Ee

renciada de serv1ços públicos de acordo com a capacidade con

tributiva de cada usuário. Receio que o nobre DepUtado tenha

se equivocado nessa conc1usão. O ~ 20. ins~ruciona1iza uma

prática largamente di:Eund~da, pe10 menos em termos de abaste

cimento de âgua. Jâ o 1 30. busca impedir que as v~timas da

pobreza abso2uta veja, de repente, sua m~serável moradia pr~

vada de água e energia elé~r~ca, por za1ta de pagamen~o. Essa

questão %oi longamente discutida em sessão P1enária desta Sub

comissão. Das intervenções dos nobres Constituintes presentes

"Art. A 1eí comp~ementar prev~sta no artigo

1B será submetida à sancão presidencial no prazo

Tribunal constitucional ed~tar norma integrativa

quando omissa a providência 1egislativa ou não

atendido o prazo estabelecido neste art~go."

180 (cento e oitenta) dias, contados da

inc1u1-10 como disposicão transit6ria, com

seguinte redacão:

entre eles o autor da Emenda em causa, pude apreender que as

preocupações variavam entre o total desprezo por quem não po_

de pagar as contas mensais de água e luz ao princ~pio de que

o paterna1isrno estata1 resu1ta, a%ina2, em sobrecarga para o

contribuinte. Admitimos, na discursão, que o p01êmico parágra

%0 podia ser re:Eormulado, de :Eorma a impedír abuso de aprovei

tadores. Uma Emenda, nesse sentido, %o~ apresentada e nós a

aco1hemos, por entender que os opcsitores do parágraxo, sens1

ve1S ao drama .da pobreza abs01qta, mas contrários por pr~nci

Pio -- como é o caso do Deputado João Agrip1no --~ aceitacão

a nova abordagem da questão, %acilítada pe1a Emenda, que esta

be~ece.

a

aocabendoConsti..tuicão,desta

de

promu1gacáo

====================== P A R E C E R
c o N C L U sÃo

PRE.J'UD%CJl,DA.

AUTOR: JOÃO AGRIP%NO
U'F: PB PART:IDO: PMDB

======================== E l1 E }l O A NRO. 1S01~3-4 =======================

Hão há como discordar do ilustre e atento Autor da Emenda, ao

apOntar a evidência de que o ar~igo em ques~ão constitui

norma de carâter notor~amente transit6r~o.

E%etivamente~ consubstanciada a Lei Comp1ementar dispondO

sobre o votO destituin~e, a que a1ude o artigo 12, as

disposições que se 1he seguem não tem validade ao corpo

constituciona1, que se pretende de 10nga vida e imutáve1.

Pe1a aprovacão.

Substi tua-se

acrescente-se

redacão

art. renumerando os

c O H C L U sÃo

APROVADA.

sUbsequentes,

Co1.et~vos:"

no CapitUlO '"Dos Direitos

"'Art. 39. são partess 1egitimas para propor a

acão de inconstituciona1idade em tese:

AUTOR: JOÃo AGRIPINO
UF': PS PAJ\T%DO: Pl1DS

======================== E M E N D A NRO. 1S0101-B ======================= a) o Presid~n~e da ~êvúv~ica;

SUbsti"tuia-se a redacão do art. 80. e b) o Procurador-Gera1 da RePúb1ica;

suprima-se o art. 90. e §§, sob o t:1tul0 "da

cidadania": c) trinta Deputados;

~~Art. 20. O "r:lbuna1. Cons·U.tuc~onaJ. "terá uma

turma que apreciará e jUlgarã os atos d) dez senadores;
inconstituc~onais por norma, aç~o ou omissão que

impeçam o p1eno exercicio das prerrogativas e

garantias inerentes à soberania popu1ar e dos

direitos :undamentais da pessoa humana, se~am e1es

j.ndj.vj.dua:Ls, co1et:i.vos ou d1.:fusos. u

e) Assemb1éia LegiSlativa, por decisão de

maioria de seuS membros;

x) cinco mi2 cidadãos;

c) os Tr~Duna1S Super~ores;

pertinentes.

%uncionamento;

h) De%ensor do Povo, naS questões que lhe são

de âmbito

de âmbitoassociativas

associativas

entidades

entidades

g) as

b) as

a) o Procurador-Gera1 da R~pública~ de o:Eício

ou a requer1mento de qua~quer cidadão;

são partes 2egítimas para propor a acão de

inconst~tuc10naJ.:ldadepor oln:í.ssão:

naciona1 , criadas por lei e com mais de um ano de

naciona1, criadas por 1ei e com mais de um ano de

:Euncionamento;

====================== P A R E C E R NRO~ 1Be1e1_B =======================
Pretende a Emenda substituir o texto do artigo Bo. do

anteprojeto (que cria o Tribuna1 de G~rantias Cons~itUcionais

), e supr~mir o artigo 90., e seus parágra%os (que dispõem

sobre a composição~ mandato e zuncionamento do mesmo Tribuna1

)~ sob o argumen~o de que se tra~a de matéria prevista em

antepro~etos de outras Subcomissões. Ass~m, diz o í1ustre

Autor que o Tribuna1 Constitucíona1, aludido em outros

I'areceres, "'tem maior abrangênc:l.a na tutela juri.sdicional u
,

pe10 que os atos inconstitucionais não mereceriam a atenção

do Tribuna1, mas de uma de suas turmas.

Em des:Eavor da proposicão, apontamos o :fato de que even"tuais

díssonâncías entre Subcomissões "têm remédi.o ezicaz nas

Comissões encarregadas da sistematizacão de todos os teXtos,

não se sustentando, por isso, o :fundamento da dualidade de

organísmos e de competências. Pe1a rejeição.

=======~=================C O N C L U SÃO =====~=========================

RE..JEITADA.

d) um terço de quaJ.quer uma das câmaras do

Congresso Naciona1;

AUTOR: ~OÃO AGRXF~NO
UF: PS PARTXDO: P11DB

======================== E 11 E N D A NRO. 1S01a2-6 =======================
e) aquele que d~retamente so%rer vio2acão de

d1reitos~ por inércia do Poder Público.

suprima-se o 30. do art. 25 no capitUlO dos

Direi't:os C01etivos~ Art. '-13.
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====================== P A R E C E R NRO. 1B0103-4 ======================= integra:is l par~:ir da data da :ind:icacao das

c O H C L U a Ã O ===:======================~====

====================== P A R & C ~ R NRO~ 163106-9 ==~==~=~===============

Esta emenda é exa~amente igUal à emenda No~1b00S3-01 que

rejeitamos~

Pela sua rejeição.

A proposição alerta para o :fato da que na generalidade que

permita a Qua1quer cidadão arguir a inconstitucionalidade de

lei ou ato do Poder Póblico n , em pouco tempo congestionaria o

:funcionamento do Tríbunal de Garantias Constitucionais.

Ass1ste :fundada razão ao ilustre Autor da ~menda: as

lim~tações sugeridas I disc1plinando o dire~to de agir l embora

di:f~cUl~e, não invalida a essência das disposições

emendadas. Pela aprovação~

respectivas cancrã.cra-cur-as pe1.as convenções

partidos pol:í.ticos a que pertenceram~"

dos

C O H C L U sÃO Re"'E:~TADA.

APROVAOA~

AUTOR: JosÉ CARLOS SABÓ~A
UF: nA PART~DO: PMDS

======================== E li E N D A NRO~ 1B3104-2 =======================

AUTOR: NILSON GIBSON
UF: PE PARTIDO: PMDB

======================== S H E N o A NRO~ 1E0107-7 ======================~

Ao Art. ~01 re::ferente ao cap:í.tulo uDOS
110di:fica o 7o~ do art. 10.:

Círeitos Politicos l seja acrescentado um

c O N C L U sÃo

====================== P A R E C E R NRO~ ~E0104-2 =======================
Trata-se de emenda absolutamente pertinentel e sua ~usti:fi-

cação I convincente~

Pela aprovacão~

n§ 70 ~ O português é

Brasil."

APROVADA.

lingua ozicial do
parágra:fo l o ~ 40., com a seguinte redac~o:

U§ 40. Os míl:itares são alistáveis I exceto os

conscritos durante o per~odo do Servico Milita~

~nicial."

====================== P A R E C E R NRO~ 1B0107-7 =======================
Con:forme muito bem acentua o senhor Constitu~nte Nilson

Gibson l sua proposta estaria enquadrada no ~10. do art. 1e.

Rea1mente tOrna mais claro o texto 1egiz1ativo; mas também

AUTOR: JosÉ CARLOS SAEÓ~A
UF: MA PARTIDO: PJiDS

restringe-por dema1S as excecões possíveis de serem previstas

em ~ei. Somos pela rejeição.

c O N C L U sÃo

~======;================S M S n D A NRO. 1sa1aS-1 =======;=======~======= ReJSZTADA.

Acrescenta um art~go com dois parágrazos l

onde coUber:

solucionar conx1itos sociais no campo sempre que a

e1e chegar a ~n%ormacão ~undamentada de que ocorre

======================== E M E N D A NRO. 1601e8-S ==================~====

AUTOR: N~LSON GISSON
UF: PE PARTXDO: PMDB"Art. o Poder público :intervirá para

Ao Art. 28 1 re~erente ao cap:í.tu~o "Cos
ou está na :iminªncia de ocorrer violência contra Direitos Coletivos"l dê-se a seguinte redação:
pessoa.

Paralisação do traba1ho l

assegurado§ ~o. Na om~ssão do Poder Público I o órgão

competente do Poder 1t. JUd1Ciário pc cre r á ser

provocado para declarar a 1nconstituciona1:idade do

nArt~ 28. É

mani:festacão coletiva

interesses, inc~uida

em

o

de~esa

dire1to

de

de

seus

ato om1SS~VOI determinando sua imediata correção~ nos termos previstos na lei."

~ 2o~ As autoridades om1ssas estarão imersas

crime de responsabi~idade."

====================== P A R E C ~ R NRO. 1S01@5-1 =======================
Quer o ilustre Const1tuinte maranhense 1ncluir disposições ao

art2go 22 do An~eprojetol ObjetivandO não apenas dezinir a

responsabilidade do Estado quanto aos con%lítos sociais no

campol mas também estipU1.ando a possibil:ictade de :fonte

recursal suprir a omissão da autoridade.

Preocupa_se o A\Jtor da Emenda com o :fato· de o Poder PúbLico
\~1

nem sempre, ou s6 casualmente, intervir na SOlução dos

con:frontos, quando essa providência dever~a ser de~1agrada

tão ~ogo tomasse conhec~mento do xato l ou na im1nênc1a de seu

====================== P A R E C E R NRO. ~e01S8-S =======================
O d1reito de mani~estação ~oletiva em de~esa de seus

interesses, incluída a paralisação do trabalho I o almejamos

extremamente amplo, motivo pe10 qual o tornamos exp1~C:Lto

para "quaJ.quer categor:ia l sem excecees «, Também o queríamos

auto-aPlicável I pelo que não inclu:íJnos a expressij,o "ncs

"termos da lei... Aceitar, portanto, a emenda do senhor

constituinte Nilson Gibson seria o contrariar de toda uma

cea en-eacãc pela qual pautamos nosso anteprojeto ~ lian:l::festamo

nos l portanto I contrários à proposição.

========================= c O N C L U sÃo ===============================
R:E:JEXTADA~

Cidadâo"1 aprovaQa na zzz Sessão ordinária da

Assemb1éia Geral das Nações Unidas, em 10 de

AUTOR: NOEL DE CARVALHO
U~: RJ PART~DO: PCT

======================== E H E N D A NRO. 1a0139-3 =======================

~Dec~aração Universa1 dos Direitos do Homem

cujos principios poderào l sem

a

do

t:r=-.bunaisos

constituicão

an'te

esta

invocados

1948 1de

"Art~ 46. Xn1:egra

excecões l

(jezembro
c O N C L U B Ã O

acontecimento. constata-seI a~1 verdadeiro e inquestionável

caso de omissão de autoridade l que merece justa reparação.

Na ~orma sugericta l omitindo_se a autorictade l o Poder

Jud1ciário poderá ser acionado, para declarar a

inconstitucionalidade do ato omissivo I e sua imediata

correção I assim como paora para sentenciar o omisso às

penalidades previstas para o crime de responsabi~idade. Pela

aprovação.

APROVADA~

brasi~eiros.n

AUTOR: NeLToN FRXEDR~cH

UF: PR PARTXDO: PtlDB

======================~=E n E H D A tERO. 180136-9 ===~===================

parágra%o 40. 1 do artigo 16 1 a

ID11itares serão 1icenciados l

Seja dada

segu1nte redação:

··I:»arágra:fo 40. Os servidores

com

C~V:LS e

vencimentos

=========;=:========== P A R E C ~ ~ NRO. 1B~109-3 =======================
A emeJ)da sugere integrar a esta constituição a "DeClaração

Universal dos Direitos do aomem e do çidadáo" l aprovada pe1.a

ONU em 1948. O objet1vo é segundo o i1ustre constitU:inte l

"ampliar o espectro de garantias e direitos a serem invocados

ante os tribunais bras:L~eirosn.
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consti~uciona11 na parte relativa aos Direitos

======================== E M E H D A HRO. 120112-3 ===============__s=z===

AUTOR: ULDUR%CO PXNTO
UF: SA PARTXDO: P11D9

Po1~ticos~ Direi~os Co1etivos

seguintes d1Spositivos:

textode

Garantias... os

anteprojetono%nc1ua-se

~rabal.ho.

En~endemos que os es:orcos da Assemb1é~a Hac1ona1

cons~i~uin~e vo1~am-se jus~amen~e pa~a a e1aboracão cuidadosa

dos direi~os e garan~ias do cidadão brasi1eiro l individuà1 e

co1etivamente l bem como dos deveres do Estado. É nossa

Obrigação ins~ituir uma verdadeira democracia partici~ativa

no país l e esse é o sentido que buscamos imprimir em nosso

"Ar~. Têm direi~o a voto os brasileiros

vo~ados os maiores de ~B (dezoí~o) anos l a1ístados

na %orma da l.eí ••

~nvocar outros ~extosl ainda que sUbsidiariamen~el para

amparar os direitos que se quer garantir é l a nosso ver~

duvidar dos d1spositivos neste sentido exp11citados pel.a

constituição que el.aboramos.

Votamos I pois l pe1a rejeição.

maiores de ~6 (dezesseis) anos e a votar ser

c O N C L U SÃO ===============================
RE"E%TADA. § ~o. o a1is~amento e o voto são obrigat6rios

para todos os brasileiros,# independentemente de

sexo ou qUa1i:icação e hierarquia militar.

AUTOR: NOEL DE CARVALHO
UF: R~ PART%DO: PDT

~======================= E M E N D A NRO. 1B0110-7 =======================
§ 20. A lei de:inirâ a %orma de votação dos

~ndios,# ana1%abetos e cegos.

Art. 1""3

"s 10. :Incorpora-se a esta constituicão o

~ 30. O suxrágio é universal e o voto direto

e secreto.

texto integra1 dos "Direi~os F'undamen~ais e

Organização das Nacões Unidas (ONU)

pe10s segu~ntes princípíos:

:i.n:ormado

Universais do Consumidor". aprovadO pe1a Art. Assegurada ao paciente empla dexesaJ

poderá ser declarada a perda ou suspensão dos

direi~os po~.ticos,# nos seguin~es casos:

%. Direi~o à Segurança x _ Suspendem-se:

xx. Dire:i.~o à Esco1ha a) por incapacidade civi1 absoluta.

%%%. Direito à In%Ormação
xx _ Perdem-se:

xv. Direi~o de ser ouvido

v. Direito à Indenizacão

a) quando l por natura~ização vo1untária~ o

brasi1eiro assumir outra naciona1idade;

VI. Direito à Educacão para o Consumo b) quando~ por sentença :Judiciária~ com

VI%. Direito a um Meio Ambien~e Baudáve1"

trânsi~o em jU1gado l tiver o brasileiro cancelada

sua naturalização. n

====================== P A R E C E R NRO. 120110-7 ======================= PARECER tiRO. 120H2-3

A integracão do texto propos~o ao anteprojeto~ ainda que

aprovado pe2a ONU e respeitada sua importãncia~ parece-nos

redundantel uma vez que os direi~os do consumidor a~ contidos

já es~ão contemp2ados no art. 40 e seus parágra%os.

Pe1a prejudic~a1idade.

c o H C L U SÃO

PREJUDICADA.

AUTOR; ULDURICO P%NTO
UF: BA PARTIDO: PMDB

=:====================== E M E N D A ~RO. 190111-5 =======================

Trata-se de sugestão que aventa normas sobre o exercício da

cidadanía~ xocalizando o alistamento e o voto obrigat6rios~

%orma de vo~acão dos fndioS I ana1%abe~os e cegos~ suspenção

de direi~os POlitícos~ e~c.

~ão apresen~a uma verdadeira emendaI pois que não menciona

ou par~icUl.ariza nenhum artigo do anteprojeto.

cumpre assina1ar que quase todos os ítens da sUges~ão es~ão

contemplados nos Arts.~e e 11 de nosso anteproje~o.

Pe1a rejeição.

===========~==~==========C O H C L U SÃO ==============~==========s==__=
REJl'::tTADA.

%nc2ua-se no anteprojeto de ~exto

constituciona11 na parte re1ativa à De%esa do

Estado~ da sociedade de sua Seguranca~

seguinte dispositivo:

censura espetácu10S

pú1:lJ.;f.cos# ou a

prévia

progl.aJUQS de

a

rádio ou

AUTOR: ULDUR~CO P%NTO
UF: SA PART%DO: PMDB

======================== E H E N D A HRO. 1S0113-1 =======================
te2ecomunicacão~ somente é admissivel. para :fi.ns de xnC1Ua-:!ift no anteproje~o de texto

C1assi%:i.cação~ visando aos te1espectadores menores

de :idade,# não poderá nunca impor~ar

const~tuciona11 na parte re1at~va

Fundamenta~s,# o seguinte dispositivo:

Princípios

"Ar1:. A lei poderá eXC1Ui! da apreciação do

supressão# ainda que parcia1~ do espetácu10 ou

programa~ sa1vo casos de propaganda de guerra~

v:i.o1ência ou discriminacão de quaJ.quer espécie." Poder Judiciário qua1quer lesão direito ou

:1nteresse individua1~ co).e1::1vo ou dí:fusoa"

====================== P A R E: C E R NRO. 190111-5 =======================
A emenda propos~a repete~ com 2ige~ras mOdi%icações~ o texto

do ar~. 42 do anteprojeto. A vantagem que apresenta é proibir

expressamente a supressão ~o~aJ. ou parcial do espetáculo ou

programa.

Nosso vo~o é pe1a aprovação parcia1.

C O N C L usA O ===============================

====================== P A R E: e E R HRO. 190113-1 =======================
Tratando-se de emenda que "impõe a soberan~a do Poder

JUdic:tário",# o adequado seria remetê-J.a à SUbcomissão do

Poder JuduCiário. Devemos~ :1n~el.izmente~ considerá-l.a

prejudicada.

c O H C L U SÃo =============~============••••s
APROVADA PARCZALnENTE. REJEITADA.
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AUTOR: ULDURXCO PINTO
UF: BA PARTIDO: PHOB

======================== E M E N D A NRO. 1EG114-3 =======================

AUTOR: ULDURICO PINTO
UF: SA PARTIDO: PMDB

=====~================== E M E N D A NRO. 120116-6 ======================
:tnc1ua-se no an1:eprOjeto de teX1:0 %nc1ua-se no texto consti"tuciona1, na parte

constitucional. na parte re1ativa

Co1etivos, o seguin1:e disposit~vo:

à D:trei1:os reservada

postuJ.ado:

O~reitos Po1íticos, seguin"te

·'Art. É assegurada a l.iberdade de associação "Art. o a1istamento e o voto são

para %1.ns pací%icos 1iGitos, cons~derando-se Obr1gat6r10s para todos os brasiJ.eiros maiores de

i1egais as de caráter secreto paramil.itar;

nenhuma associacão# sindicato, sociedade ou

16 anos~ independentemente de sexo ou quaJ.i%icação

e hierarquia mi1i1:ar, salvo os casos previstos em

agremiacão será compu1soriamente suspensa O~ J.eí e sancionados por sentenças jUd~ciais

trânsitas em julgado.disso1vida, nem so%rerá qua1.quer conS1:ricão, senão

em vir1:ude de sentença judicial. trânsita

ju1gado. § 10. Os maiores de 19 anos, oivis ou

mi1i"tares, poderão ser e1eítos para quaisquer

·parágra%o único. Em todas as associações, cargos Púb1icos eJ.et:ivos, excetuando-se as

sinaicatos e organizações soc~ais, cl.assistas ou

não, os quadros de d~sreção e a%ins sejam

hipóteses de inelegilib:idade

Tconstituicão~

previstas nesta

preenchidos por su%rágio democrático, d~reto e

====================== P A R E C E R NRO~ 12C114-G =======================

proporciona1idade, de tal. sorte que todos os

concorrentes ao processo el.eitora1 possam integrar

aque1es quadros# ainda que minoritariamente....

Trata-se de mais sugestão e não Emenda, vís"to como não 1n

voca ou re%ere qua1quer dispOS1tívo do anteproje1:o_apresen

tado por esta SUbcomissão~

Va1e, todavia~ des"tacar que a matéria suger1da %oi convenien

temente per:fi1ada nos Ar"ts. 27 e 22 do nosso anteprojeto.

peJ,a rejeicão~

==~======================c o N C L U SÃO ===============================
REJEITADA.

escrutinio secreto entre os § 20. Lei Comp1ementar de%inirá os modos de

exercício do voto pe10s índios, anaJ.%abetos

de:Eicientes.

AUTOR: ULOUR~CO P:tNTO
UF: EA PARTIDO: PMDS

======================== E M E N D A NRO. 180117-4 ======================

====================== P A R E C E R NRO. 120116-6 ======================
o va"to obrigatório aos 15 anos seria inexequivel, pois o

menor de 19 não pode ser executados jUdic:ia1mente. Quan"to à

e1eg:ib11:idade dos maiores de 18~ (com as devidas resticões)

também el.a é 1?revista no "texto os anteprojetos. Somos, assim,

pela rejeição da propos"ta.

=================~=====~=C o N C L U B Ã O ==============================
RE,JEITADA.

dacri"térioosempre

un~versa1

membros, ado"tando-se

Inc1ua-se no antepro;:Je"to de "texto
AUTOR: ULDURXCO P~NTO

UF: EA PARTIDO: PMD2

======================== E M E N D A NRO~ 1a~1~5-8 =======================
constituciona1~ na parte rel.ativa aos Principos

Fundamentais, o segu~nte dispositivo:

"tortura, a qual.quer t'i1:Ul.O"

Incl.ua-se no anteprOjeto de texto

consititui crime ina%1ançáve1 e insusceptivel de

anistia e prescric;ão."

constituciona1~ na parte re1ativa ao SenadO e

Nações Indígenas, a seguinte norma: ==============~=======P A R E C E R NRO. 1BG117-4 ======================

"Art. o Senado da RepÚbl.íca compõe-se de

representan"tes dos Estados, do Distrito Federal.

A redacão proposta pa+a a de%ínicão de TO~TURA repete a do

anteprojeto em seu Art.45

Pel.a prejucticia1idade.

das Nações :tndígenas~ eleitos segundo o principio c O N C L U SÃO

majoritár~o, dentre cidadãos maiores de trinta

cínco anos e no exercício dos direitos po1í"ticos.

PREJUOXCAOA.

e1egerão três Senadores e respetivos sup1entes com

mandato de c~nco anos.

AUTOR: ULDURXCO PJ:NTO
~F: ElA PAR.TIDO: Pl1DB

======================== E M E N D A NRO. 19311B-2 ======================10. Cada Estado o Distrito Federal

:rncl.ua-se anteprojeto de texto

constituci.ona1, na par"te reJ,ativa aos Direitos dos

§ 20. AS Nações Indígenas escol.herão~ por

processo que adotarem, tres Senadores

TrabaJ.hadores

d:ispositivo:

Servidores Púb1icos, o seguinte

sup1entes com mandato Quinquena1.

"Art. Aos "trabalhadores e servidores

§ 30. os

privi.1égio de

Senadores

expressar-se

indígenas

em suas

terão o

1ínguas

PÚb1icos, de

assegurada

qua1quer gênero.
l.:i.berdade

ou categoria, é

de para1isar~

maternas, sendo os seus pronunC:l.amentos traduzidos co1etivamente, a prestacão de traba1ho ou do

por espec~a1istas

respectivos idiomas~"

conhecimento dOS seus serv~ço %uncional., como %orma de de%esa dos seus

:interesses.

1ei ou autoridades Púb1icas não

====================== P A R E C E R NRO~ 1E0115-9 =======================
A emenda sugeri.da peJ.o nobre Constituin"te U1durico Pinto se

re%ere, especJ.%:Lcamente, às Nações J:nd:igenas e sua

poderão condicionar ou res"tringir o exercíci~

dessa 1iberade.

representacão no Senado Federa1. S 20. É pro~bido o Look out.

Dessa eo.rme , embora o :t~ustre Cons"ti tuinte coaooue nrua ro bem

s6 o reconhecimento pJ,eno e abso1u"to às Nacões :tndígenas do

seu d~reito constituciona1 e universa1~ %ará com que se

resgate a enorme div:ida social para com os s:t.l.Vícolas, não

podemos acol.her a emnda por se tratar de assunto não

pertinente à. esta subcomissão.

Razão pe1a qual, somos pe1a sua prejudicia1idade.

========================= C O N C L U sÃo
PREJUDXCADA.

====================== P A R E C E R NRO. 1E0112-2 ======================
Os d:i.sposit~vos contidos no art. e ; 10. propostos já se

encontram aco1hidos nos art. 28 e 310. do anteproje1o~ O ;20.

proposto pe10 nobre constitu~nte~ no sentido de pro~bir o

U1.ock c u-t.v , merece nosso a co a ndme-n-co , por cons1:itu1"C" uma

práti.ca antidemocrática.

c O N C L U SÃo ==============================
APROVADA PARC~ALMENTE.
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AUTOR: ULDURZCO PXNTO
UF: ElA PAR:rX[)O: PMDB

=============~==========E H E H O A NRO~ 1S3119-1 =======================
:tnc:J.ua-se no an1:eprojeto de te:)(1:o

====================== P A R E C E R NRO~ ~a0121-2 =======================
O acrésc~mo proposto ao art~ 37 já se encontra me1bor

exp1icitado no seu ~ 1o~: uA ~ei dezinirá os crimes a que se

re%ere este art:lgo l bem como as penas a e1es colimadas u •

oonstituciona1~ na parte reJ.ativa à Educacão~ o

seguinta dispos~tivo:

Pe1a rejeição.

REJE::tTADA.

UArt. O ensino á obrigatório para tOdos~ dos

06 (seis) aos 16 'dezesseis) anos de idade~ e

ínc~uirá a ba~i1i1:açao para o exercício de uma

atividaae prO%~SSiona1.

AUTOR: JOÃO MENEZES
UF: PA PARTIDO,: PFL

======================== E M E H D A NRO. ~a3122-~ =======================

suprima.-se o 20. e 30~ do art. 25.

parâgra%o único~ o ensino básico para

PREJ'UD:I:CADA.

c O N C L U sÃo

·'TOdos 'têm d:1.rei to a par-t:i.cipar das cees.eõea

institu~ções através do VOto secreto com igua1

va10r P01ítico para tOdos os cidadãos" em qua1quer

NRO. 1B0123_9 =======================

o nobre Consti1:Uinte demanda simp1esmente a supressão do

parágra:fOs 20. e 30. do art. 25. propõe~ DATA VENZA7 a pura

e simp1es supressão do direitO :fundamenta~ ae os pobres

usu:fruirem das mais expressivas manizestaCõQs do progresso

urbano~ que são a água encanada I os esgotos e a 1u~ e1étrica.

entende o i1ustre Senador do Pará que as intencões (dos

dispositivos que condena) são ~oas7 mas seus e%ei~os são

%unestosl porque ser~amos um povo ind~sciP1inado e de caráter

permeável~ o que tornaria os bene:f:1-t:ios propostos ucam1nho

aberto a maciça recusa ao pagamen"'to de tar:i.:fas·· dos citados

servicos essenc~ais. E conc1ui a sua jUsti%icacão da Emenda

com a pergunta: "E a burocracia para contro~ar esta

conceítua1mente quase "abso1uta incapacidade de pagar"

A emenda em questão re%1ete~ coerentemente~ o posicionamento

adotado pela i1ustre Constituinte paraense quando da

d~scussão do An~eprojeto no P1enár10 desta SUbcomissão. Não

traz surpresa I portanto. NaQUe1a ocasiã0 7 esc1arecemos que a

proposta não traduzia o desejo de privi1egiar qualquer

extrato socia1 em re1ação a serviçOS PÚb1icos~ e sim de

reconhecer uma Situação de %ato~ consequente da perversa

distribuição de renda adotada neste pa~s_ Os párias da

sociedade brasi2eira não têm cu1pa de sua situacão l mas nós

temos~ em razão da nossa incapacidade~ da nossa vaci1acão~ do

nosso comodismo ~ conzormísmo 7 de nossa ~nsensibi1idade e

comodismo diante da trágica s~tuação de pob~eza abs01uta de

nossos irmãos. Recordamo-nos da discussão e~ p1enário~ qUandO,

o digno Senador arremessou o peso de seu talento orat6rio

contra os dispositivos que agora quer escoi~ados do

anteprojeto~ e a~nda ecoam em nossa mem6ria suas pa1avras

~~nais: uDesde os tem~os de ~esus cr~sto há ricos e pobres.

Não seremos nós que vamos mudar esse quacrro v ~

Que nos perdoe e prec1aro Senador João MeneZes~ mas entendo

que nós podenlos mUdar esse auecn-c , qUe n6s devemos mudar esse

quadrOI e que nós queremos mudar esse quadro nesta rara

oportunidade aberta à Nação para que se 1~v~e de suas

maze1as.

Na d~scussão7 concordamos em que a proposic~o pOdia ser

aprimorada~ de %orma a não' onerar o Estado com os

desperdícios ou em razão de abusos de aproveí~adores~ Uma

Emenda ~oi apresentada~ nesse sentido. Resta_nos ~sperar que

o nobre constituinte se satis:aça com as CaUte1as ~omadas.

Sua Emenda supressiva não tem como prosperar~ Somos pe1a

sua rejeição.

======~===============P A R E C E R

===~================== P A ~ E C E R tiRO. 1B0122-1 =======================

suprimaln-se os arts. L,3 e 44~ são co.r.rera'ros ,

AUTOR: JoÃo MENE2ES
UF': PA p.,ART:IDO: PF'L

=======~================E M E N D ~ ~~o. 1B0~23-9 =======================

======~================== C O N C L U SÃO ==========~====================

RI:JEZTADA~

suas

tetos

cuJ.turas

das

sem

e

razão de :'i'ua

1:ingua

naciona1~

na

aper%eiçoamento

c o N C L U sÃO ==~============================

do

1:errítório

e

do

desejarem~ o estudo

nacionais."

do Estado

parte

1imitativos nem priVi1égiOS l

procedência~"'.

=:=~===========~====~====

brasiJ.eíros será ministrado em portu9uês~ .exceto

nas comunidades indigenas~ onde será espec~a1mente

adaptado às suas CU1turas~.e J.ec:l.onadO nas 1inguas

nativas~ %acU~tando~se àque~es que assim o

Acrescente-se em continuação ao texto ao
inciso ZI do art. 30.:

====================== P A R E C E ~ NRO. 1S0~19-1 ====~==================

A emenda proposta pe10 i1usT~e Constituín~e U~dur~co Pinto,

ao dezinir a obr~gatQriedade do ensinO básico em português

para os brasí1eiros e 1inguas nativas para comunidades

~ndigenas~ de~xa c~aro~ que embora as nações ind1genas devam

guardar sua própria identidaae~ a aná~ise aa emenaa~ quanto

ao mérito~ náo está a~eita a esta SUbcomissão.

Pel.o expos"to" a consideramos prejUdicada.

====================== P A R ~ C E R NRO~ 1S312D-4 ======~======~==~======

O peso espec~x~co da ~menda o~erecida pe10 i1Us~ra

constituinte João Agripino con%ere-1he o d~reito a um i~em

independente~ onde o seu bri~bo terá o destaque merecido e

necessário~ Sem dúvida~ dentre as d~storções do no~so sistema

e1eitoral~ uma das que exigem a mais urgente correção é

aque1a apon~ada pe10 no~re represen'tante do povo da Paraiba:

"um deputado de Roraima preCisou de apenas 7.153 votos para

se e1eger~ enQuan1:o um de São pau10 7 de ~9~.~ee votos?'. A

conc1usão a que chegou ? autor da Emenda não é menos

chocante: "isso s:ign:1.:E:i.cou que o voto do ci.dadão de Rorai.ma

va1e vinte ~ sete vezez mais" que o de são PaulO. nTal

manobra deturpa o principio basi1ar da Democracia....

Estamos em per%eito acordo com esse 10vem e brilhante

Deputado nordestino I que não se arreceia desta cond:1.ção de

naTo'ralidade Para denunciar ~ nessa Emenda~ a grave distorção

do voto proporciona1 que tem bene%iciado l sobretudo~ o

.Nordeste~ Apenas 1amentamos que a questão 1evantada xu)a à

competência ou a1çada desta SUbcomissáo~ Para ~erir mais

d~re~amente essa d~turpaeão do sagradO pr1ncipío do

eqU~1ibrio da representatividade~

Nos termos em que a Emenda :foi :formulada~ en"tretan1:o~

sentimo-nos per:feitamente à vontade para aco1hê-1a.

AUTOR: JoÃo AGR:I:P:I:NO
UF': pe PART:tDO: PI1DS

==~==~===z======~======~~ 11 E H D A NRO. 1S~120-4 ====~~=================

APROVADJ\~

AUTOR: JoÃo MENEZ&S
UF: PA PA~TZco: PFL

==============~=======~=S M E N D A HRO~ 1a0121-2 ===~===================

Acrescentar no art~ 3i~ in :fíne~ "na %orma da

:Lei··.

Diríamos qUe~ extamente " %uncã~ do desacerto pOlítico e

socia1 em que vive o Pa~s" é que a inovadora inícia1:iva do

Ce%ensor do Povo se ~az necessár~a. Ademais l se nossa atua1

flestrutura insti"'tuciona1 e const~~ucíona1 não sUPor~a tal

iniciativa·· ~ a próx:ima~ aque~a que tão cemozacamen-ce estamos

criando~ certamente a suportará. Pe1a rejeição.

======~~====~====~=======C O N C L U SÃO ================~==============

RE.J:e::ITAOA~
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AUTOR: JOÃO MEHE2ES
UF': PA PART:rCO: PFL

======================== E M E N D A HRO. 1SG124-7 =======================

AUTOR: HXLSON G~ESON

UF: PE: PART~CO: PMOB

======================== E M E N D A NRO. 1B0127-1 ===================~===

Ao anteprojeto da subcomissão dos direitos

po1íticos~ do~ direitos coletivos e garantias~ dê-

"supr:ima-se O ~ 30. dO art:igo 33."

====================== P A R E C E R NRO. 180124-7 ======================= ao 30. do artigo único das D1Sposiçoes

Transit6rias~ re%erente à anistia~ a seguinte

redação:

Administração direta e indireta mi1itares é

Embora ponderâveis os argumentos apresentados pe10 nobre

Cons~ituinte João Menezes, acreditamos importante a edição de

uma 1ei que trip1ique~ de maneira c1ara, ineq~~voca~ ordenada

e conso1idada, os crimes de %aci1:itação de ações contrárias

aos interesses da co1etividade. Somos pe1a reje:ição.

"30. Aos servidores PÚb1icos civis da

c O H C L U SÃO =============================== as~.tagurada a pJ::omoção ná .i.uatividade, observados

REJEITADA. os requisitos estabe1ecidos em 1ei, bem como,

vencimentos~ sa1ários, vantagens e gratizicação,

decadência ou renúncia de direito."

AUTOR: NILSON G:raSON
UF': PE: PART:rDO: PMDB

======================== E M E: N D A NRO. 1B0125-5 =======================
Ao anteprojeto da subcomissão dos dire:itos

po1~ticos, dos d:ireitos c01etívos e garantias, dê

se ao parágra%o 10. do art. 25 a seguinte redação:

prejud~cadal pois contraria o disposto na redação do caput do

artigo 45~ isto é~ concessão de uma "anistia amp1a~ ge;-a1 e

írrestrita ..

A sugestão contida na Emenda restringe o aJ.cance que se quer

dar à Anistia.'

"~ 10. É vedada a existência de contas

sigi10sas nos negócios pÚb1icos~ com exceção dos

assuntos re1ativos à de%esa do Estado e à
========================= C O N C L U B A O =================;=============
PRE:.JUDJ:CADA.

preservação da soberania nac:iona1~ os quais terão

a conveniênc~a de sígi20 determ~nada por 2ei."

====================== P A R E C E R NRO. 1a0~25-5 =================~=====

AUTOR: RAJ:MUNnO L:rRA
UF: P~ PART:rCO: Pl'1DS

======================== E M E: H C A NRO. 1B012B-0 =======================

da c02etividade. u

====================== P A R E C E R NRO. 1B012B-0 =======================

comunitários~ à n~ve1 mun1cipa1 e regíona1~ com o

objet:ivo de :fi.sca1:i.zar~ acompanhar e c01aborar COIR

ap1icação dos recuros %:i.nanceiros e a me1hor

qua1idade na prestação dos serviços de interesse

mais correta

xormação de Conse1hoaJ.ivre"Art. É

Acrescente-se:

a adm:i.nistracão pÜb1ica, visando

No nosso ented:i.mento~ os mecanísmos de participação popu1.r

na administração Púb1icas contemp1ados no Anteprojeto não

exc1uem~ de Íorma a1guma os cose2hos comunitários que a

emenda sugere. As %orrnas de organização devem~ no entando,

ser deixadas a critério dos Estados e Municípios.

Pe1a prejudícia1~dade..

========================= c o N C L U SÃO ===============================
PREJUCJ:CADA.

A Emenda do nobre Deputado N~LSON G~aSON não o%erece

a1ternativa à rejeíção~ dada a sua natureza castrativa do

d~re1to que tem o contribuinte de saber como o Estado gasta o

seu dinheiro. Um dos ra10s por onde se esgota o maior vo1ume

dos recursos púb1ícos situa-se~ precisamente~ na área dá

De%esa e segurança Naciona1~ cUJos dispêndios têm sido

mantidos xora das rubricas orçamentárias e de qua1quer

contro1e do congresso Naciona1. D~i a existência de contas

bancárias secretas em nome de pessoas xísicas, destinadas a

custear ínsta1acões mi2itares~ projetos estratégicos e até

programa nuc1ear para1e10. são bi1bões de cruzeiros

man~pu~ados pe1a cÚPu1a castrense, que sobre ta1s d~spêndios

a ninguém presta contas. Pena que o i1ustre Constituinte haja

mencionado somente na ~UsTXr~cAçÃo a competência do Congresso

Naciona1 para de1iberar~ através de Comissões especi~~cos~

sobre d~spêndios no campo da De%esa e da Segurança ~aciona1.

Houvesse e1e inc1uido ta1 ressa1va em seu sUbstitutivo~ sua

respeitâve1 Emenda ta1vez tivesse outra sorte que não a

rejeição.

c O N C L U sÃo
RE~E:XTADA.

digno~ sendo-1he assegUrados a educação~ inc1usive

O artigo 25~ passará a ter a seguinte

redação:

AUTOR: RA:rMVNDO ~XRA

UF: PE PART:r:CO: PMDS

======================== E H E N C A NRO. 180129-8 =======================
AUTOR: N~LSON GXBSON
'UF: PE PART:rDO: PMDB

======================== E M E N D A NRO. 120126-3 ===~===================

Ao anteprojeto da subcomissão dos direitos

po1íticos~ dos direitos co1etivos e garantias~ dê

se ao artigo único das Disposições Transitórias,

re%erente à Anistia, a seguinte redação:

"Art. O preso tem direito a tratamento

a re1:igiosa~ exerc:i.c~o de atividades

"Artigo únco. É concedida anistia amp1a~ cu1turias, artíst1cas e prOdutivas, neste caso

geral e irrestrita a todos que~ no período mediante remuneração."

compreendido entre 2 de setembro de 1951 a 15 da

agosto 1979~ zorma punidos em decorrência .de

motivação P01it1ca~ por atos de exceção~ atos

institucionais ou atos complementares.

====================== P A R E C E R NRO. 183126-3 =======================
Rejeitada~ pois os dip10mas 2egais que puniram os de1:Ltos po-

1iticos não são apenas os enunciados pe1a Emenda.

========================= C O N C L usÁ O ====================~;=========

REJEITADA.

====================== P A R E: C E R NRO. 180129-B =======================
o i1ustre Constituinte Pau10 Macarini sugere nova redação

ao Art. 26 do Anteprojeto~ argumentando que o dispositivo

ora apresentado rez2ete ··0 pensamento da moderna peno10gia".

No entarrto~ entendemos que a redacão do texto origina1 re-

x1ete de mane1ra mais abrangente esse mesmo pensamento.

Votamos pe1a rejeição.

c O H C L U B Á O ===============================
REJEITADA.



AUTOR: RAIMUNDO LXRA
UF: P~ PARTIDO: PMDB

======================== E M E N D A NRO. 18e13e-1 =======================
No ar1:ogo 43" suprima-se a expressão U e por

ma:i.or:i.a de dO:LS tercos. u

====================== P A R E C E R NRO. 1B0130-1 =======================
A sugestão de elJ..mi.nar-se o uquorum" qUali.:f:l.cado... para a

eleicão do Den:fensor do Povo ... é razoável. Hão há realmente

por que di.:ficultar essa eleicão ... o que se conseguiria

mantendo a exi.gênci.a doS 2/3 ... exigência que ... diga-se de

passagem é usual para a re:forma das constituicões ... que se

quer di.:fici].. Acatamos a emenda.

C o H C L U sÃo ===============================
APROVADA.

-48-

eons~i1:u:i.nte em sua assertiva de que a exigêbc:La do domici1io

e1ei,tora1 é exc1usivamente resquício do re9~me autor:L~ârio.

Contudo ... estar~amos de acordo em aprimorar o dispositivo ...

tendo em vista que a eons1::ituicão Democrática pode adotar

alguma %orma de voto distrita1. Para atender essa

possib:i1idade ... daríamos ao inciso % a seguinte redação:

o DOM%cíLXO ELEITORAL NO PAfs~ NO ESTADO OU NO tlu»zcípxo ... POR

NO MíNZMO UM ANO.

En~endemos que o pJ.enário da subcomissão ~ soberano para

ado~ar esse substi~uLivo. Na xorma proposta ... somos pela

rejeição da Emenda.

========================= C O ~ C L U SÃo ===============================
REJEJ:TADA.

O ~ 10. do artigo ~0~ ~erá a seguinte

redação:

AUTOR: OSHALDO ALMEIDA
UF: R.J PARTXDO: PL

======================== E M E N D A NRO. 183134-4 ========~==============AUTOR: PAULO 1'IACARXNI
UF; SC PART:tDO: PMDS

======================== E M E N D A NRO. 1se131-B =======================
o artigo ~3... passará a ter a seguinte

redação:

"Art. 13 Os al:Lstáveis são e:Leg:1ve:l.s.··

U§ 1,0. O

obr:igató.rios."

a1:istarnento e o voto são

===============~====== P A ~ E C E R HRO. 1B0~31-3 =======================
A~emenda Sugerida pelo ilustre Constituinte PAULO tlACARXNX

pretende estender a elegibilidade a ~odos os a1istáveis.

Não nos parece viável ... dada a sua abrangência. Ewbora se

pretenda uma verdadeira democracia part:Lcipativa o atua1

n:iveJ. de pOJ.itizacão não nos permite ... ainda ... esse "'princ~p:io

gera1·'.

Somos P01S ... pela rejeição.

C O N C L U sÃO ===============================
REJE:XTADA.

AUTOR: PAULO MACAR%NX
Uf': se PARTIDO: PMDB

======================== E M E H D A NRO. ~B0132-9 =======================
~o artigo 33... mantido o caput ... os Si 10. e

50. passarão a ter a seguin~e redacão:

.'§ 1.0. Todo o cidadão ou pessoa jur1.d:i.ca será

parte J.egitirna para propor acão popu1ar ... destinada

a p1eitear a anu1acão ou dec1aracâo de nu1idade de

atos J.esivos ao pa~rimônio da União~ dos Estados

doS Municípios... das entidades autárquicas, daS

=================~====P A R E C E R NRO~ ~B0134-4 ========~~=============

O art. 1~ ... no seu "caput"... estabe1ece o voto para maiores de

16 anos. Ora ... para os maiores de fê e menores de 18 não há

%orma poss~~:L de pena1izacão por descumpr:imento da obrigacão

de vQtar~ Dai termos subtraído as pessoas dessa %aixa de

idada da obrigatoriedade do voto. Quanto aos maiores de 73

anos ... parece-nos interessante permitir-1he o voto xacu1tativo

... entre outras razões (tais como a de%erência devido aos

ve~hos... criancas ... gestantes etc) estando ~nbém a da

dixi~U:Ldade em pena1:iza-J.os. Daí sermos pe1a rejeicáo da

emenda.

===============~=========C O H C lo V sÃo =~=============================

REJEITADA.

AUTOR: PAULO liACARXNZ
UF: se PARTXDo: PMDS

======================== E n E H D A NRO. 180135-2 =======================
~nc1ua-se mais o seguinte artigo:

:fundacões e das sociedades de economia mista ... "Art .. são susceptiveis de apreciac§.o

isento de custas e do principio da sucumbência~ ~n

caso de improcedência da ação." •

judiciaJ. os a~s pra~icados pe:LQ comando supremo

da Revo1ucão de 31 de marco de ~S6~~ assim como:

x _ Os a~os do Governo Federa1~ com base nos

Atos Xns~itucionais e nos Atos compJ.emen~ares e

exercício temporário da presidência da República#

com base ~o A~o Xns~iLuciona1 no. 12... de 31 de

março de 1·959;

Hinistérios Mi1itares e seus

====================== P A R E C E R NRO. 1S0132-e =======================
A isencão de custos e o principio da sucumbêncip " propostos

na emenda ... já são contemp:Ladas no i 50 .... o qua1 é comp1etado

peJ.a ressa1va de que por aque2es será pena2~zado o au~or de

ação ~emerária. De resto~ a emenda enumera os concei~os

cons't::Ltu:i.ntes do conceito de "PÚ1J1ico" ( na acepção em que se

opõe a ·'privado··)... o que sol:Jre 1:ornar mais c1aro o conce:ito

seus e:fei.tos ... bem como ~odos os atos dos

e%eitos# quando no

expeçSidos com base" nos atos :tnS1::i:tucionais e

Comp1ementares indicados no item X."

torna o ~exto mais pro~ixo. No caso optamos pe1a concisão.

Somos assim pe1a rejeição de redação proposta... e como ta~ da

emenda •

c o N C L V SÃO ===============================

.:tx _ Os atos de natureza ~egis1ativa

REJE:7TADA~

AUTOR: OSHALDO AL~E:XDA
UF: RJ PARTXOO: PL

======================== E n E N D A NRO. ~80133-5 =======================
suprima-se o inciso I~ do artigo ~Z~

====================== P A R E C E R NRO. ~EG133-6 ======================
pretende a Emenda em queSTão ... ~o nobre Depu1:ado pAULO

I'IACARXN:J:~ que se suprima do Antepro:;Jeto o ;inc;:iso :t do art.

12 ... que estabe2ece como um dOS pré-requisitos de

e1egilJil.idade 1"0 domici1:l.0 eleitora]. na cs.reunscrã.cãc , ceac

prazo de um ano .... Lamentamos discordar do i1ustre

_===================== P A R E C E R N~O. 1B0135-2 =======================
Aco2ho a Emenda~ do eminente Deputado PAULO MACARXN~... que

corrige a maior aberração jurídica d~ ditadura m:i1i~ar: a

exc1usão de qua1quer apreciacão pe10 Poder JUdiciário dos

atos pra't:icados em nome da "revoJ.ução"· de 1964 ... com base em

a~os ins-r:itucionais e comp~ementares. Ao regressarmos à

plen:itude do regime democrático ... que se res~abe1eça nas

Disposicões Transitórias da constituicão o dire:ito de de~esa

de ~odo e qua1quer cidadáo que se j:L9ue prejUdicadO. A

prec1usão Desse direito 24 meses após a promulgacão da Carta

nemce.rõ-ce.ea é u,n aditivo à Emenda que se impõe.

APROVADA.
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" 30. • ••••••••• ~ ~ •••••• ~ ••••••••••••••••• ~ •

promoções

ressarcimento

AUTOR. BRANDÃO HONTEXRO
UF: R,J' PART%DO: PDT

======================== E M E N D A NRO. 1B0136-1 =======================
Dá nova redacão ao ~ 40. do ar~igo ún~co: esco1ha em

por antigu1dade l

de

merecimento I

preterição~

vencimentos~ sa1ários l vantagens e gratix:tcacõ~sl

"§ 40. Ficam igual.menT€ assegurados aos e não prevaJ..ecerão qua:isquer aJ.egacões de

'trabal.hadOres" dirigentes e representantes prescricão l decadência ou renúncia de dire:ito~"

sindicais" quando por motivos excl.usivamente

esTabel.ecidos n~ste ar~1~V. computar_se_á para

POlíticos tenham sído punidos" dem:i.t:Ldos

compe:L:tdos

remuneradas

ao

que

a:fastamento

exerci.am"

das

os

ou

atividades

bene:Eicios

====================== P A R E C E R NRO~ 1a0138-7 =======================
Aco1hida a sugestão nos parágraxos 10.e 30. 1 do artigo ~61 da

proposta do Rel.ator.

c O N C L V SÃO ===============================

per10dO entre

inC1.,us:i.ve

a dem:i.ssão

'todos os

previdenciários"

írno1::ivada e

emprega tiC1a ••,

e:fe:J.tos

aquisição

l.egais"

de nova rel.ac;::ão

APROVADA.

AUTOR: ANNA MAR~A RATTES
tlF: RJ PART:tDO: Pl1Da

======================== E M~~ N D A NRO. 1B~139-5 =======================
Dá nova redação ao art:igo 11 do Anteprojeto====================== P A R E C E R NRO. 1a0136-1 =======================

Aco1nida a sugestão no parágrazo 40., do artigo 46, da pro-

posta do Re~ator~

c O N C L V sÃo ===============================

da SUbcomissáo l Suprimindo-se

deste mesmo artigo:

parágraxo 10.

AP~OVAOA~

AUTOR: v:rVALOO BARaoSA
UF: RJ PART~DO: PDT

======================== E M E N D A NRO~ 120137-9 =====================_~

""Art. 11. Só se perdem os d:ire:itos p011ticos

nos casos previstos neste artigo.

x _ no caso de canceJ.amento de naturaJ.izacão

por sentenca jUdieíaJ.; XX _ por incapaC1dade

c:iviJ. absoJ.uta.

cond:Lcões de reaqu:isicão dos direitos poJ.:i.t:icos. 1I
Acrescente-se ao par~gra~o 40. ao art~ 1~:

Parágrsxo ún2co. A Lei est"abeJ.ecerá

n§ 40. os m:i:Litares, pOJ.iciais m:i1itares e

bombeiros m:iJ.:itares são aJ.istáveis l podendo votar

e ser votados."

Dê-se ao ~nc:iso V~Z do art~ 30. a seguinte

redação:

t'"v:t:t _ pe~o mandado de segurança. li

substitua-se a pa1.avra IIdes:idia", no inciso

V:t:t:t do art. 31 1 por ""cuJ.pa Y
" .

suprimir o § único do art. 38.

====================== P A R ~ C E R NRO. 120137-9 =======================
A emenda do nobre constituinte Viva1do aarbosa está l toda

eJ.a l embasada por prO%UndOS conhecimentos técnico-juridicos.

Assim sendo propomos a sua aceitação em parte~

c o N C L U SÃo ===============================
APROVADA PARC:tALMENTE.

====================== P A R E C E R NRO~ 120139-5 =======================
Oezende~ em acerto I a :i1ustre constituinte Anna Maria Rattes

erue , a partir do adVento da l.ei no~7209/84~ "rrerrrrum condenado

pode so~rer a imposição da pena acessór:ia de suapenção de

seus Dire:itos Po1iticos"', assistindo-J.he l consequentemente"

o Dire:ito de Votar l sendo a1istado~ ou de aJ.:istar-se l para

para aque1a ~inaíidade~ em zece de só existir proibição de

a1istamento dos que ""estejam privados~ temporáriamente l ou

de%initivamendte l dos Direito PoJ.~ticos""~ (Lei no~ 1733 1 de

14/07/65) Deduzindo_seI daí l que o preso s6 não pOderá ser

votado. Assim, conxorme recomenda a oportuna Emenda, em dois

caso perdem-se os direito poJ.iticos: no canceJ.amento de

natural.ização por setença jud:iciaJ.~ ou no de incapacidade

que a 1ei zixará as condições de reaquisição dos direitos

PÚbJ.icos. Reconheceremos tota1 procedência à argumentação

expendida? e del.a somos de%ensores vigorosos~ Tanto qUe no

Anteprojeto" em seu artigo 26~ estabe1ecemos requintes

minimos de respeito à dignidade e integridade :fisica e men-tea

do detento I bem como de seu direito à assístência espiritua1

e jur~dical à sociab:i.l.:i.dade l à comun:icabiJ.idade e ao trabal.no

prOdutivo e remUnerado. Não pOderiamos l portanto I negar-J.hes

o direito de a1.istamento e voto~ que equivaJ.er:ia a recusar-

AUTOR: GUSTAVO DE FAR:tA
UF: RJ PART:tOO: PMD2

======================== E M E N D A NRO. 1a3138-7 =======================
Cance1ar:

.... 10. • •••.•••••••••••••••••••••••• ~ ••••••• ~

anea o exercicio de di~'eitos poJ.1ticos, como I pena eeessõz-s,e

já recusada peJ.a 1egis2ação. O parecer é pe1a aprovação da

Emenda~ em sua integridade.

c o N C L U SÃO ===============================
APROVADA•

AUTOR: FRANCXSCO Al1ARAL
UF: SP PARTXDO: Pl1Da

======================== E ME" D A "RO. 1E0140_9 ==========b============

promoções a cargos~ postos I graduações ou

zunções l a que pudessem vir a ter direito como se

em atividade estivessem l computando-se o tempo de

a%astamento como de e%etivo serviço~ para todos

e:fei.tos l.egais. u

Acrescentar:

Acrecente-se

dispost:i.vos:

texto seguinte

""Art. AS entidades representativas de

U§ 10 •••• ~~.~ ••• ~ •••• ~.~ •• ~ •••••• ~ •• ~ ••••••• âmbito nac:iona1~ constituidas na %orma da J.ei l

poderão propor ação de inconstituciona1idade de

xunções~ em ressarcimento de preteriCões l

observada a perspectiva de carreira de cada um ano

promoções cargos~ pos~os~ graduações ou lei ou ato do poder púb1ico I perante

Poder Jurídico competente~

órgão do

ao maior grau h1erárQuico, computando-se o per1odo

de a%astalnento como tempo de exetivo serviçal para

todos os ezeitos ~~gais.""

par~gra:fo único .. A dec:isão que reconhecer a 

inconstitucionaJ.:ldacte será irrecorriveJ. 1 revogando

imed:i.atamente a pa~tir da sua pUbJ.icação a 1ei ou

o ato praticado~
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regu1amente instituída, é parte 1egitima para

propor ação de desconstituicão ou proibição de

Ar~. ·Ha %a1~a de 1eí que torne e%icaz uma

Dorma const1tuciona1~ as entidades represen~ativas

de âmbito naciona1~ constituídas na %orma aa 1eí l

Art_ QuaJ.quer entidade associativa,

poderão requerer ao Poder oJUdiciário, que atos ~ra1:icadosl ou que possam vier a ser

competente.

determine a regu1amentacáo da norma ao órgão

parâgraxo único. Caso a regu1amen~acão não

ocorra em prazo razoáveJ. (90 dias) o Poder

praticados, por pessoa de direito P~bb1ico ou

privaao, quando tais atos, embora %OrlnaJ.mente

regu1ares, 1esem o patrimônio PÚb1ico, os b~s de

uso Comum do povo, os bens de reconhecido va10r

artístico, estético ou histórico, os interesses

JUd:iciãrio :fica aU1:orizado a de~erminar os 1egít~mos dos consumidores, a natureza e o

indígenas, a saúde púb1íca l

justiça e os d:t.rei~os humanos.

critérios de ap1icacão da norma cons1::Ltuciona1.

Nesse caso a decisão Lerá :forca de 1ei para todos

e será irrecorríve1 1 passando a suprir a :falta da

regu1amen1:ac;:ão.

equil.:í.br;io eco1ÓY:t.CO I meios de vida dos

adminis1:racão da

Ar~. Qua1quer c:f.dadãO I sindicato, par1::Ldo

regu1amente instituída 1:em d.:x.reito à in:formação

• Art. A emenda cons-ra-rucuonaa aprovada que

tenha recebido voto contrário de dois quintos dos

PO.l:it.:x.co ou outra en"t'ídade e s eoca a-r.t.ve ,

membros do congresso Haciona1 1 a emericra sobre os atos do governo das entidades

constituciona1 rejeitada que tenha recebido voto

contrário de dos quintos dos membros do congresso

Haciona:L 1 e a emenda cons~ituciona1 rejeitada que

tenha recebido V01:0 :Eavoráve1 de 'dois qU2ntos dos

contro1adas pelo poder público I relat2vos à gestão

dos interesses COletívos l na %orma estabelecida e~

:Lei.

submetidas a re~erendo popu1ar se a medida %or

requerida por um quinto de congressi~as ou por um

por cen~os dos elei~oresl no prazo de cento e
vín~e dias l con~adas da vOTacão.

Art. A a~iV2dade do governo, nas e~apas de

e1aboracáo dos p1enos l acompanhamen~o e controleI

COJnun:Ldade. n

membros do Congresso Nacional", poderão ser

terá a part:t.cipacão dos represen~antes da

AUTOR: FRANCISCO AMARAL
UF: SP PARTIDO: PJ1DS

Art. As leis e
~=~~~=~=============== P A R E C E R HRO. 1E0140_9 =======================

in~eresse nacíonal 1 seja requeridO por um número

mínimo de eleitores correspondete a um por cento

tributár~asl não serão submetidas

popuJ.ar ..

orcamentárias e

naciona1~

Parâgra:fo único. As

A emenda proposta pe10 nobre constituinte Francisco Amaral

encampa sugestões do Movimento Gaúcho da constitu~nte,

coordenado por 01ga Araújo~ Oral essas sugestões ~oram umas

das tantos que tivemos de apreciar, por .ocasião da redação de

nosso relatório. podemos asseverar que l de uma ~orma ou de

outra I e na sua quase to~a1~dadel aprove~tarnos as sugestões~

Por esse motivo podemos apenas cons2derá_la aprovada parcial

mente.

da

re:ferendo

distribuído

Es1:adoscinco

1eis

entre

elei..torado

proporciona1mente

Federacão ..

dO

Art. É assegurada a iniciativa popUlar no

proposta subscrita por no m~nimol um por cen~o do

e1eitorado nacional.

processo de emenda da constituição I mediante
c o H C L U a Ã o

APROVADA PARC%ALI1E:1'lrr.'

Art. Haverá iniciativa popular de 1ei,

§ 10. Apresentada a proposte l o Congresso a

díscutirâ e votará em caráter prioritárío l
prazo máXimo de cen~o e 02tenta dias. constituicão, os seguintes dispositivos:

AUTOR: ANTÔNIO BALIM CURrAT%
U~: SP PARTICO: PDS

======================== E M E N D A NRO. ~S0141_7 =======================

median~e proposta subscrita por 30 mí1

no mínimo.

e~e:ttores

:inc1ua-se para integrar projeto de

§ 20. Não tendo sido Votado até o direito a voto os brasileiros

encerramento da sessão 1eg2slatival o ~rojeto

eS1:ará reínscrito para a votacão sessão

maiores de dezessesi..s anos na data da eleicão l
a1istados na :forma da 1ei.

seguinte da mesma 1egis1atura, ou na primeira

sessão de 1egislatUra subsequente.

Ar~. Os sindicatos~ as assocJ.ações

§ 10. O a1ístamento é obrigatório para todos

brasileirosl sa1vo as ~~~~ssões previstas em

1e:i.~

pro~issíonais e as de mais entidades assoc~ativas

regu1armente instituídas são parte 1egítima para

p~ei~ear ou de%ender os direitos e os interesses I

co1eti..vos e individuais I de seus %iliados l em

Qua1quer instância judieia1 o~u administrativa.

§ 20. o exercicio do direito do votOI "1ivre e

secreto I será :facultivo. n " .#

====================== P A R E C E R HRO. ~E014~_7 ======================.

Art. A ação popular é sempre gratuiLa. Seu

autor l ainda que vencido I não responderá por
Prevê o a1istamento eleitora1 ob~igatório e o voto :facultatí_

associativa regulamente constituídal tem o direito

~orma da 1ei", ação contra servidor

quaisquer outras despesascustas I horários

processuais~

Art. GUa1quer

de mover ..

cidadão ou ent2dade

Não hâ razão lógíca para tratamento desigua1 para ações tão

ímbrícadas. Ademais l a obrígatorJ.edade do voto não %ere nem

constrange a consciência 1ivre.do cidadão. Para maiores de

dezessies anos prevê o AnteprOJeto Art~ ia, ~10. o alista

mento e voto %acu~tativos~

Pe1a reje:i.ção.

PÚb1ico", membro do Poder Legís1atívo I do poder

Executivo ou do Poder JUdiciário, sempre que

houver mani.%esta i1ega1ídade ou abuso do poder.

~====~=====~=============c o N C L U sÃo ===============================
RE.JE:J:TJ\DA.
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Acrescente_se ao artígo 10 ~~em I~X~ a alínea

e), con%orme segue:

AVTOR: H%LSO SGUAREZX
'UF: PR PARTZOO: pl10s

======================== E M E N D A HRO. 1a0142-5 =======================

comrse-rênca.a , a parentes e a:f:1.ns art:é o c eauncro

grau,. dos titulares ou eventuais che:fes de poder~

dos Membros da Magistratura,. l1in~stério PÚb~ico e

Poder Legis1.at:tvo,. crce Jiinistérios e Secretarias

de Estado~ dos Diretores de Empresas Púb11CaS,. de

Economia Mista ou de Autarq~:i.as~

AUTO~: ORLANDO PACHECO
UF: se PART%DO: PFL

=====================~==E M E N D A NRO. 1a31~3-3 =======================
*** TEXTO EM PROCESSO DE TRANSCRZÇÃO PELO CEGRAF ***
====================== P A R E C E R NRO~ 1S3143-3 =======================

o i1ustre Const~tuínte ~RLANDO PACH~CO com Emenda aditiva ao

art. 15,. que~ sem preju~zo da desincompati1izacáo aos seis

tneses qUe antecedem ao P2eito~ o%erece urna brecha à reele~ção

do Presidente da RepÚb1~ca,. dos GOVernadores e dos pr~eitos.

a %órmu1a do nobre DepU1:ado se c;ntra no pré-requisíto de que

os candidatos não precisam necessariamente ter vices da mesma

1egenda,. e que não haja votação v~ncu~ada do titu~ar e SeU

substi -tu-to ,

-- ~AUTOR: ORLANDO PACHSCO
UI=': se PART:tDO: PFt.

=======~================E M E N D A NRO. ~B0145-~ =======================
*** TE~TO EM PROCESSO D~ TRANBCRZÇÁO ~ELO CEGRA~ *** .
====================== P A R E C E R HRO. 1B01~5-~ =======================

o nobre Deputado ORLANPO PACHECO demonstra sua inequívoca

sens:ib:i~idade poJ.ítica com Emenda mod:i.:ficativa do parágra%o

segundo do art. 25 - outro dispos~tivo que acendeu poJ.êmica

durante a discussão em p~enário do nosso Anteprojeto.

Percebeu muito bem o iJ.ustre Constitu~nte que no centro aa

controvérsia se destacavam dois pontos de zricção: o risco

de consumo abusivo de água e energia elétrica e o ônus que a

manu~enção do abas~ec~mento,. apesar das contas atrasadaS,.

pOderia acarret:ar para os co:res pÓb~~COS.

A Emenda mantém a pre~issa de que o zornecimento de água e

energia e~étrica não será cortado,. se o motivo da

inadimPlemência zor a.abso1uta incapacidade de pagamento~ Mas

fixa um J.ímite de consumo~ para evitar gastos abUs~vos: no

máximo 53~ além da tarí%a mínima fixada pe1as concessionárias

daQue1es serVicos públicos~ ora,. todos sabemos que a tar1%a

minima cobrada pe10s serviços em questão corresponde ao

consumo pouco acima de zero,. ou seja a quota de quem viaja

por todo o mês~ deixando %echada sua casa~ Verificamos que o

consumo mínimo de água é de 10 metros CÚbicos. No caso .. a

t01erância seria para ~5 met:ro~cúbicos mensais,. urna

quantidade irrisória para uma :famil.ia de mais de tiê-s~

pessoas~ Nos mesmos Parâmetros se ~ixa a tar~za mínima de

energia e2étrica.

É de se ressa~tar,. também,. que nos termos desse parágrazo

segundo~ nada impede que os t~tu~ares das con~as em atraso

estabe1ecam um pJ.ano parce1ado de pagamen~o compatível Com a

probreza do usuãrio.

Lembra com :feJ.icidade o autor da Emenda erue as

concessionárias de água e energia e1étrica,. gera1mente

empresas púb~~cas.. mos~ram-se par?~cu~armente generosas com

entes como a :tgreja,. associações civis de prestígio,. etc.~.

Por que n~o sê-J.o também com a pObreza sbs01uta

Parece-nos fa1acioso argumentar-se que o Estado seria 

gravemente onerado em decorrência do mandamento

cons~:i1:uc:tona1 em caUsa~ O "de:fic:i.1:" que possa gerar tar:L:fa~

de água e J.uz não pagas pe10s abs01ut:ament:e pobres pode e

deve ser coberto pe~os ma~s zavorecidos.

É uma zoram,. justa e democr~tica.. de me1hor distribuição de
renda.

~===~====~=~======~======c o H C L U.S Ã o ==============================
APROVADA.

e

===~===========================

Concurso e o exercício de

n~ adm:LnistraCão direta

território de sua juriSdição

"e) _ É vedado

:função públ:i.ca~

:Lndireta~ no

====~====================c O N C L U sÃO
ItEJE:tTADA.

~=====================P A R 2 C E R HRO. 1a01~2-5 =======================
PreLende o ~1.Ustre COnstituinte Autor da Emenda por termo à

prática do nepot:ismo,. estabe1.ecendo impedimentos a que Paren-

tes e a%ins dos exercentes de qualquer parcela do poder pÚ-

b~~co ingressem no eXerc~cio de qua~quer %unção púb2ica~ ain-

da que através de concu~so. Quer-se,. com isso,. garantír "abs_

t~nênc~a de priví1égíos pessoa~s e o bom %uncíonamento da má

quina adminis"trativa u
• 'Todo o nosso empenho em ac01her a su

gestão do r.?ol.'e constituínte :frustrou_se,. porém.. em razão de

o Anteprojeto em nenhum ponto 'tratar da cueseãc do servidor

púb1ico - matéria que está sendo eS1:uada na SUbcomissão dos

Direitos dos Trabalhadores e servidores PÚb1icos. peía rejei-
ção.

P2ebisci~o, rezerendum ou consU2tas;

xxx _ a revogacão popu1ar de mandatos;

AUTOR: ORLANDO PACHSCO
ur: se PARTIDO: PFL

Estado é um direito do cidadão,. a ser exercido ná

%oxma da 2e~ comp2emen~ar, que deverá assegurar:

===~===========================

art. -30.,. mediante a

aper:feiCoamento da organizacão do

a inic~ativa e o veto pObulares;

a mani%es~acão popu2ax~ por intermedio de

J:J:

Dar nova redacão

"Art.

I

seguinte Emenda Substitutiva:

=~~~===============~====E M E H D A HRO~ ~S01~6-8 =====================~=

*** TEXTO EM PROCESSO DE TRANSCRIÇÃO PELO CEGRA~ ***
HRO. 1S0146-S ~=~====~======~======~=

A Emenda ero :foco corrige um 1a,pso reO'acionaJ.,. que comet:emos

ao e~aborar o Art. 15 do anteprojeto.Hão havia por que de~_

xar que se reelegessem os Vices dos principais cargos dos exe

cutivos ~edera11 estaduaJ. e municipa1,. quantlo se proibia que

vj.essem .p1ei.tear os mesmos-cargos o Presidente~ os GoVernado_

=================~====P A R E C E R

res e os Pre:fei~os.

Pe1a aprOvação.

==========~======~======~C O N C L U a Ã o
APROVADA.

AUTOR: JosÉ IGNÁCIO FERREZRA
UI=': ES ~ARTZDO: PMDS

======================== E M E N D A NRO. 1E0147-6 ======================~

o Re~ator aco~ne a Emen~a~ quando menos para ense~ar o seU

exame em Plenário~ tendo em vista que a questão da

í.rre1egib1.1idade do PreSidente,. dos Governadores e dos

prereitos é pOlêm2ca.

====~===========~======~=c o N C L U sÃO
APROVADA~

AUTOR: SA~ZR ACHÔA
UFt SP PARTXOO: pMDB

==~======~=====~~======~ E n S N D A NRO. 1~~1~4-1 =======================
**:t TEXTO Eli PROCJ;:BSO DE TRAI'ISCRZÇÁO PEL.O CEGRAF ***
~=~======~============ P A R ~ C E R NRO. 12314~-1 ==~====================

O atento Deputado SAMXR ACHôA captou ~uito beID o cerne das

~anizestações contrárias ao voto deStituinte,. durante a

d~scussãD do Antepro;eta no p~enário da SUbcomissão. Em três

Parágra:fos~ sua Emenda adítiva atenCfe aos rec;J.amos ouvidos.

No primeiro~ %ixa o pra~o de dois anos como l~mite para a

impugnacão de amndatO parlamentar,. a dispõe que a ação a ser

intentada ante a Justiça E1e~tora1 ~á de estar instruída com

Provas conclusivas de a~uso ao poder econômico,. corrupção ou

~raude. No parágraxo segundo,. d1SPÕ~ que o processo em

segredO de just~ça~ salvo se o ~uiz,. ante a prova dos autos,.

decidir J.iminarmente pel.a impugnação. I='inal.mente,. :fixa a pepa

de dois a quatro ano~ de recl.usão do impugnante,. se o ~uiz se

convencer de que a impugnacão :fo~ t~merár1a ou de man1%eS~a

lllá ,fé.

Aco1ho a Emenda em questão~ certo d~ que o no~re Constituinte

SAtlZR ACHÔA presta memorável serviço a esta A~semb1éia~ ao

abrir à SUbcom~ssão em que J.aboramos a perspectiva de aprovar

um inst~TUTO,. novo para nós~ que re~onta porém à Gréc~a

Antiga e modernamente :f~gura nas constituicõe~ mais

democráticas do Ve1ho e do Novo l1unao,. especialmente nos

Estados t1niaos da América.

====~======~=============C O N C L U SÃO =======~=======================

AP~otfADA.



V a obtencão de esclarec~mentos sobre a

XV a par~~c~pacão polí~ica por in~ermédio

de en~es associa~ivas;

VZ _ o exercício de acã poPUlar 1 pelo cidadão

e pelos partidos políticos 1 que vise a anular atos

lesivos ao patrimônio PÚblico ou de entidades de

que o Estado part~cípe.

:=g=================== P A R E C E R NRO. 1S0147-6 =======================
sugere o nobre autor algÚns mecanísmos com vistas ao

aperfeiçoamento da organização esta~al.

o art. 30. do anteprojeto arrola nove (9) mecanismos de

participação popular. O único procedimento apontado pelo
t O H C L usÁ O ===============================

do Povo deve ter as mesmas imunidades e prerroga~ivas dos

par2amen~ares. Guanto ao CAPUT, pre%er~mos permanecer com a

%órmU1a adotada pe10 anteprojeto~ que traduz a maioria de

dois terços do congresso Naciona1 1 em sessão conjunta.

Pre:erimos 1:ambÉm que a indicacâo de candiaatos seja regu

1ada por Lei Comp1ementar l mas acolhemos a idéia de que os

candidatos devem despontar do movimen~o social organizado

nos níveis municipa1 e estadua1. E até que os Es'tados e HU

nicip:ios~ decidam ~ em sua au1:onomia, se desejam ou n~o ter

o seu De%ensordo Povo~ ao n1vei regional ou 10ca1, o defen

sor redera1 poderá desígnar de1egaoos para representa-lo

na S01Ução de pr~b1emas circunscritos a não mais que os
l~m~1:es do Estado. No que respeita ao pape1 a ser desempe

nnado pelo nosso OMS'UDSMAH 1 Emenda e Anteprojeto coincidem.

Pela aprovação 1 em par~e~ incorporando-se o parágra~o Ílnico

da Emenda ao Ar1:. 43.

AUTOR: JOÃo PAULO
'U1="": HG PARTZDO; PT

APROVADA PARCZALMENTE.

ecentralizadaacrm~nis~racãoda

descentralizada;

atuação

autor~ não eXP~essamente eitado~ seria o veto popular~ o

qua1~ sem dúviaa, pode-se enxerga-10, impJ.:icitamente, no

p1ebiscito, re:erendo ou consulta.

Somados a estes mecanismos temos vár:ios oU1:ros~(arts. 31, 36)

ampliando o alcance desta participação~ de maneira que se

tornaria repeti~iva a ~nc1Usão da proposta do operoso

C:onsti ttlin-te ..

Pre:Judicada.

Dê-se nova redação ao Parágrafo 10. do artigo

C O N C L ti sÃo
PRE:,JVOICADA.

===============~===============

===;====~==========~==== E li E N' D A
NRO. 1Se15~-6 =================.=

======================== & M & N O A NRO. 1ae14B-4 =======================
Acresca-se na Anís~ia o parágra%o Bo.

Ministério ~b2ico~ as Sociedades CíVís~ Pessoas

,JUr1d:icas~ Associações Civ:is~ Órgãos PÚb1icos sem

~ersOna1idqde jurídica própria~ tem 2egítimidade

pa.a represen1:ar jUdiCialmente con~ra práticas

abusivas em detrimen~o do consum~~or-.

AUTOR: JoÃo ~AULO
UF; l'iG PART::tDO: PT

"parágra%o B~. Aos eX-combatentes assím

"Parágra:o 10. o Defensor do povo~ o

PR:e:,JVDJ:CADA.

c o H c L ti B Ã o ===============================

====================== P A R E C & R NRO. 1~a14B-4 =======================
prejUdicada. o universo da abrangência da Anis'tia está conti-

do nos atos punítivos J re~acionados no capu1: do artigo 46.

a%astados da a1:iva~ compulsoriamente 1 por atos

admi.nis1:ra~ivos ou punições d::f.sc:iPl:1.nares l 'tudo

com m01:ivaeão Po1ítica~ por ~atos ocorr~dos em

per10dos anteriores a 1961 até 10. Qe :evere:iro de

==================== P A R E C E R NRO. 1se15e_5 ===================.
A 'nova redação proposta para o a 10. do art. 40 do

anteprojeto CUidOU de inc1uir os órgãos públicos sem

persona1idade jurido próprio como par1:e 1eg~t1ma para

representação jUdiciaJ.. Pàrece-nõs· corretD~ uma vez que

vários órgãos e entidades púb2icas têm se sobressa1do na

constituição e mobi2ização dos consumidores.

Propõe também o ilustre Constituin1:e inc1uir as assóciações~

civis quando o texto já cOntemp1a "as socie~ades civis" e~

aevido á :alha datiJ.ogá:fica l omi1:iu "pessoas :fisicas".

Aco1hemos e~ parte a emenda sugerida 1 passando o re%er~dO

aisposi~:ivos a ter a seguin~e redacão:

~ 10. o De~ensor do Povo~ o Ministério PÚb1ico~ as

associacões civis e sindicais~ as pessoas :f~sicas e jur~dicas

e os órgãos PÍlb1icos sem persona1idade jur~dica pr6pria~ têm

~ejitividade para representar jUdicialmente contra prát~cas

abusivas em de:frimento do consumidor-.

%oramque

NRO. 1S0149-2 =~=====================

t~dos os direitos

E M :e: N D A

asseguradOs.são

van'tagens desta anis1:ia."

19~7,

designadOS pelas normas 1egais ~

AUTOR: JoÃo PAULO
'UI=": 11G PARTZDO ~ PT

e1eição direta e secreta 1 entre candidatos de

A:Ltere-se o arti.go o povo e1egerá~ em ========================= c o H C L U SÃo
APROVADA. ==============~==========c.~

entidades do movimento social organizado e pelo

Poder Legis1ativo~ nos níveis Fede~a1~ Estadual e

Municipal~ o Dexensor POVOI incumbido de ze1ar

pelo ezetívo respeito dos pOderes do Estado aos

dzrei~os assegurados nesta constí~uição~ para o

que deverá deterrn~nar apuração de abusos ou

omissões de Qua1quer autoridade e indicará aos

órgãos competentes as medidas necessárias à sua

correcão e punicão.

notór:Lo respeito pÍlbJ.ico e indicados pe1as AUTOR: JOÃO PAULO
UF: MG PART%DO: PT

======================== E M E N D A HRO. ~a~1S1-4 =================.2••••
Dê-se ao Art. 34 a seguinte redaçâo:

• ·'.Ar1:. 3...,. Q~a2quer C\dadão~ o M:tnisté.r'io

público~ as Pessoas Juríd1cas ComUnitãrias~ as

ASSOCiaçÕes Civis~ bem como os órgãos Púb1icos ~em

persona1idade jurídica pr6pria~ têm 1egitimidaae

ativa para pro~or sem prejuízo da ação pOPu1ar
J

ação civi1 pÚb1ica contra ato 1esivo à comunidade 1

parágrazo Ílnico. São atribuidos ao De:€nsor

do Povo a invio1abi1idade, os entend:imentos~ as

à Sociedade

consUmi.dor."
geral~ ao meio ambiente e ao

====================== P A R E C E R NRO. 1a~151_4 ================~======

A colaboração do nobre Cons1:i1:Uin~e mani%eS1:a_~e no~amente

nesta emenda~ que têm o mér~tõ de conmp1etar o texto do

disPositi.vo.

Pela aprovação.

prerrogativas processU~is dos membros do Congresso

Haciona1.

====================== P A R :e: C E R NRO. 1S0149-2 =======================
A emenda do nobre Deputado João Pau10 pires Vasconce10s ao

Art. 43 1 n~ capítUlO dos D~reitos C01e1:ivos 1 sem dúvida

enr~quece o dispositiVO 1 com sua 1embrança de que o Delensor
=========================
APROVADA.

c O N C L U SÃO
=================~==~2=======.=
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previsto neste artigo se dará no âmbito do bairro,

do distrito, do município, do estado ou a n!ve1

naciona1... através de entiaade ou conselho de

participação Popu1ar da JuriSdição.

AUTOR: BRANDÃO MONTE%RO
Uf": RJ PARTIDO: PDT

======================== E M E N D A NRO. 1B0152_2 =======================
Dâ nova redacão ao art~ 35~

Parâgra:fo 20 •• e exerc~cio do direi~o

"Art. 35 A aç~o civi.~ PÚb~:ico e a ação

popu1ar terão r:i~o sumárío~ admí~:idis as medidas

caute1ares, e não sujeitarão o a~tor a qua1quer

õnus, sa1vo se, a1ém de improcedente, haver sido

proposta com má %é judicialmente declarada. O

Ministério Púb1:ico %uncionará obrigatoriamente ao

lado do autor."

Parágra%o 30.. para %1nS de cumprimento do

disposto neste artigo~ Lei Comp1ementar deverá

es~abe1ecer normas gerais que r~gU1amentem as

:formas de participacão popuJ.ar, de:ínido, dentre

outros, mecanismos destinados a:

z _ assegurar a plena descentra1izacáo e a

indire~a e concessionários particu1ares.

b) _ dos usuários nas administrações e nos

conselhos deliberativos dos órgãos prestadores de

garan1:ir a e=et1va part:icipacáo:

de

economia

6rgãos

da

nos

de:Eesa

PÚb1icos, incJ.usive da adm1nistraçáo

dosa)

ampJ.a democratizacão em

popu1ar;

:iscaJ.izaçáo em de:esa da economia popu1ar;

servicos

====================== ? A R E C E R HRO. 180152_2 =======================
A::irma o ilustre Constituín~e que a possibilidade de conde_

nacão do aU~or em honorários inibe as iniciativas populares

e acrecen1:a que o próprio SUPRE:110 TRIBUNAL FEDERAL já :fírmou

jurisprudênCia de que na acão popu1ar não há sucumbência

em honorár:Los.

Cumpre esc1arer que o Art. 35 do nosso anteprojeto não men_

ciona a ação pOPu1ar pelo simples x8to de que já o %izera o

O Art. 33 ... ; 50 ••

Pela rejeição ..

c o H C L U sÃO ======~=~=====~============~===

REJEJ:TADA ..

c) _ dos contribuintes na ::r.sca1:izacão

AUTOR: BRANDÃO MONTE~RO
UF: RJ PART~DO: PDT

==~==~~================= E M E N O A NRo. 1B3153_1 =======================

~inanceira e orçamen~árial interna e externa, dos

órgãos púb1icos;

Dá nova redacão ao § 10. do Art. 33.

U§ 10. Gl'uaJ.quer cidadão ou entidade popuJ.ar

quaJ.i:ficadas em l.ei... serão par1:e 1.eg1tima para

propor ação popu1ar que vise a anuJ.ar atos ilega1s

ou J.es:i.vos ao pa1:rimôn:io PÚbJ.:i.co ou à nloraJ.:idade

administrativa, bem como para representar junto a

quaJ.quer autoridade ou 6rgão rde soberania contra

vi01acões de direitos e para :forrnuJ.ar queixas em

de:esa da constituição das Leis e do in1:eresse

púbJ.ico. A ação popu1ar é gratuita e não sujeito o

autor a honorários ou custas. o Ministério PÚbJ.ico

:funcionará obrigatoriamente ao J.ado do aU1:or."

e em atividade, os

Ministério PQbJ.ico,
a

gestão

como

p~la

beminequívoca,

administrativas

e

de2inição das responsabi1idades

EscoJ.ha direta, bem como destituicãoxxx

indevida dos recursos púb1icos.

de %orma clara

participação na

penais~ civis

d) _ da popu1ação na de:inição das

prioridades da administração e destinação de

recursos púb~icos dos governos J.ocais~ assegurada

a exetiva pUbJ.ic~dade dos atos do poder pÓb2ico

das prestações de contas dos recursos dispendidos,

dos agentes do poder Púb1ico em cargos de direção

ou che:fia, nos setores diretamente re~acionados

com o interesse imediato e com a vida cotidiana

dos C2dadãos, como: educaCão, saÚde... segurança,

justiça... abas~ecimento, transporte~ entre outros.

jur~dicaspessoasasDe:ensor do povo,

ou sindicaJ.~ constituida

Partidos P01~ticos, o

======~=============== P A R E C E ~ NRO. 1B0153-1 =======================
A emenda do nobre Constituinte Srandão Monteiro está dentro

do esp~rito de nossa proposta, deJ.a dixerindo por alguns

deta1.hes que vêm aprimorá-~a. Assim, aceitamo_1.a no seu todO,

mas da seguinte :forma: acr~scent:ando a expressão "atos

:ilegais ou.... entre "vise a anuJ.ar" e " patrimônio PÚbJ.ico";

acrescentando o per~odo " o Jiinistério PQb1ico :unc:ionará

obrigatoriamente ao lado do autor". A gratu1dade da acão

popu1ar jâ está contempJ.ada no 150. do artigo 33.

========================= C O N C L U sÃo ===============================
APROVADA.

=========~============ P A R E C E R ~RO. 1B315~-9 ====~==================

A e1aboração emenda tem objetivo centra1: assegurou a e:etiva

participação popu1ar nos vários n~ve:is da Administracão

1="úbli.ca.

Como vários ítens abordadoS já se encontram acolhidos no

Anteprojeto ... entendemos oportuno 1nserir um 1 10~ o art. 3~,

para garantir aqueJ.e direito.

Nosso vo1:o é peJ.a aprovação parciaJ.~ com a seguinte

redação: ; 10. É garantida a participacão dos movirnen1:os

sociais organizados na Administração PÚb1ica no âmbito de

bairro, Distrito, Munic:ipio~ ~stado e Federação~ visando a

dexesa dos interesses da pOPu1açáo, a desburocratizacão e o

bom atendimento ao público··.

c o N c L U SÃO ========~======~===============
71VTOR: JOÃO PAULO
UF: MG PART~DO: PT

=====================~== E M E N D A NRO. iB~154-9 ============~==========

APROVADA ~ARC%ALMENTE.

Artigo. As entidades representativas dos

movimentos sociais organizados têm o direito de

participar da administração pÚbJ.ica, bem como de

contro1ar e ~isca1izar os atos administrativos e

:inanceiros do Poder púb1ico, visando a de%esa dos

ín1:eresses da popu1ação, a desburocratização

bom atendimento.

AUTOR: JOÃO PAULO
Uf": MG PARTZDO: PT

======================== E M E H D A NRO. 1B015S-7 ==a====================

DÊ-se ao Artigos 31 nova redação: '·Art. 3~.

Todas as Enticrades a Associações representativas

de ~nteresses sociais e c01etivos, bem como as

Parágraf'o 10 •• São considerados

representativas

organizadOS... os

dOS movirnen~os

sindicatos, as

entidades

sociais

associacões

Associações Civis

persona~idade juridica

1egi~irna para promoverem

órgãos púbJ.icos sem

própria... serão parte

as acões que visem a

representam na xorma da 1.ei .....

pro:issionais e comunitárias e outras xormas de

entidades associat~vas 1ega1mente~registradas.

dos :in"teresses úc:ts categori.as que
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previs~a no parágra:fo anterior~ bem Coma aos

AUTOR: ORLANDO PACHECO
UP: se PARTIDO: PFL

==~====~========~=~=====E M E n D A NRO. 1~015B-1 ~=====================~

o nobre constituinte orlando PacneCO I ao extende~ a inv:to

~abiliaade prevista aos CAnpZ UNxveRSZTAR~OSI demonstra cl~

reza e 1ucidez sobre a impor~ãncia da autonamia e :Liberdade

un~vers~~áría~ ~ão %undamenta1 quanto as 1~berdades sindícais

e assocía~ivas.Ta1 propos~a é ~ambém apo~ada pe~o corpo docen'

~e e discente da universidade de aras~1ia~ U~R'" e UFF.

peJ.a aprovacão

======~=:=~=======~=~====c o N C L U sÃO =;~======~====~================

Cle

as exc:::ecões

d:lmi.c:í2:ío é

asscciativC2ls

:l.ngr~Sso

obedecidas

20. do ar~. 27 a se9u:in~e

ínv:!.01abi2iãade do

sedes das ent1dades

ao

autor:tdad~,

J.ei."

qua1.quer

p~eviS1:as

"', 20. A

extensiva às

campus universitários~ COntra o

Dê-se

redaçaão:

=~==~=====~========~==P A ~ ~ C E R ~RO~ 1SB155-7 ====~==============~===

A emenda propos~a da redação mais deta2hada das en~~dades e

órgãos que se~ão parte ~es~t~ma p~ra ~romever a~ acões em

dezesa dos in~eresses cole~~vas A ínc2usão de t~rgãos

púb1~cos sem persona1idade Jurídica" a%~9Ura-nos de %ato

necessária, dada sua impor~ânc1a da organizacão de movimento

soe;f.a.:f.s~

No en"tan"to? Os termos "ent:ttfactes e assoc::iacões

re.present1:a"tiV~s de interesse soci.ais e ccae-orvoev :já e!ng:tooaJn

a '~ssoc.:f.açõe~ civis" que o constitu~nte quer ~am~ém íne1uír.

Parece_nos um~ redundância.

Votamos pe1a ~provacão parcial~ com a seguinte redacão para o

art. 31:

"Art. 31- AS entidades e associações represen~a~~vas ae

2n~eresses SOe~ais e co1o~~vos e os órgãos púb11COS sem

pexsona2~dade jur~aita pr6pr~a serão parte ~eg~t~wa para

promover as ações que visem a de%esa dos 1n~eresses que

re~resen~am~ na 10rma da 1ei."

========~==~=============c o N C L U sÃO ======~==============~=====~===

APROVADA PA~C%ALMENTE.

APR.OVArJA..

AUTO'" >lASOR "O}<;ro,.
VP": Ac .PA~T::tcO: PMCS

=~======~===~===~===~=== E H ~ N ~ A NRO. iS015G-S ===~===================

SUpr1ma-~e do art. 90. do An~epXoje~o Os

termos "apo~en'tados Ou não"~ e acresça-se aO § 30.

do mesmo a.r't:igo... em sua par:fe :f:ina~... "sa1Vo

magistrados Ou membro$ do nin~s~ério pú~2ico~

aposen1:ados~.

AUTOR: ULnUR~CO p~NTO

UF: aA FARTXCO: PMDB

==============~=~======~ & M E N D A NRO. ~~a1S9-0 =======================
SUb~ti~ua-se o parágrs%o 40.9 do Ar~igo Cnico

sobre Anist1a pe10 se9uinte:

"~ará9ra~c 40. Ficam i9ua1men~e aSS~guradOS

a~ivídatle5 rem~neradas que exerciam~ compU~ar-se-~

para 't"odosOS ezeitos ~ega2~... ibc~usive

represen"t"an-res:

aos

das

po;r

sido

denti.ssáe::.

re~açá()

a-f:<àstamen"t.o

o pe~íouo en~~e

aquisiCão da nova

d:ir;i.gen-res

os benezic:ios estabe~ecidos neste ar~igo

1:rabal.h<:idoreS"

sind~ca~sJ' do ~etor privado I quando I punitlos

mo~~vo excIU~~vamen~e ~líticOJ' tenh~m

============~=======~=P A R ~ C E R NRO. 1Sa15S-S ===~==;====~===========

o 1~US~re con~t~tu1n~e Nabar ~unior traZ exce1ente con~r~_

buiCão que co~p~eta e con%ere ma1S coerência ao Art. 90.~

corre2acionado com o ; So ••

Pel.a. aprovaCác.

=~::~==:~===~==~~=~=~=~==c o N C L U B Ã O :~=====~===~===========~=======

APROVADA ..

emprega'tic:ia. ~~

AUTOR: N~aon "'ÚtlJ:OR
y~: AC PA~T~DO: P~DB

~~===~==~=====~~~===$=~= E H ~ N D A -XRO. 1B3157-3 ===~~==========~=======

§ ~o. em caso de morte I os dependente5 ou

herde~ros d~ ~itima ~erão d~reito a inden~zacãO do

Poder Púb~jCol ass~gurada a es~e~ em caráter

prepostos resPonsáveis diretos pel.o crime.

~Q. do art. ~5 ao Antepraje~O a

==~======~======~===== P A R E C E R NRO. 1~0159-0 ======~=============~==

~1enamentg JUS~i%icada o pre()cupacão do iJ.ustre C()nstituinte

U1dor~c() pinto Uma ve~ qua a~ue1e~ ~ue %or~m comp~1i.dos a

deixar ~eUS empregos por razões po~tticas~ e até proibidoS de

~raba1h~r (como no caso doS C2leronáu~as e a~rov~ar~os' tem

que ~er sua si~uacão pro%~ssionaJ. a~perada pela P1ena abran_

gênc2B do Pro~~to da An2stia._

Como os dema~s aspectos já ~cram ~n~~U~dos no An~~projeto~

op~no P~~o ac01hiwen~o parc~a~.

==~======~=~====~======~=C o N C L U B Á o ~=~====~====================~==

AP~OVAC~ ~ARCXAL~Et~TE.

tarl1.bém

os $eus

regresso Ideacãoe

e ~mprescr~~1ve~1 contra

D~_se ao

se9uin~e reaacão:

obl":Lga1:pr:LoJ'

:Lnêilnis"t:i.áve:J.

=============~=~====== P A R 2 C E R NRO. 123157-3 ===~======~===~~=====~=

A nova redação SUjerida pe10 i1ustre const~tuin1:e Nabor vu~

nior visa aprimorar o tex~o ori9~na~ tornado-o mais c1aro e

Objetivo.

Vo~amos pela aprovação da emenda ao ; 4o~ do Ar~. 45 que

passará a ter a seguin~e redacâo:

"~~o~- Em caSo de mortJ... ps dep~nd~ntes ou nexde~ros da v~~

roa terão direito a indenizacão do Poder PÚb1ico~ assegurada

a es~e~ em cara~er obrigatórão~ a qção de regresso~ também

:!nan.:is"t,iave.1 e :lmprescrj-r:iveJ..1 CDn'tra 0$ Seus prepostos :reS-

ponsáveis d~re~os pe~o cr~me.

=========~=~==~===~=~====C O N C L V sÃO ===============================
APROVADA.

AU~OR: OR~ANCO PACgECO
VF: GC PARTIDO: PFL

==~==~===~=~~==~~;=~===~E H E H D A NRO. 1Be1se-S ==~====================

**:t TEXTO EJ'1 PROCESSO DE: TRANSCR~ÇAO ~E:LO CEGRAF :t:**

:========~======r===== ~ A R E C E ~ NRO. ~S0~60-3 =================~=====

o ,nobre const:i t:uin-re Cr2aneto pacheco sugere que na parte

re~erente aos Cireitos dos DetentOSI se especi~ique qu~ o

~raba~no obr1gat6r~o será l "DS PR~FERÊMCI~ ~M COLÔXXAS PE-

NAIS".

J:)e~a apxovacão ..

=======~========~======~= C O ~ C L U sÃO ==~===========~===;============

APR.OVADA.

Centro Gráfico do Senado Federal - Brasília - DF
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